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POLÍTICA. 3 |  O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade), sobre a Comissão 
Parlamentar de Inquérito que poderá 
investigar supostas irregularidades do 

Governo do Rio Grande do Norte em 
contratos durante a pandemia, disse que 
fatos que chegaram ao conhecimento 
de alguns parlamentares são “muito 

graves” e demonstram que há “indícios de 
improbidade administrativa”. “Até agora, 
temos doze focos de suspeitas”, disse, na 
entrevista ao Agora RN.

INVESTIGAÇÃO |  Documentos enviados 
pelo Tribunal de Contas da União à CPI 
da Pandemia apontam que o órgão apura 
eventuais irregularidades na utilização 
de recursos federais em 13 estados e 
35 municípios. Eles se somam aos 48 
processos existentes na corte de contas 
envolvendo órgãos federais.
Dentre os estados, o Amazonas lidera 

em números de processos, com três 
investigações. Quase todas focam na 
contratação de empresas especializadas 
no transporte de pacientes com Covid-19. 
Já em São Paulo, o TCU apura em duas 
investigações possíveis irregularidades na 
aquisição de suprimentos e equipamentos 
médicos, como aventais descartáveis 
e cotonetes para realização de teste 

diagnóstico para o coronavírus. 
Além dos dois estados, também são 
investigados os governos do Rio Grande 
do Norte, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, 
Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Roraima, Tocantins e Distrito Federal.
A maior parte das acusações indica 
gestão pouco eficiente dos recursos 
públicos federais, como, por exemplo, 

a contratação emergencial de leitos. 
Possíveis superfaturamentos na compra de 
equipamentos médicos, parte deles com 
dispensa de licitação, e irregularidades na 
contratação de empresas também figuram 
entre as acusações.
No total, segundo a CNN Brasil, o TCU 
tem processos de investigação contra 
35 cidades brasileiras pela condução 

da pandemia. A despeito dos dados 
contra estados ou municípios, nenhuma 
instituição, governo estadual ou prefeitura 
possui tantas investigações em curso no 
TCU quanto o Ministério da Saúde. São 42 
processos no total. 
As suspeitas pairam sobre uma série de 
possíveis irregularidades cometidas pelo 
órgão. 

“Há indícios de 
improbidade e doze 
focos de suspeitas”

CPI da Pandemia: TCU investiga 
Governo do Rio Grande do Norte

 JOSÉ ALDENIR

Marcelo Queiroz: “Comércio 
potiguar perdeu mais de R$ 600 
milhões em faturamento”
Efeito pandemia: segundo o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz,  somente em 2020 
foram 12 mil empreendimentos fechados no Rio Grande do Norte, muitos dos quais não voltarão a 
funcionar. Para ele, a terceira onda da Covid-19 é “algo praticamente real”. PÁG. 8
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KELPS LIMA Anunciou que será candidato a deputado federal, em 2022

PÁGINA 6

MARCELO HOLLANDA
Não há nenhuma dúvida que 

o Exército está dividido em relação 
ao seu papel institucional.

PÁGINA 2

Eleição de Paulinho Freire para 
a Fecam mostra credibilidade dele 
e do deputado Ezequiel Ferreira.

ALEX VIANA  

PÁGINA 12

JOÃO RICARDO CORREIA
Destino da deputada Flordelis 

será decidido terça-feira. Ela é acusada 
de mandar matar o marido.
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ALEXVIANA
Judicialização

Governadores de 18 estados 
decidiram acionar o STF para que 
a Corte proíba a CPI da Covid de 
convocar chefes de Executivos 
estaduais a depor. A CPI aprovou 
requerimentos para convocar nove 
governadores para falar sobre o uso 
de recursos federais.

Constituição
O pedido foi assinado por 

governadores que não foram 
convocados também. Querem que 
o tribunal a� rme que a CPI não tem 
poderes para convocar chefes de 
Executivos, o que, na visão deles, seria 
uma afronta ao pacto federativo.

Beligerância
O governador de SP, João Dória 

(PSDB), e a deputada federal Carla 
Zambelli (PSL-SP), bateram boca 
durante evento do governo paulista, 
quando a parlamentar al� netou o 
tucano ao criticar o fechamento do 
comércio no estado por causa da 

epidemia. “Bolsonaro não fechou 
comércios, não decretou lockdown, 
nem fez toque de recolher e não 
destruiu empregos”, disse Zambelli, ao 
que Dória retrucou: “ Destruiu vidas, 
genocida”.

Retomada precoce
A retomada precoce das 

atividades em praticamente todo 
o Brasil é a principal causa da nova 
onda de covid-19 em formação. A 
avaliação é do novo Boletim InfoGripe 
divulgado nesta sexta-feira, 28, pela 
Fiocruz.

Perspectiva
Com a normalização da 

mobilidade diante de números 
ainda muito altos de casos e 
mortes, o SARS-CoV-2 voltou a 
circular com intensidade. Assim, 
tornou-se praticamente inevitável 
o recrudescimento da pandemia. 
Há mais de 75% de chances de que 
essa piora ocorra em onze unidades 
da federação (inclusive São Paulo) 
e de 95% em outras três, segundo o 

levantamento.

Uso da máquina
As viagens do presidente Jair 

Bolsonaro já consumiram R$ 1,6 
milhão somente em diárias da equipe 
de segurança ao longo deste ano. 
Candidato à reeleição, Bolsonaro usou 
muitos compromissos agendados 
fora de Brasília para fazer política, 
como no último domingo, quando 
participou de um passeio com 
motociclistas, no Rio de Janeiro.

Militares
Do total consumido com 

diárias dos homens do Gabinete de 
Segurança Institucional, algo em 
torno de R$ 1,7 milhão, a maior parte, 
R$ 1,4 milhão, foi para militares. Os 
dados foram computados pelo jornal 
o Estado de S. Paulo.

Narrativa
Com os depoimentos de Dimas 

Covas, do Butantan, Antonio Barra 
Torres, da Anvisa, e Carlos Murillo, 

da P� zer, a CPI da Covid já tem 
bem documentada e estruturada 
a narrativa de como  o presidente 
Jair Bosonaro e seu governo não 
cuidaram das vacinas. A avaliação 
é da jornalista Eliane Cantanhede. 
Segundo ela, o depoimento do diretor 
do Instituto Butantan deixa claro 
o quanto o instituto insistiu para o 
governo federal negociar e adquirir a 
Coronavac.

Força
A eleição do vereador Paulinho 

Freire (PSDB) para a presidência da 
Federação das Câmaras Municipais 
é um claro sinal da credibilidade e 
articulação não apenas de Paulinho, 
como também do presidente da 
Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza 
(PSDB). O PSDB, aliás, está muito bem 
estruturado como força política junto à 
política interiorana potiguar.

Apurado
Apurados os votos na eleição da 

Fecam, Paulinho teve 108 votos contra 
42 do vereador Lawrence Amorim, 

presidente da Câmara de Mossoró. 
Com um voto nulo. Paulinho presidirá 
a Fecam por 2 anos.

Infl uência
Impressiona a forma como o 

ministro das Comunicações, Fábio 
Faria, se utiliza da proximidade 
e in� uência sobre o presidente 
Bolsonaro para tentar intervir 
na política norte-rio-grandense. 
A última soou como usurparsão, 
ao se assenhorear da iniciativa da 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
na priorização das vacinas para 
professores.

Narrativas
Ao conseguir a aquiescência 

de Bolsonaro para a medida, Fábio 
acionou o ministro da Saúde, Nelson 
Queiroga, para gravar um vídeo 
anunciando a novidade. É a luta, 
guerra mesmo, pelo predomínio 
das narrativas. Não há mais pudor. 
É ver apenas quanto mais gente se 
consegue en� ar as falas goela abaixo. 
Impressionante.

ALEX

O início do processo de imuni-
zação contra a Covid-19 dos 
trabalhadores da educação 

no Rio Grande do Norte está auto-
rizado. Bandeira defendida pela go-
vernadora Fátima Bezerra desde o 
início da campanha de vacinação, a 
medida foi acertada na tarde desta 
quinta-feira, 27,  durante a reunião 
da Comissão Intergestores Triparti-
tes do SUS, que reúne estados, mu-
nicípios e Ministério da Saúde.

O Governo do Estado e a Secre-
taria de Estado da Saúde Pública, 
que estavam impedidos por uma 
decisão judicial de incluir ou ante-
cipar grupos prioritários na vacina-
ção contra a Covid-19, agora pode-
rão iniciar a operação do plano que 

estava marcado para esta semana.
“Valeu a luta pela vacinação dos 

pro� ssionais da educação. Já está 
previsto para a próxima remessa 
essa inclusão da categoria da edu-
cação. A partir de agora, dentro de 
cada lote, teremos uma quantida-
de para vacinar os pro� ssionais da 
educação”, a� rmou a governadora 
Fátima Bezerra.

Os pro� ssionais da educação 
foram incluídos entre os grupos 
prioritários para a vacinação contra 
a Covid-19, com percentual de vaci-
nas a serem recebidas já dentro dos 
próximos lotes para aplicação em 
paralelo com os demais grupos que 
estão recebendo os imunizantes 
atualmente. 

A autorização inclui trabalhado-
res da educação dos ensinos básico 
e superior, tanto da rede pública co-
mo da particular.

Durante a reunião também � -
cou acertado que o plano de vaci-
nação contra a Covid-19 deve seguir 
com um percentual, por faixa etária 
(59 a 55, 54 a 50...), das seguintes 
categorias: forças de segurança e 
forças armadas que não estão atu-
ando na linha de frente da pande-
mia, trabalhadores do transporte 
coletivo, do transporte metroviário 
e ferroviário, do transporte aerovi-
ário, do transporte aquaviário, ca-
minhoneiros, trabalhadores indus-
triais e de limpeza urbana/manejo 
de resíduos.

Trabalhadores da educação são 
incluídos no grupo prioritário do PNI
CONQUISTA | O Governo do Rio Grande do Norte e a Secretaria de Estado da Saúde Pública, que estava impedidos, por uma decisão judicial, de incluir ou antecipar grupos prioritários 
na vacinação contra a Covid-19, agora poderão iniciar a operação do plano que estava marcado para esta semana. “Valeu a luta”, comemorou a governadora Fátima Bezerra

Previsão é que, a partir da próxima semana, comece vacinação dos profissionais da educação

DIVULGAÇÃO
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funcionaram; 9) Processo J: aqui-
sição de filtros para ventiladores 
pulmonares; 10) Processo I: ma-
nutenção de ventiladores pulmo-
nares; 11) Processo L: contratação 
de pesquisa do Estado do Piauí 
– Ausência de necessário interesse 
público – Emergência fabricada; 
12) Processo M: propaganda do 
Governo paga com recursos Covid 
feita por filiado ao PT e ex-candida-
to a Senador – Impessoalidade.

Agora RN - Em que o go-
verno tem errado na gestão da 
pandemia?

Kelps Lima - A pandemia é 
um momento novo das nossas vi-
das. Ninguém estava devidamente 
preparado para um movimento de 
providências, tão avassalador, co-
mo a Covid exigiu dos governantes 
do dia para noite. Então, não vou 
fazer julgamento de erros ou acer-
tos de nenhum governante. Nem 
da governadora nem do prefeito, 
pois sei que se fosse eu ou qual-
quer outra pessoa no lugar deles, 
também haveria erros na busca 
de esperança de soluções. O que a 
CPI vai tratar, porém, não são dos 
erros ou acertos da gestão, mas se 
houve ou não ação para que algum 
agente público ou privado obtives-
se vantagem com os recursos da 
pandemia, o que, se comprovado, 
pode ser considerado desumano: 
enquanto as pessoas estavam mor-
rendo alguém estava manipulando 
verbas da saúde de forma inten-
cionalmente desviada. Aí é preciso 
identificar, dosar o nível de dolo e 
imprimir punições.

 Agora RN - No tocante à 
ação específica da Secretaria 
de Saúde, como a pasta tem 
atuado?

Kelps Lima - Pelo que vimos 
até agora da documentação apre-
ciada, há improbidade administra-
tiva em alguns atos.

Agora RN - Existe número 
de assinaturas suficientes para 
a CPI sair?

Kelps Lima - Sim. Dez depu-
tados já assinaram. Deputado Gus-
tavo Carvalho – PSDB, Deputado 
Tomba Farias – PSDB, Deputado 
José Dias – PSDB, Deputado Co-
ronel Azevedo – PSC, Deputado 
Kelps Lima – SD, Deputado Sub-
tenente Eliabe – SD, Deputada 
Cristiane Dantas – SD, Deputado 
Nelter Queiroz – MDB, Deputado 
Getúlio Rego – DEM, Deputado 
Galeno Torquato – PSD.

Agora RN - Como avalia a 
gestão do PT como um todo?

Kelps Lima - As duas gestões 
antes do PT foram muito contesta-
das. Problemas no gerenciamento 
dos processos internos, suspeitas 
de uso errado do dinheiro, salários 
atrasados, estradas esburacadas. 
Então, em comparação às duas 
gestões anteriores, a gestão atual 
trouxe um mínimo de estabilidade 
econômica ao pagar os salários 
dentro do mês e manter um ritmo 
de dinheiro corrente entre a popu-
lação. O problema é que o foco do 
Governo atual é apenas o serviço 
público, que são 100 mil pessoas só 
no Estado. A base eleitoral do PT. 
O restante da população, quase 3 
milhões de potiguares, está à mín-
gua com os serviços públicos em 
frangalhos e diante de um governo 
controlado por um grupo ideoló-
gico que tem reservas profundas 
contra a iniciativa privada, que é o 
berço da economia.

Agora RN - O Solidariedade 
está administrando a segunda 
maior cidade do Estado. Como 
está a gestão de Alysson em 
Mossoró?

Kelps Lima - Allyson é o 
mais talentoso membro da atual 
geração de jovens políticos do 
Rio Grande do Norte. Em 2018, 
ninguém o conhecia. Em 2019 ele 
assumiu o mandato de deputado 
estadual pelo Solidariedade e em 
2020 foi eleito prefeito de Mossoró 
com apenas 28 anos. Neste mo-
mento ele está dando um banho 
de modernização na antiga forma 
de administrar e fazer política na 
cidade, que estava sob o domínio 
de um mesmo grupo há 70 anos. 
No lugar de se entrincheirar no 
gabinete na prefeitura, Allyson 
está todos os dias nas ruas, vendo 
os problemas de perto e criando 
uma relação de compromisso com 
as soluções para esses problemas. 
A pesquisa recente acusou 67% 
de popularidade positiva. Quem 
está na cadeira de prefeito sabe 
que uma coisa é conhecer a gestão 
por ouvir falar e pelo relatório dos 
outros, outra coisa é circular pela 
cidade de forma disciplinada e 
rotineira e assimilar o que precisa 
ser feito. 

Agora RN - Quais os planos 
do partido para 2022?

Kelps Lima - Em 2022 o Par-
tido Solidariedade vai eleger pelo 
menos um deputado federal no Es-
tado. Já éramos para ter batido es-
sa meta em 2018, pois montamos 
uma nominata forte, mas fomos 
atropelados pela polarização entre 
o PT e o PSL e ficamos na primeira 
suplência. Desde 2016, porém, o 
partido já vem se especializando 
em montar chapas próprias, o que 

O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) con-
cedeu entrevista ao jornal 

Agora RN, destacando a possível 
instalação de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito para inves-
tigar supostas irregularidades que 
teriam sido praticadas pelo Go-
verno do Estado, a partir de doze 
contratos que viraram, segundo 
ele, “focos de suspeitas”,

Agora RN - Que diz sobre 
essa possibilidade de CPI para 
investigar a ação do governo 
Fátima?

Kelps Lima - Alguns fatos que 
chegaram ao conhecimento dos 
deputados são muito graves por-
que demonstram que há indícios 
de improbidade administrativa, 
como a indicação de uma em-
presa para prestar um serviço de 
urgência para o Governo quando a 
empresa foi fundada depois que o 
processo de contratação tinha sido 
aberto. Então, não dá para receber 
esses documentos e simplesmente 
fingir que não há algo errado. Até 
agora temos 12 focos de suspeitas 
e todos serão apurados na CPI.

Agora RN - Quais pontos po-
dem vir a ser investigados?

Kelps Lima - São 12: 1) con-
tratação de Hospital de Campanha 
no Arena das Dunas – Tentativa de 
fraude consumada; 2) aquisição 
de sacos de lixos hospitalares; 3) 
Processo C: da escandalosa aqui-
sição dos respiradores fantasmas 
através do Consórcio Nordeste 
– Preço superfaturado – Ação e 
omissão diretas; 4) Processo D: 
aquisição de EPI – Processo Sei 
nº 0610194.000038/2020-35; 5) 
Processo E: aquisição de Swab e 
reagentes para o Lacen – Processo 
Sei nº 00610295.000056/2020-89; 6) 
Processo F: contratação de locação 
de ambulância para transporte de 
pacientes Covid com sobrepre-
ço – Mais de 200 mil por mês por 
viatura; 7) Processo G: entidade 
contratada para abrir leitos clí-
nicos e de UTI no Hospital João 
Machado – Sem estrutura mínima 
– pagamento antecipado de 1,7 
milhão – Mais de R$ 10 milhões 
recebidos em 2020 – Estado possui 
prestadores na mesma área – fun-
cionamento precária – no mínino 
prejuízo; 8) Processo H: aquisição 
de 1,6 milhão por 15 ventiladores 
pulmonares, dos quais 14 jamais 

Kelps Lima sobre a CPI  da Covid: 
“Há indícios de improbidade”

é algo muito complexo por vários 
motivos, e agora em 2022, se Deus 
permitir, será o coroamento do 
nosso projeto de eleição do primei-
ro deputado federal do Solidarie-
dade no RN, além de ampliarmos 
nossas cadeiras na Assembleia Le-
gislativa. As chapas já estão sendo 
projetadas.

Agora RN - O senhor preten-
de disputar cargo em Brasília?

Kelps Lima - Serei candidato a 
deputado federal.

Agora RN - Qual avaliação 
que faz do quadro político para 
2022?

Kelps Lima - Foram divulga-
das até agora cinco pesquisas elei-
torais visando 2022. Quatro pon-
tuais, feitas em cidades específicas 
(Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros e 
Natal) e uma onde foram pesquisa-
das as opiniões de eleitores em 59 
cidades diferentes. O quadro para 
o Governo é de uma grande van-
tagem da governadora Fátima no 
interior, mas com dificuldades na 
capital, que reúne uma expressiva 
massa eleitoral. Para o senado, vejo 
o movimento do ministro Rogério 
Marinho com o seu partido, o PS-
DB, que pelo que vejo na imprensa 
é quem está colocando a cabeça de 
fora para construir uma candida-
tura. 

Agora RN - Que diz dos no-
mes postos para o governo até 
agora?

Kelps Lima - Até agora, ape-
nas um nome está habilitado para 
concorrer ao governo, que é a go-
vernadora Fátima Bezerra. Porque 
é candidata natural à reeleição e 
seu partido está organizado. Os 
demais partidos têm alguns nomes 
bastante viáveis, mas não sei se 
possuem organização partidária 
para dar volume e atravessar o 
deserto da construção da candi-
datura. O Solidariedade tem exce-
lentes nomes, como Fábio Dantas 
e José Vieira, pessoas sérias e de 
competência inquestionável. Os 
outros partidos até agora não apre-
sentaram projeto de candidatura 
ao governo de forma clara, com 
um planejamento objetivo. Fora o 
nome de Fátima, que é natural can-
didata à reeleição, não vi ninguém 
se apresentando ainda como can-
didato ao governo.

Agora RN - E para o Senado?
Kelps Lima - O Senado é um 

campo aberto. Só uma vaga, a do 
senador Jean Paul Prates, que não 
vem aparecendo bem nas pesqui-
sas. Mas, como ele será o candidato 
de Lula, e Lula está bem nas pes-
quisas, pode  crescer.

ENTREVISTA | Deputado Kelps Lima aponta “focos 
de suspeitas” que serão apurados na CPI, destaca 
atuação de Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró, e 
anuncia que será candidato a deputado federal

JOSÉ ALDENIR

Kelps: serviços públicos estão “em frangalhos diante de um governo controlado por um grupo que tem reservas contra a iniciativa privada”
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Em entrevista exclusiva ao 
jornal Agora RN, o presiden-
te da Câmara Municipal de 

Macaíba falou sobre a relação com 
executivo e disse que a cidade es-
tá avançando com a nova gestão. 
Advogado de carreira e policial ro-
doviário federal, Denílson Gadelha 
(Cidadania) está em seu segundo 
mandato como vereador e assu-
miu pela primeira vez a presidên-
cia da Casa Legislativa.

Agora RN - Da eleição de 
2016 para 2020, a Câmara 
ganhou mais duas cadeiras, 
passando de 15 para 17 vere-
adores. Dos que já estavam na 
casa, apenas três não consegui-
ram voltar. Qual sua avaliação 
sobre isso?

Denílson Gadelha - Nós ti-
vemos um percentual de reeleição 
bem alta, dos 17, 11 foram reeleitos 
pela base dos prefeitos, os demais 
por outras conjunturas. O prefeito 
Emídio, que era vereador, postulou 
o nome da irmã, que consegui se 
eleger, o vice Netinho França, que 
era vereador, consegui se eleger, 
então com isso mudou um pouco 
a cara da Câmara, o cenário no 
parlamento, com isso fizemos 
uma boa base.

Agora RN – Hoje, a Casa 
conta com apenas um verea-
dor na oposição, o que facilita 
a relação da Câmara com exe-
cutivo, não é?

Denílson Gadelha - Seis 
vereadores foram eleitos fora da 
base do prefeito, porém parte de-
les já tem uma aproximação com 

o Executivo, alguns apresentam 
neutralidade, apenas um faz uma 
oposição mais contundente. Nós 
respeitamos a opinião de cada um, 
respeitamos a independência de 
cada um. A Câmara tem a prerro-
gativa de independência e é assim 
que tem que ser, mas mantemos 
uma relação muito boa com Exe-
cutivo, até os vereadores que não 
se elegeram na base.

Agora RN – Nesse momento 
de pandemia, quais a medidas 
sanitárias que foram tomadas 
e quais são as prioridades da 
Câmara?

Denílson Gadelha  - Nós 
restringimos a entrada de pessoas 

e também organizamos a entra-
da para funcionários. As sessões 
passaram a ser remotas. Iremos 
continuar nesse modelo de fun-
cionamento, com muito cuidado 
para evitar aglomeração. Tivemos 
uma situação bacana, os 17 verea-
dores se uniram e todas as indica-
ções e proposições relacionadas à 
pandemia são assinadas pelos 17 
vereadores. Nós estamos numa 
guerra e unimos todas as forças 
para ajudar ao município.

Agora RN – Qual sua avalia-
ção sobre as ações dos gover-
nos federal e estadual, durante 
a pandemia, em Macaíba?

Denílson Gadelha – Maca-

íba, de fato, está tendo uma aten-
ção nesse momento. Eu sempre fui 
um crítico dos governos estaduais, 
vários governadores esqueciam 
Macaíba, mas agora temos esse 
olhar: Macaíba foi 100% atendida 
com o plano de vacinação e tam-
bém com testagem da população, 
claro, seguindo o plano de vacina-
ção orientado pelo governo fede-
ral, mas sabemos que o governo do 
Estado tem nos atendido de forma 
muito positiva. O governo federal 
repassa para os estados, o Estado 
distribui para os municípios, nós 
estamos acompanhando desde o 
ano passado, e estamos vendo que 
as coisas estão acontecendo, estão 
funcionando, isso nos deixa muito 
feliz como parlamentar.

Agora RN – A bancada fe-
deral e os deputados estaduais 
têm ajudado Macaíba?

Denílson Gadelha - Até aqui 
não fomos procurados diretamen-
te. Hoje, buscamos mais parcerias, 
por exemplo, os deputados Rafael 
Motta, João Maia, Natália Bonavi-
des, todos destinaram emendas 
para Macaíba. Essa semana con-
versei com Beto Rosado, que sina-
lizou também que vai encaminhar 
recursos para cá. O General Girão 
destinou emenda para o Polo In-
dustrial de Macaíba. No âmbito 
estadual, temos o deputado Cle-
ber Rodrigues, Albert Dickson, 
Cristiane Dantas. Então, as parce-
rias, estão chegando e têm duas 
vertentes, não só aqueles que tem 
parceria com o prefeito, são vários 
deputados que entendem que esse 
trabalho precisa ser feito.

Presidente da Câmara de Macaíba 
destaca união contra a Covid-19
DENÍLSON GADELHA | Vereador ressalta bom relacionamento entre os vereadores e da Câmara com o poder Executivo, destacando, nesse período de pandemia, a união de todos com 
ações contra a doença e o fato de Macaíba ter sido totalmente atendida com o plano de vacinação e também com a testagem da população, seguindo orientação do governo federal

Denílson Gadelha cumpre segundo mandato como vereador e ressalta parcerias com deputados federais e estaduais em prol do município

A Câmara tem prerrogativa 
de independência e é 
assim que tem que ser, mas 
mantemos uma relação 
muitro boa com o Executivo, 
até os vereadores que não 
se elegeram na base”

“
DENÍLSON GADELHA
PTE. DA CÂMARA DE MACAÍBA

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) denunciou 
um vereador e ex-secretários 

municipais de Saúde e Assistência So-
cial por fraudes no sistema de marca-
ção de consultas e exames do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Estado. Ao 
todo, oito pessoas já são rés em quatro 
processos distintos que resultaram da 
operação Fura-fila, deflagrada pelo 
MPRN no dia 20 de abril passado. As 
participações de um deputado esta-
dual e de outras pessoas no suposto 
esquema ainda estão sob investigação.

O vereador Diogo Rodrigues da Sil-
va, da cidade de Parnamirim, é aponta-
do como suposto cabeça do esquema. 
Ainda antes de se eleger em 2020, ele 

teria montado o esquema de inserção 
de dados falsos no Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Usuários do 
SUS (SIGUS), sistema informatizado 
utilizado pela Sesap e por alguns muni-
cípios do Estado para regular a oferta, 
autorização, agendamento e controle 
de procedimentos ofertados pelo SUS, 
burlando a fila do SUS. A suspeita é que 
ele teria como braço-direito no esque-
ma a própria companheira, Monikely 
Nunes Santos, funcionária de um car-
tório em Parnamirim.

Diogo Rodrigues e Monikely Nunes 
foram denunciados pelo MPRN por 
corrupção passiva, peculato, inser-
ção de informações falsas em banco 
de dados da administração pública e 

lavagem de dinheiro. O vereador tam-
bém responde pelo crime de fraude em 
licitação.

Somadas apenas as quatro de-
núncias já oferecidas pelo MPRN e 
recebidas pela Justiça potiguar, Diogo 
Rodrigues responde 300 vezes por cor-
rupção passiva, 300 vezes por peculato, 
476 vezes por inserção de informações 
falsas em banco de dados da adminis-
tração pública, 83 vezes por lavagem 
de dinheiro e uma vez por fraude em 
licitação.

Além de Diogo Rodrigues e Mo-
nikely Nunes, o MPRN já são réus em 
processos após a denúncia do MPRN: 
Eliege da Silva Oliveira, ex-secretária 
de Saúde de Ielmo Marinho; Gleycy 

da Silva Pessoa, secretária de Saúde de 
Brejinho; Anna Cely de Carvalho Be-
zerra, secretária de Assistência Social 
de Brejinho; Alberto de Carvalho Araú-
jo Neto, secretário de Saúde de Arês; 
Maria Célia Rodrigues da Silva, mãe 
do vereador Diogo Rodrigues; e Bruno 
Eduardo Rocha de Medeiros, que foi 
sócio da Medeiros e Rocha LTDA, em-
presa responsável pelo SIGUS.

O MPRN ainda apura o suposto 
envolvimento do deputado estadual 
Manoel Cunha Neto, conhecido por 
Souza. Ele é investigado pela prática de 
peculato eletrônico, falsidade ideológi-
ca e corrupção passiva. Outras pessoas 
também estão sendo investigadas pelo 
MPRN.

As investigações do MPRN foram 
iniciadas em 2019, após denúncias de 
servidores da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública. O MP descobriu que 
desde 2017 a organização criminosa 
inseria dados falsos e alterava infor-
mações legítimas. Essas invasões na 
ferramenta de regulação interferem 
na sequência de elegibilidade de pro-
cedimentos médicos gerenciados pelo 
Sistema. Desta forma, o grupo furava 
a chamada “fila do SUS”, propiciando 
vantagens indevidas aos fraudadores.

Com o apoio da PM, a operação 
Fura-fila cumpriu dois mandados de 
prisão preventiva, um mandado de 
prisão temporária e ainda outros 22 
mandados de busca e apreensão.

MPRN denuncia vereador e ex-secretários 
OPERAÇÃO FURA-FILA
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Eleições para a nova diretoria do Sinmed RN foram 
realizadas no dia 28 de maio, com chapa única. O 
pleito reelegeu o médico Geraldo Ferreira para a 
presidência e Francisco das Chagas Bastos como 
vice-presidente. A diretoria terá posse no dia 30 de 
junho e fica a frente da entidade até o ano de 2025.
“A luta seguirá sem tréguas, sem descanso! As 
bandeiras serão sequenciadas com a mesma força e 
revigoradas pelos novos nomes que chegam ao 
movimento sindical. Carreira, piso salarial e 
c o n d i ç õ e s  d e  t r a b a l h o  c o n t i n u a m  a  s e r 
prioridades”, afirma Geraldo Ferreira.
De acordo com o presidente do Sinmed RN, as visitas 
às Unidades Básicas de Saúde, UPAS, Policlínicas e 
Hospitais, prosseguirá com fiscalização e cobrança 
de concurso,  melhorias  das instalações e 
equipamentos, além de formas de contratação e 
remuneração dos médicos.
Existe também a previsão de que em dois anos esteja 
c o n s t r u í d a  u m a  n o v a  s e d e ,  a m p l a ,  c o m 
estacionamento e elevador, para melhor atender aos 
médicos filiados. A CoopBrasil – cooperativa para 
exercício da medicina como profissional autônomo 
– e o Instituto de Pesquisa, Ensino e Administração 
em Saúde (Ipeas), duas novas pessoas jurídicas 
vinculadas ao Sinmed terão implementadas suas 
atividades. Sinmed RN seu sindicato, sua 
força!

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

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

semanal
informativo

RN
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

NOVA DIRETORIA DO SINMED É ELEITA 
PARA GESTÃO 2021-2025

Geraldo Ferreira Filho, presidente, e Francisco das 
Chagas Bastos Filho, vice-presidente do Sinmed RN.

NÚMEROS | Previsão de faturamento anual chega a R$ 700 milhões, com R$ 222 milhões de impostos pagos 
anualmente. Indústria terá capacidade de produzir dez milhões de toneladas por ano

O vice-governador do Rio Gran-
de do Norte, Antenor Roberto, 
conheceu nesta sexta-feira, 28,  

o projeto ABG Mineração, que será 
instalado em Mossoró e inclui explo-
ração mineral e fábrica de cimento. 
O principal investidor é a espanhola 
Cementos La Union, que atua tam-
bém no Egito, no Chile e na República 
Dominicana.

Os representantes Bruno Ca-
margo e Jairo Abud apresentaram 
a proposta também aos secretários 
adjunto do Desenvolvimento Econô-
mico, Silvio Torquato e adjunto de 
Tributação, Álvaro Luiz Bezerra; além 
do diretor técnico do Idema, Werner 
Farkatt, que atualizou o andamento 
das licenças ambientais.

A empresa já tem 2.100 hectares 
de direitos minerais e adquiriu 800 pa-
ra exploração de jazidas, com 20% de 
reserva legal. A área fi ca a 34 quilôme-
tros de Mossoró, a 70 quilômetros da 
rodovia BR 304, e é desabitada, o que 

não demandará qualquer processo de 
desapropriação. 

Bruno Camargo destacou a gera-
ção de postos de trabalho. Serão em 
torno de 800 vagas durante a constru-
ção e 300 empregos diretos na opera-
ção, estimando ainda 1.200 indiretos.

A previsão de faturamento anual 
chega a R$ 700 milhões, com R$ 222 
milhões de impostos pagos ao ano. A 
empresa europeia tem lucro anual de 
350 milhões de euros. A indústria terá 
capacidade de produzir dez milhões 
toneladas/ano e o investimento pre-
visto é de R$ 1,5 bilhão.

Também acompanharam o en-
contro o sócio da Progel (Projetos 
Geológicos Ltda) Gutemberg Dias, 
e Felipe Arraes, diretor comercial da 
empresa de consultoria que apoia o 
projeto no RN.

O vice-governador deu boas-vin-
das à fábrica e destacou aspectos do 
Programa de Estímulo ao Desenvol-
vimento Industrial do Rio Grande do 

Norte (Proedi) que benefi ciam inves-
timentos.

“Encontramos o estado em uma 
situação muito difícil, inclusive com 
atraso de pagamento de servidores, 
mas o programa do governo é focado 
no desenvolvimento. Graças ao Proe-
di os investimentos têm chegado ao 
RN”, disse, ao oferecer apoio e infor-
mar que as licenças ainda pendentes 
estão seguindo rito técnico.

“Não há nenhuma queixa da con-
duta do Idema, e sempre procuramos 
cumprir as exigências ambientais. Na 
Europa há uma preocupação muito 
grande com essa questão e o grupo 
jamais ia querer um empreendimento 
que não desse a devida importância a 
isso”, salientou Jairo Abud.

Os representantes da ABG Mine-
ração disseram ainda que haverá prio-
ridade para produção brasileira, em 
detrimento de importações, e que a 
comunidade local terá prioridade nos 
empregos gerados.

Vice-governador Antenor Roberto destacou aspectos do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (Proedi)

Grupo apresenta projeto de fábrica 
de cimento e exploração mineral 

 ELISA ELSIE

Seguindo o Plano Nacional de Ope-
racionalização (PNO), Natal inicia 
na próxima segunda-feira, 31,  a 

vacinação dos defi cientes permanen-
tes sem comorbidade e sem BPC, na 
faixa etária de 50 a 59 anos. 

A SMS Natal está disponibilizan-
do para esse público 6 drives ( Palácio 
dos Esportes, OAB, Nélio Dias, SESI e 
Via Direta), 35 salas de vacinação nas 
Unidades Básicas de Saúde e ainda vai 
disponibilizar de segunda à quarta-
-feira ( 8h às 12), equipes de vacinação 
para o  Suvag RN - Centro de Saúde 
Auditiva, localizado na Av. Lima e Silva, 
966 - Nossa Senhora de Nazaré e AS-
NAT – Associação de Surdos de Natal, 
localizado no Largo Junqueira Aires, 

536 - Cidade Alta.
 Para receber o imunizante é neces-

sário apresentar a seguinte documen-
tação: laudo médico ou documentos 
ofi ciais de identidade com indicação 
de defi ciência ou qualquer outro do-
cumento que indique tal condição, 
cartão de vacinação e comprovante de 
residência de Natal. 

Caso a pessoa portadora de Defi -
ciência Permanente e com difi culdade 
de locomoção não possa se deslocar 
a um ponto de vacinação, algum fa-
miliar, representante ou apoiador 
deve comparecer à unidade básica de 
saúde mais próxima à sua residência, 
levando documentação além de algum 
documento que justifi que a aplicação 

da vacina em domicílio, fornecendo 
os contatos para agendamento. A va-
cinação desse público vai continuar 
posteriormente de forma escalonada 
em faixa etária (40-49 anos; 30-39 anos 
e 18-29 anos), de acordo com o quanti-
tativo de vacinas disponibilizadas.

 INFLUENZA
A partir de segunda, 31,  o drive 

do Palácio dos Esportes volta a fazer 
apenas vacinação contra Covid-19.  O 
público residente no Distrito Sanitá-
rio Leste que for receber a vacinação 
contra Infl uenza deve se dirigir à Praça 
Augusto Leite ou à Unidade de Saúde 
de Aparecida, de segunda à sexta, das 
8h às 11h30 e das 12h30 às 16h.

Natal inicia segunda-feira vacinação 
de deficientes permanentes

PANDEMIA
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MARCELOHOLLANDA
Enxugar gelo

Governos passam, CPIs se 
sucedem, ministros deixam os cargos, 
parlamentares perdem a representação 
popular, governadores e prefeitos 
mudam, pessoas morrem. O que não 
muda é a sensação de enxugar gelo 
quando se olha a administração federal.

Esticar corda
Enquanto a terceira onda da 

pandemia se instala, sendo que muitos 
especialistas têm sérias dúvidas se 
saímos realmente da segunda, o 
presidente não faz outra coisa a não 

ser esticar a corda com os adversários 
e produzir rupturas até dentro das 
Forças Armadas.

Infl ar gastos
Ao entregar parte considerável de 

seu poder no Congresso ao Centrão, 
a partir de uma brutal alocação de 
dinheiro para aliados, e in� ar os gastos 
com pessoal militar em R$ 5,5 bilhões 
em 2020, o governo pôs os pés sobre 
canoas diferentes.

Presunção errada

Imaginar que problemas se 
resolvem na base de adesões a 
lobbies amigos, sem antes combinar 
com a sociedade para onde vai a 
embarcação, é um clássico entre 
os erros políticos. Mas desde que o 
governo Bolsonaro reinventou o “nós 
contra eles”, é assim que se vive no 
Brasil.

Fla-Flu
Não há mais como imaginar 

hoje um debate sério sobre o evento 
covid 19. Um que envolva opiniões 
contrárias - frise-se. Acaba sempre 

MARCELO
em pancadaria. Ciência contra 
negacionismo como nos bons 
tempos do Pré-Iluminismo.  

Militares
Não há dúvida de que o Exército 

(sem entrar no mérito da Marinha 
e da Aeronáutica) está dividido em 
relação a seu papel institucional. 
A mordomia farta no governo 
aos aposentados e da ativa, a 
aposentadoria feita sob medida, 
ignorando todo o resto de pobres 
mortais, foi emoção demais para as 
fardas.

Naquele tempo
Outrora, quando eram realmente 

o poder do qual o Capitão Bolsonaro 
sente falta, os militares acertavam 
mais do que agora, embora errassem 
muito também. Um acerto deles: 
seus ministros da saúde eram todos 
médicos.

Guardinha
Um problema clássico do regime 

militar foi não controlar a violência 
de seus subalternos. Cada censor nas 
redações, cada guarda de esquina 
passou a ter um estranho poder. 

IMUNIZAÇÃO | Prefeitura também recebeu mais 500 doses da Coronavac, para finalizar o esquema vacinal 
nos idosos de 65 a 69 anos, que já poderão, a partir da segunda-feira, 31, procurar as unidades de saúde

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante(RN) recebeu, nes-
ta quinta-feira, 27, mais um 

lote de 3570 doses da vacina Oxford/
AstraZeneca contra a covid-19. Com 
isso, o município deu início a imuni-
zação de trabalhadores do Aeroporto 
Internacional Governador Aluízio 
Alves. 

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), serão 

vacinados 1600 trabalhadores aero-
portuários, no próprio terminal. O 
município também segue vacinando 
pessoas com comorbidades acima 
de 18 anos e as com de� ciência per-
manente sem o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada), de 50 a 59 
anos. 

Para esse grupo a vacinação 
acontece em todas as unidades de 
saúde do município. 

CORONAVAC 
A Prefeitura ainda recebeu mais 

500 doses da Coronavac para � nali-
zar o esquema vacinal nos idosos de 
65 a 69 anos. 

As doses estarão disponíveis a 
partir da próxima segunda-feira, dia 
31,  nas unidades de saúde de Santo 
Antônio do Potengi, Amarante, Jar-
dim Lola, Golandim II e Cidade das 
Flores. 

Prefeitura de São Gonçalo 
começa vacinação de 
trabalhadores do aeroporto 

Trabalhadores do Aeroporto Internacional Aluízio Alves começaram a ser vacinados contra a Covid-19 com doses da Oxford-AstraZeneca

ASCOM/SGA

Os deputados que integram 
a Frente Parlamentar das 
Águas, da Assembleia Legis-

lativa do Rio Grande do Norte, Ga-
leno Torquato (PSD), presidente do 
grupo de trabalho; Francisco do PT, 
vice-presidente e Coronel Azevedo 
(PSC) participaram nesta sexta-feira 
, 28, de uma visita técnica às obras do 
Programa de Integração do Rio São 
Francisco (PISF), nos municípios pa-
raibanos Cachoeira dos Índios, Caja-
zeiras e São José de Piranhas. 

Os parlamentares � caram satis-
feitos com o andamento dos traba-
lhos, notadamente porque constata-
ram que eles vão permitir a chegada 
da água do Rio São Francisco ao Rio 
Grande do Norte, a partir do Rio Pi-
ranhas-Açu e posteriormente, pelo 
ramal Apodi, ao rio Apodi-Mossoró 
e aos reservatórios de Pau dos Ferros 
e Apodi. 

Acompanhados de técnicos do 
Ministério do Desenvolvimento Re-
gional e de colegas parlamentares 
da Paraíba, a comitiva foi ao sítio 
Redondo, em Cachoeira dos Índios, 
local onde será construído o Reser-
vatório Tambor. 

É de lá que será alimentada a 
segunda entrada da água do Velho 
Chico ao Rio Grande do Norte. A 
porta de entrada desse ramal será 
o município de Major Sales de onde 
seguirá para o Rio Apodi e será in-
terligada aos reservatórios de Pau 
dos Ferros e Santa Cruz, ampliando 
a oferta hídrica e proporcionando o 
desenvolvimento. 

“São obras de suma importância 
para o Rio Grande do Norte. Em bre-
ve a água vai chegar ao Estado ainda 
este ano, proporcionando o desen-
volvimento da nossa região e dando 
segurança hídrica. Vai bene� ciar 
mais de 200 mil pessoas. Estamos 
muito satisfeitos com o que estamos 
vendo. As obras estão andando e vão 

contribuir no seu todo para o desen-
volvimento do Rio Grande do Norte”, 
disse o deputado Galeno Torquato. 

O ramal denominado de Apodi/
Salgado faz parte da última etapa 
do Projeto de integração e terá 115,3 
quilômetros de extensão que bene� -
ciará 750 mil pessoas em 48 cidades. 
De acordo com o projeto, a água será 
transportada por gravidade a partir 
do reservatório Caiçara, também na 
paraíba, até o reservatório Angicos, 
no Rio Grande do Norte. A partir 
do km 26 dessa última estrutura da 
transposição haverá derivação para 
o ramal do rio Salgado, levando água 
para o estado do Ceará. 

“Essa uma grande obra. Um 
sonho de mais de século. Estamos 
muito felizes com a proximidade de 
conclusão e chegada da água do São 
Francisco ao Rio Grande do Norte. A 
nossa luta é para que isso aconteça”, 
disse o deputado Francisco do PT. 

Em seguida os deputados visita-
ram as obras de construção do anel 
que interligará os reservatórios Cai-
çara e Engenheiro Ávidos, no muni-
cípio de Cajazeiras-PB. 

O deputado Coronel Azevedo 
também destacou essas obras que 
estão sendo realizadas pelo Governo 
Federal, bene� ciando Estados do 
Nordeste e notadamente o Rio Gran-
de do Norte. 

“Água é vida. E por onde ela passa 
proporciona o desenvolvimento só-
cio-econômico do seu povo. Estamos 
muito satisfeitos com a forma como 
os trabalhos estão sendo realizados 
para levar a água do são Francisco 
possibilitando a segurança hídrica 
do nosso povo”, destacou. 

O � nal da visita técnica ocorreu 
no reservatório Boa Vista com capa-
cidade para 360 milhões de metros 
cúbicos, em São José de Piranhas. O 
Eixo Norte é formado por 5 trechos 
de obras. 

Deputados visitam obras de 
integração do São Francisco

FRENTE PARLAMENTAR DAS ÁGUAS



A audiência de terça-feira, 1º, da 
CPI da Pandemia será com a 
médica Nise Yamaguchi. Onco-

logista e imunologista, além de direto-
ra do Instituto Avanços em Medicina, 
de São Paulo, ela defende o chamado 
“tratamento precoce” para a covid-19. 
O depoimento da médica atende a pe-
dido do senador Eduardo Girão (Pode-
mos-CE).

No requerimento, o parlamentar 
lembra que, em depoimento à CPI, 
o diretor da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), Antonio 
Barra Torres, disse que, numa reunião 
com o governo federal, a pesquisadora 
defendeu alterar a bula da cloroquina. 
Sua intenção, segundo Barra Torres, 
seria defi nir o medicamento como efi -
caz contra o coronavírus. Barra Torres 
deixou clara sua recusa ao procedi-
mento.

“Yamaguchi é conhecida por 
defender a hidroxicloroquina e a clo-
roquina no tratamento de pacientes 
infectados com o Sars-Cov-2 (vírus 
causador da pandemia). E foi convi-

dada pelo presidente Jair Bolsonaro a 
integrar o comitê de crise ainda na ges-
tão do ex-ministro Luiz Henrique Man-
detta”, cita Girão em seu requerimento.

O depoimento da médica também 
atende a pedido do senador Marcos 
Rogério (DEM-RO). Para ele, a audiên-
cia “será de importância singular para 
que [a pesquisadora] exponha sua atu-
ação e conhecimentos, com o objetivo 
único de restabelecer a verdade, ofe-
rendo informações transparentes e es-
clarecedoras. Tem muito a colaborar”, 
fi naliza o senador no requerimento.

Ouvido pela CPI em 11 de maior, 
Barra Torres explicou que a alteração 
da indicação da cloroquina seria im-
possível, pois só quem pode modifi car 
uma bula de um medicamento regis-
trado é a agência reguladora do país 
de origem, desde que solicitado pelo 
detentor do registro.

“Agora, eu não tenho a informação 
de quem é o autor, quem foi que criou, 
quem teve a ideia. A doutora [Nise 
Yamaguchi], de fato, perguntou sobre 
essa possibilidade e pareceu estar, di-

gamos, mobilizada com essa possibili-
dade”, esclareceu. 

Na quinta-feira, 27, informa a 
Agência Senado, o relator da CPI, 
senador Renan Calheiro (MDB-AL), 
afi rmou que a comissão investiga a 
existência de uma consultoria informal 
ao governo a favor de métodos consi-
derados inefi cazes de enfrentamento à 
pandemia.

“Não estamos apenas discutindo 
a efi cácia da cloroquina ou do ‘trata-
mento precoce’. Queremos investigar 
se essas coisas foram priorizadas em 
detrimento da vacinação dos brasilei-
ros. E isso poderia ter salvado muitas 
vidas”, defi niu, opinando que o gover-
no não comprou vacinas sufi cientes 
por não acreditar em sua efi cácia.

A CPI também ouvirá críticos da 
cloroquina, como a microbiologista e 
pesquisadora da Universidade de São 
Paulo (USP), Natalia Pasternak, e o 
doutor em virologia Átila Iamarino. 

O depoimento de Nise Yamaguchi 
à CPI está marcado para começar as 9h 
de terça-feira.
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MACHADINHO, O SEMEADOR DA GRATIDÃO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

Faleceu o jornalista João Batista Machado (Machadinho), 78. Um 
amigo de longas caminhadas. Quando fui correspondente no 
RN da Folha de São Paulo, ele era do O Globo. Ostentava no seu 

per� l sinceridade, bom caráter, erudito.  Era um semeador da virtude da 
gratidão, a mais edi� cante no ser humano.

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS

Saída
O senador Flávio Bolsonaro 

deixou o Partido Republicanos. 
Irá para o partido que o seu pai 
escolherá. O PP abre as portas para 
o presidente, sem entregar as chaves 
dos cofres.

CPI 
A experiência política mostra 

que CPI é “faca de dois gumes”. Se 
o investigado tem “rabo de palha”, 
sai-se mal. Em caso contrário, 
abre-se o álbum de fotografi as, que 
prejudica a vida de quem pediu a 
investigação. 

Exemplo é a exibição da foto 
de Renan Calheiros, que lhe traz 
dissabores em Alagoas.

Alerta
A reforma administrativa 

passou na Comissão de Justiça da 
Câmara. Mas, os deputados exigem 
a liberação imediata de R$ 9 bi 
de emendas parlamentares. Sem 
atendimento, tudo irá parar.

Servidores
Os militares tiveram as suas 

reivindicações salariais plenamente 
atendidas pelo governo. Até agora, 
o funcionalismo civil está isolado 
da reforma, salvo quando o “tzar” 
da economia cita a categoria como 
“parasitas”. Ao contrário, na reforma 
tributária repetem-se jantares, 
encontros, sugestões e debates 
com os interessados. E na reforma 
administrativa?

Perdão
“Passaporte tributário” do 

governo federal concederá “perdão 
fi scal” a pequenas empresas, que 
tiveram queda de faturamento na 
pandemia.

Caminho natural
Geraldo Alckmin quer voltar 

ao governo de SP em 2022. Deverá 
ir para o PSD, com Márcio França 
(PSB) de vice. Quando falta espaço 
no próprio partido, o caminho é 
procurar outro. Alkmin está certo.

OLHO ABERTO

SP
Quando presidi o Parlamento 

Latino Americano, convidei 
Machadinho e Salésia, jornalista, sua 
esposa, para visitarem a instituição 
em SP. Lembro, que ao conhecer 
a extensão do Parlatino a nível 
internacional ele exclamou: “se eu 
escrever no RN o que estou vendo e 
sabendo dirão que estou mentindo, 
ou querendo lhe exaltar”. Pedi-lhe que 
silenciasse, por conhecer a inveja que 

aquela minha posição já despertava 
em alguns.

Pesar 
Reafi rmo sinceras condolências 

neste momento de dor à sua esposa 
jornalista Salésia Santas, fi lhos: 
João Ricardo e Ana Flávia, demais 
familiares e amigos. Que Deus receba 
com todas honras Machadinho na 
Eternidade!

Exerceu cargo de confi ança em quatro governos: Tarcísio Maia, 
José Agripino, por dois mandatos, Radir Pereira e Vivaldo Costa. 
Sempre foi grato a esses governadores. Jamais assumiu posições 
radicais em relação a classe política. Sempre mereceu o respeito de 
todos os partidos. Escreveu diversos livros, entre eles “Bastidores 
do poder – memórias de um repórter”, quando se limita a registrar 
fatos, preservando os personagens citados. Em maio de 2012 foi eleito 
membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.

Açu
Um ponto comum nos unia: a origem, na querida terra do Açu, 

conhecida como a “Atenas Norte-Rio-Grandense”, berço do meu pai.  
A mãe de Machadinho, dona Letícia, era muito amiga da minha avó, 
Mafalda, ambas açuenses. Reuniam-se com frequência para recordar 
os tempos passados nos canaviais.

IDONEIDADE

PRÓ-CLOROQUINA | Diretora do Instituto Avanços em Medicina de São Paulo, a oncologista Nise Yamaguchi 
defende o tratamento precoce para a Covid-19 e ela foi chamada a pedido do senador Eduardo Girão 

Nise Yamaguchi foi citada, no depoimento do diretor da Anvisa, Barra Torres, como sendo defensora da alteração da bula da cloroquina

CPI da Pandemia ouvirá médica 
Nise Yamaguchi na terça-feira

EDILSON RODRIGUES / AGÊNCIA SENADO

O Prefeito Rosano Taveira se reu-
niu, nessa quinta-feira, 27,  na 
sala de reuniões do Centro Ad-

ministrativo, com o Presidente da Câ-
mara Municipal de Parnamirim, Wol-
ney França, o secretário municipal de 
Administração e Recursos Humanos, 
Homero Grec, e os professores douto-
res da UFRN, Joanilson Rêgo, Miguel 
Anez e Daniel Monteiro. 

O encontro teve como objetivo dis-
cutir o desenvolvimento de um Progra-
ma de Capacitação de Servidores da 
Prefeitura de Parnamirim e da Câmara 
Municipal. O plano visa disponibilizar 

para os servidores, cursos de capaci-
tação em diversas áreas, como gestão 
pública, por exemplo. 

Para o prefeito Rosano Taveira, o 
plano será uma grande oportunidade 
para os servidores municipais am-
pliarem suas habilidades e com isso, 
proporcionar melhorias na execução 
dos serviços prestados à população. 
“Em qualquer área de trabalho o aper-
feiçoamento deve ser contínuo. Com o 
servidor público não é diferente, prin-
cipalmente por ele estar a serviço da 
população”, declarou.

De acordo com o presidente da Câ-

mara, Wolney França, um dos pilares 
do seu mandato é a capacitação per-
manente dos servidores municipais. 
Para isso, ele tem mantido um diálogo 
constante com professores univer-
sitários, entusiastas desse assunto. 
“Hoje, acompanhado dos professores 
Joanilson Rego, Miguel Anez, e Daniel 
Monteiro, nos reunimos com o prefeito 
Rosano Taveira, para apresentar um 
esboço do Plano de Capacitação Per-
manente de Servidores da Prefeitura e 
da Câmara de Vereadores, elaborado 
pelos professores, através de uma ini-
ciativa do nosso mandato”, disse.

Plano de capacitação para 
servidores está em discussão

PARNAMIRIM 
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e a certeza, cada vez mais límpida, 
de que é necessário encontrar ma-
neiras de conviver com a doença 
mantendo a atividade produtiva, 
sob pena de criarmos uma pande-
mia paralela, que gera caos social 
e também ceifa vidas. Nunca é 
demais lembrar que ainda há seg-
mentos importantes da economia 
que estão com restrições de funcio-
namento.

Agora RN: Há números con-
solidados sobre as perdas do 
comércio e do turismo do RN 
durante a pandemia?

Marcelo Queiroz: O setor de 
comércio e serviços responde por 
75% do nosso PIB e mais de 70% dos 
empregos gerados no RN. O comér-
cio potiguar perdeu mais de R$ 600 
milhões em faturamento em 2020 
e fechou 12 mil empreendimentos. 
Destas empresas que fecharam as 
portas, pelo menos 3,5 mil atuavam 
nos segmentos ligados ao turismo 
e lazer , ou seja, hotéis, motéis, 
pousadas, restaurantes, casas de 
recepção, buffets, lanchonetes, re-
ceptivos, passeios, etc. 

Agora RN: Qual o setor per-
deu mais?

Marcelo Queiroz: Os setores 
de Turismo e de Eventos, sem ne-
nhuma dúvida, foram os mais pre-
judicados pela crise da Covid-19. E 
isso é muito preocupante porque, 
como todos sabemos, o turismo é 
pilar econômico do nosso estado. 
E muito do que perdemos até ago-
ra com essa crise, acredite, não vai 
voltar. 

Agora RN: Como a Fecomér-
cio trata esse assunto?

Marcelo Queiroz: No contex-
to dos debates em torno das recen-
tes restrições de funcionamento, 
como eu já disse, conversamos 
bastante com empreendedores 
do setor, particularmente com as 
lideranças ligadas à nossa Câmara 
Empresarial do Turismo da Feco-

mércio.

Agora RN: O que o senhor 
considerou nesta análise?

Marcelo Queiroz: Conside-
ramos todas as variáveis, desde a 
redução da taxa de ocupação com 
o fechamento total de hotéis e pou-
sadas por quatro meses, entre abril 
e julho, até a mudança de perfil do 
turista que nos visita e este passou a 
ser predominantemente da região, 
com menor potencial de gastos e 
menos tempo de permanência. Isso 
fez, por exemplo, com que o gasto 
individual médio diário destes visi-
tantes caísse de cerca de R$ 274 pa-
ra R$ 216. Com tudo isso, entre abril 
do ano passado e fevereiro deste 
ano, a perda de faturamento do 
setor foi de aproximadamente R$ 
1,43 bilhão. Além disso, a não reali-
zação do Carnaval de Natal fez com 
que deixasse de circular na cidade 
algo em torno de R$ 110 milhões 
em recursos extras. Somando tudo, 
chegamos a uma perda próxima de 
R$ 1,6 bilhão para um setor que é, 
indiscutivelmente, de suma impor-
tância para a nossa economia.

Agora RN: O que é reversível 
e o que é irreversível nesse pro-
cesso?

Marcelo Queiroz: Muitos em-
preendimentos que fecharam não 
voltarão mais. O percentual desta 
irreversibilidade varia de segmento 
para segmento. No de restaurantes, 
por exemplo, dois terços dos que 
fecharam não devem reabrir. As 
perdas dos hotéis também preocu-
pam bastante. Uma noite que um 
leito passou desocupado não voltou 
mais. E o resultado é que muitos 
dos nossos equipamentos turísticos 
começam a se sucatear, o que pode 
ter efeitos profundos na qualidade 
do destino do RN como um todo. O 
que ainda dá para reverter: as em-
presas que seguem abertas, lutando 
para permanecer. E para isso é pre-
ciso encontrar o ponto de equilíbrio 
e dar suportes efetivos a elas.

O tsunami chamado Covid 
19 não matou apenas de 
milhares de pessoas no Rio 

Grande do Norte: machucou grave-
mente um dos setores da economia 
que mais empregam – o do comér-
cio, serviços e turismo.  Este último, 
aliás, foi o que sofreu mais, fazendo 
tanto empresas como as federações 
patronais se desdobrarem para mi-
tigar os efeitos dessa crise épica.

 Em Natal, no epicentro não do 
problema, mas das soluções, está o 
empresário Marcelo Queiroz, presi-
dente da Fecomércio do RN.

Ele lidera um sistema compos-
to pela Federação do Comércio 
de Bens Serviços e Turismo, pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e pelo Serviço 
Social do Comércio (Sesc).

Nessa entrevista, Queiroz fala 
das perdas e dos avanços diante 
da maior crise sanitária do nosso 
tempo.

 Agora RN: O senhor acredita 
que uma terceira onda pode es-
tragar os planos de reabertura 
do comércio ou acha que o pior 
já passou?

Marcelo Queiroz: Infeliz-
mente, os números da doença têm 
recrudescido e ao que parece esta 
terceira onda é algo praticamente 
real, já. No entanto, nós seguimos 
afirmando que é possível, sim, 
seguir avançando com o funciona-
mento das atividades produtivas, 
com toda a segurança.

Agora RN:  O que o senhor 
acha dos decretos da pande-
mia?

Marcelo Queiroz: Nós enten-
demos a intenção do Governo ao 
fazer esta diferenciação de decretos. 
Até porque os números da Covid 
hoje no estado estão crescendo de 
maneira concentrada em algumas 
regiões, principalmente o Seridó, 
Oeste e Alto Oeste. Já na região me-
tropolitana da capital, os números 
parecem mais controlados e até po-
deriam permitir que seguíssemos 
avançando, com toda a segurança, 
como já estamos fazendo.

Agora RN: Então, com todas 
essas questões, a pergunta de 
milhão é: como compatibilizar 
crise econômica e com a crise 
sanitária?

Marcelo Queiroz: Nós sempre 
defendemos agir avaliando cada 
passo com bom senso e equilíbrio 

“Comércio perdeu mais de R$ 600 
milhões em faturamento em 2020”

Agora RN: O senhor acredita 
que a recomposição de empre-
gos pode levar quanto tempo e 
quais foram as perdas reais sob 
esse aspecto?

Marcelo Queiroz: Olha, nós 
fechamos 2020 com um saldo po-
sitivo no emprego formal. Foram 
1.769 empregos a mais. Porém, este 
número foi praticamente metade 
do que tínhamos registrado em 
2019.

Agora RN: Dá pra dimensio-
nar essa gangorra?

Marcelo Queiroz: Quando 
tomamos o período de 2018, 2019 
e 2020 têm um rombo enorme no 
emprego formal. Tanto que, apesar 
de termos tido, este ano, um pri-
meiro quadrimestre positivo (5.866 
novas carteiras assinadas, sendo 
que no Comércio foram 2.158 e nos 
Serviços outras 6.553 novas vagas), 
o balanço de 2018 até o final do 
primeiro quadrimestre de 2021 é 
negativo em quase 7 mil vagas.

Agora RN: Quanto tempo o 
senhor acredita que levaremos 
para recuperar esses empregos?

Marcelo Queiroz: Pelo menos 
dois anos, com economia em franca 
ascensão. Além disso, tem o volume 
de desempregados, que engloba o 
mercado como um todo, do formal 
ao informal. Neste caso, vale o que 
diz o IBGE: o RN teve estabilidade 
no seu índice de desemprego no 
primeiro trimestre de 2021 sobre o 
quarto trimestre de 2020. Mas esta 
estabilidade não é necessariamen-
te uma boa notícia porque nosso 
percentual de desempregados está 
em 15,5%, um número muito alto, 
embora – é bom que se diga - abaixo 
de estados vizinhos como Pernam-
buco que tem 21,3%  e Paraíba com 
15,8%). E é um percentual que equi-
vale a mais de 221 mil potiguares 
que estão em busca de uma vaga no 
mercado de trabalho e não acham. 
É um indicador que traz consigo 
uma série de repercussões não só 
econômicas, mas sociais também.

Agora RN: O senhor conside-
ra que o Plano Diretor em vias 
de aprovação pode auxiliar o 
setor produtivo diante da pan-
demia?

Marcelo Queiroz: Muito. O 
novo Plano Diretor se for aprovado 
com uma visão modernista e fo-
cado no futuro da cidade e do seu 
povo, irá destravar muitos projetos, 
criando novas zonas propensas a 
investimentos dos mais variados. 
Nós acompanhamos de perto, des-
de o início, todo o debate. Reunimos 
especialistas de várias áreas, como 
arquitetos, urbanistas, engenheiros, 
ambientalistas, sanitaristas, acadê-

micos, economistas, biólogos, entre 
outros, que passaram vários dias 
debatendo o tema e criando pro-
postas para esta modernização. Ela 
é urgente e pode, sim, ser um dos 
motores da retomada da atividade 
econômica em nossa capital. Não 
tenho dúvidas disso.

Agora RN: A Fecomércio es-
tá liderando a produção de um 
protocolo de retomada específi-
co para os segmentos que ainda 
não tiveram seus funcionamen-
tos liberados?

Marcelo Queiroz: Sim. O do-
cumento está em fase de análise por 
setores técnicos do governo. Ele foi 
construído em parceria com outras 
entidades e empreendedores. Trata-
-se do Plano de Retomada dos Seto-
res de Eventos, Casas de Recepções, 
Teatros e Afins. Nossa intenção é 
que o documento seja o grande nor-
teador das próximas flexibilizações 
que temos certeza virão em breve.

Agora RN: O trabalho de 
conscientização em bares e res-
taurantes está dando certo?

Marcelo Queiroz: Sim. Bati-
zamos esse trabalho de “Lazer com 
Responsabilidade” e está sendo feito 
em parceria com o Sebrae e com o 
apoio de outras entidades do setor 
de Turismo, como Abrasel, ABIH, 
SHRBS, Natal Convention Bureau, 
Mossoró Convention, Sindetur, Pre-
serve Pipa e Abav. A ideia é que equi-
pes treinadas pelo Sebrae visitem os 
principais pólos de bares e restau-
rantes abordando clientes e em-
preendedores e distribuindo álcool 
em gel, máscaras e uma folheteria 
que ressalta os cuidados a serem 
tomados nestes estabelecimentos. 
As equipes também estão fixando 
adesivos nos locais visitados, desta-
cando que eles receberam a ação e 
que estão na rota desta conscienti-
zação, que deverá ser permanente, 
com reforço nos finais de semana.

Agora RN: A Fecomércio dá 
suporte específico ao setor tu-
rístico?

Marcelo Queiroz: Com certe-
za. Cito, em primeiríssimo lugar, a 
criação do Plano de Retomada da 
Atividade Turística, que formatou 
e validou os protocolos de biosse-
gurança específicos para o setor e 
possibilitou ao Rio Grande do Nor-
te. Aliás, fomos o primeiro estado 
do país a obter o selo de “viagem 
segura” (TravelSafetyStamp), criado 
pelo Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo, e que tem o respaldo da 
Organização Mundial do Turismo e 
de mais de 200 CEOs das principais 
empresas de turismo do mundo, 
um diferencial competitivo imensu-
rável e que ainda hoje é considerado 
pelos potenciais futuros viajantes.

ENTREVISTA | Para o presidente da Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, com uma possível terceira onda 
da Covid 19 batendo na porta, é preciso olhar com 
equilíbrio para a relação saúde x economia

JOSÉ ALDENIR

Presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, traça quadro preocupante da economia 



9Geral|  Sábado e domingo, 29 e 30 de maio de 2021

FOTOS: ELPÍDIO JR 

Desde o início do enfrentamento 
ao novo coronavírus em Natal, 
o Legislativo municipal se de-

dica, prioritariamente, à aprovação de 
projetos que auxiliem à população na-
talense no combate à Covid-19. Essas 
leis aprovadas pelos parlamentares 
contribuíram para que a Prefeitura 
de Natal adotasse medidas efetivas de 
combate ao coronavírus e de apoio à 
população.

Entre as ações, estão desde a 
criação de Comissão Especial de Fis-
calização dos Atos do Executivo no 
enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus até a aprovação da Gra-
tificação Transitória para os Profissio-
nais da Saúde do Município de Natal 
durante a pandemia. Ainda podem 
ser citados, entre cerca de 15 projetos, 
o uso de verba destinada à merenda 
escolar para compra de cestas básicas 
voltadas aos alunos da rede municipal 
de ensino público e a obrigatoriedade 
do poder municipal em arcar com as 
despesas médica dos pacientes diag-
nosticados com a Covid-19, custeando 
internação na rede privada em caso de 
não dispor de leito na rede municipal 
durante a pandemia.

Sobre este direcionamento dos 
projetos para o enfrentamento da 
covid, o presidente da Casa, Pauli-
nho Freire, destaca que faz parte das 
adaptações criadas por um momento 
completamente novo que também de-
manda novas ações. “A realidade que 
passou a integrar a rotina de todos, 
trouxe experiências e vivências até en-
tão desconhecidas para uma grande 
parte das pessoas, que precisaram se 
redescobrir, o mesmo aconteceu com 
as instituições. Esses dois anos são, 
sem dúvida, um período triste, em que 
perdemos muitas vidas. O aprendiza-
do que se pode tirar disso tudo é que 
o senso de coletividade deve ser mais 
valorizado do que nunca”, pontuou.

Sobre o futuro, ele é enfático: Ago-
ra, a missão que temos é acelerar a 
vacinação da população, colocando a 
vacina no braço de milhares de pesso-
as todos os dias. Porque só assim con-
seguiremos retomar a vida normal".

Em relação à parte financeira, tão 
demandada nesta crise, um levanta-
mento feito pela Câmara Municipal 
de Natal a pedido do AgoraRN revela 
que ao menos R$ 9 milhões em ver-
bas do Legislativo retornaram para o 
Executivo. O que constituiu na maior 
devolução já feita na história deste 
Poder. Recursos que foram aplicados 
em diversas áreas, que vão desde o en-
frentamento a covid-19, passando pela 
educação, cultura e infraestrutura. 
Trata-se de administrar com respon-
sabilidade o dinheiro do contribuinte, 
uma diretriz institucional da qual a 
Câmara Municipal de Natal jamais se 
afastou.

Também foi promovida uma cam-
panha entre os vereadores e servidores 
da Casa, de arrecadação de cestas bá-
sicas. A campanha "Câmara Solidária", 
realizada pela Câmara Municipal de 
Natal, arrecadou mais de 600 cestas 
de alimentos que foram doados para 
famílias em vulnerabilidade social. Em 
Plenário, os vereadores destinaram R$ 
1,8 milhão em emendas orçamentá-
rias no orçamento do Município para 
que a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social compre e distribua cestas 
básicas para a população carente.

Sobre o funcionamento do Legis-
lativo, foi preciso suspender o acesso 
do público externo às dependências 

do Palácio Padre Miguelinho, parali-
sar todas as atividades presenciais em 
alguns momentos e limitar o acesso 
em outros. A despeito de todas as di-
ficuldades impostas em 2020 e 2021, 
com restrições de toda ordem estabe-
lecidas pelos agentes sanitários, a Câ-
mara está conseguindo alcançar alta 
produtividade, por meio do Sistema de 
Deliberação Remota (SRD), de forma 
online, enquanto alguns funcionários 
atuam em regime de teletrabalho e 
revezamento.

ECONOMIA
A preocupação com a saúde 

da população também se estende 

à recuperação e apoio aos setores 
econômicos. Neste mês de maio, por 
exemplo, representantes de entida-
des dos setores de turismo, hotelaria, 
bares e restaurantes, apresentaram 
uma pauta voltada para a isenção de 
dívidas tributárias adquiridas durante 
a pandemia do novo coronavírus. O 
presidente da Câmara, vereador Pau-
linho Freire, propôs unir forças com a 
Assembleia Legislativa para apresen-
tar uma proposta à Prefeitura do Natal 
e ao Governo do Estado que atenda ao 
pleito das entidades dos setores. 

A redução da frota do transporte 
público também é alvo de preocupa-
ção dos vereadores, que estão acom-

panhando o desenrolar do problema 
que está judicializado pela Defensoria 
Pública e Ministério Público Estadual.

Sobre o funcionamento do Legis-
lativo, foi preciso suspender o acesso 
do público externo às dependências 
do Palácio Padre Miguelinho, parali-
sar todas as atividades presenciais em 
alguns momentos e limitar o acesso 
em outros. A despeito de todas as di-
ficuldades impostas em 2020 e 2021, 
com restrições de toda ordem estabe-
lecidas pelos agentes sanitários, a Câ-
mara está conseguindo alcançar alta 
produtividade, por meio do Sistema de 
Deliberação Remota (SRD), de forma 
online, enquanto alguns funcionários 
atuam em regime de teletrabalho e 
revezamento.

VACINA
 Já o andamento da vacinação 

contra a covid-19 na capital potiguar é 
tema constante de debates na Comis-
são de Defesa dos Direitos Humanos, 
Proteção das Mulheres, dos Idosos, 
Trabalho e Igualdade. Enquanto isso, 
a Comissão de Saúde, Previdência e de 
Assistência Social realiza visitas fisca-
lizatórias aos hospitais públicos que 
prestam atendimento a pacientes com 
Covid-19. Os parlamentares conferem 
como essas unidades estão funcionan-
do: ocupação dos leitos, disponibilida-
de de profissionais, medicamentos e 
insumos.

E para não perder a oportunidade 
de o município adquirir vacinas, foi 
aprovada no dia 17 de março a lei Nº 
77/2021, que garante a inclusão de Na-
tal no consórcio firmado entre os mu-
nicípios, desde que haja comprovação 
científica da eficiência do imunizante 
em questão.

Com atuação em várias frentes, CMN 
se  destaca no enfrentamento à Covid
COMPROMISSO | Com cerca de 15 leis aprovados pelos vereadores no último ano – e em sintonia com o Executivo – , o legislativo natalense conduz medidas que ajudam a reduzir 
danos neste momento de crise. Cerca de R$ 9 milhões do Legislativo retornaram para a Prefeitura, o  que constituiu na maior devolução já feita na história pela Câmara de Natal

Para frear vírus o acesso do público externo às dependências do Palácio Padre Miguelinho foi suspenso As atividades presenciais param em alguns momentos e acesso foi limitado em outros

Presidente da Casa, Paulinho Freire descreve a pandemia como "um momento atípico que levou à adaptação e reinvenção do parlamento"
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NÃO ACABOU

A retomada precoce das 
atividades em praticamente 
todo o Brasil é a principal cau-
sa da nova onda de covid-19 
em formação. A avaliação é do 
novo Boletim InfoGripe divul-
gado nesta sexta-feira, 28, pela 
Fiocruz.  Com a normalização 
da mobilidade diante de núme-
ros ainda muito altos de casos 
e mortes, o SARS-CoV-2 voltou 
a circular com intensidade. 
Assim, tornou-se praticamente 
inevitável o recrudescimento 
da pandemia. Há mais de 75% 
de chances de que essa piora 
ocorra em onze unidades da fe-
deração (inclusive São Paulo) e 
de 95% em outras três, segundo 
o levantamento.

O novo Boletim InfoGripe 
alerta para tendência de cres-
cimento dos casos de Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). Atualmente, 96% dos 
casos de SRAG são provoca-
dos pelo novo coronavírus. A 
expansão atinge a maioria dos 
Estados, capitais brasileiras e 
Distrito Federal. A análise se 
refere à semana epidemiológica 
20 (de 16 a 22 de maio).

“O estudo sinaliza que o 
cenário atual está associado 
à retomada das atividades de 
maneira precoce”, afirmou o 
pesquisador da Fiocruz Marce-
lo Gomes, coordenador do In-
foGripe. “Tal situação manterá 
o número de hospitalizações e 
óbitos em patamares altos, co-
mo tendência de agravamento 
nas próximas semanas.”

Amazonas, Mato Grosso do 
Sul e Rio Grande do Sul apresen-
tam sinal forte (probabilidade 
superior a 95%) de crescimento 
na tendência de longo prazo. 
Alagoas, Distrito Federal, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Paraí-
ba, Pernambuco, Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo e Tocantins 
apresentam sinal moderado 
(probabilidade maior que 75%) 
sob o mesmo ponto de vista. 
Nos demais Estados, de acordo 
com o levantamento, foi obser-
vada interrupção da tendência 
de queda. É o caso de Acre, Es-
pírito Santo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte 
e Rondônia. O Ceará apresenta 
indícios de estabilização.

VOLTA À 
‘NORMALIDADE’ 
TURBINA TERCEIRA 
ONDA DA COVID-19

ALEX SILVA

Falsa “normalidade” preocupa

TIAGO QUEIROZ

O Brasil registrou 2.418 novas 
mortes pela covid-19 nesta 
sexta-feira, 28. A média sema-

nal de vítimas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fim de semana, 
subiu em relação à véspera e ficou em 
1.806, mantendo-se em um patamar 
de estabilização considerado “eleva-
do” por especialistas.

Ainda nesta sexta, o boletim se-
manal do InfoGripe, produzido pela 
Fiocruz, apontou para uma tendên-
cia de recrudescimento da pandemia 
e da aproximação de uma “nova on-

da” em óbitos e internações ao longo 
das próximas semanas. De acordo 
com os dados, há 75% de chance que 

os índices da covid-19 aumentem em 
pelo menos 11 Estados, incluindo 
São Paulo, e 95% de probabilidade 
que aconteça o mesmo em outras 
três unidades federativas.    

O número de novas infecções 
notificadas nesta sexta-feira foi de 
51.545. No total, o Brasil tem 459.171 
mortos e 16.392.657 casos da doen-
ça. Os dados diários daqui são do 
consórcio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de Saúde. 

Segundo os números do governo, 
14.811.266 pessoas estão recupera-
das.

Nesta sexta-feira, o Ministério da 
Saúde informou que foram registra-
dos 49.768 novos casos e mais 2.371 
mortes pela covid-19 nas últimas 
24 horas. No total, segundo a pasta, 
são 16.391.930 pessoas infectadas e 
459.045 óbitos. Os números são dife-
rentes do compilado pelo consórcio 
de veículos de imprensa principal-
mente por causa do horário de coleta 
dos dados.

Brasil registra 2.418 mortes 
por Covid-19 em 24 horas
BALANÇO | De acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa desta sexta-feira, 28, média móvel ficou em 1.806 óbitos, patamar ainda 
considerado elevado por especialistas; Brasil tem 459.171 mortos e 16.392.657 casos da doença, atrás apenas dos Estados Unidos nos óbitos 

O número de novas infecções notificadas, segundo o consórcio de imprensa, nesta sexta-feira foi de 51.545. Já segundo números do governo federal, 14.811.266 pessoas estão recuperadas

 459.171
Número de vidas perdidas 
para a covid-19 no Brasil 
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UNICEF

ALERTA | Relatório aponta vulnerabilidade de meninas em cuidados menstruais. O estudo foi lançado ontem 
pelo UNFPA e Unicef e mostra também que 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de higiene na escola

O relatório Pobreza Menstrual no 
Brasil: desigualdade e violações 
de direitos, lançado hoje (28), 

pelo Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA) e pelo Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (Unicef) 
mostra que, no Brasil, cerca de 713 mil 
meninas vivem sem acesso a banheiro 
ou chuveiro em seu domicílio, e mais 
de 4 milhões não têm acesso a itens 
mínimos de cuidados menstruais nas 
escolas. A publicação é para lembrar a 
data dedicada ao Dia Internacional da 
Dignidade Menstrual.

O relatório traça um panorama 
sobre a pobreza menstrual, caracte-
rizada pela falta de acesso a recursos, 
infraestrutura e até conhecimento 
por parte de pessoas que menstruam 
para cuidados envolvendo a própria 
menstruação. A pobreza menstrual, 
segundo a publicação, não signifi ca 
apenas a falta de acesso a absorventes 
- descartáveis ou não -, mas também a 
ausência de saneamento básico, água 
e infraestrutura de higiene na casa e 
na escola, além de informações ade-
quadas.

No Brasil, esse quadro afeta meni-
nas que vivem em condições de pobre-
za e situação de vulnerabilidade em 
contextos urbanos e rurais, por vezes 
sem acesso a serviços de saneamento 
básico, recursos para higiene e conhe-
cimento mínimo do corpo.

“Além de privação de chuveiros 
em suas residências, 4 milhões de 
meninas sofrem com pelo menos uma 
privação de higiene nas escolas. Isso 
inclui falta de acesso a absorventes e 
instalações básicas nas escolas, como 
banheiros e sabonetes. Dessas, quase 
200 mil alunas estão totalmente priva-
das de condições mínimas para cuidar 
da sua menstruação na escola”, diz o 
Unicef.

Os dados mostram ainda que 
os estados do Acre (5,74%), Mara-
nhão (4,80%), Roraima (4,13%), Piauí 
(4,00%) e Mato Grosso do Sul (3,61%) 
são os que apresentam os maiores 
percentuais quanto ao total desaten-
dimento mínimos de itens para a hi-
giene pessoal nas escolas.

O estudo alerta para a importân-
cia da situação ao lembrar que, se 
estiverem cursando a série adequada 
para a idade, quase 90% das meninas 
passarão de 3 anos a 7 anos da sua vida 
escolar menstruando e que a situação 
persistente de pobreza menstrual po-
de resultar em ausência da escola e até 
em abandono escolar.

No geral, o estudo mostra 
ainda que as meninas brasileiras 
também estão sob situação de 
grande vulnerabilidade envolven-

do outros serviços básicos que são 
essenciais para garantir a digni-
dade menstrual: 900 mil não têm 
acesso a água canalizada em seus 
domicílios e 6,5 milhões vivem em 
casas sem ligação à rede de esgoto.

O fenômeno é afetado por 
outras variáveis envolvendo a 
desigualdade racial, social e de 
renda. De acordo com o estudo, a 
chance de uma menina negra não 
ter acesso a banheiros é quase três 
vezes a chance de encontrarmos 
uma menina branca nas mesmas 
condições.

O Unicef e o UNFPA apontam 
que uma família com maior situ-
ação de vulnerabilidade e renda 
menor tende a dedicar uma fração 
menor de seu orçamento para 
itens de higiene menstrual e que 
muitas vezes as meninas e mulhe-
res recorrem a soluções improvi-
sadas para conter o sangramento 
menstrual, com pedaços de panos 
usados, roupas velhas, jornal e até 
miolo de pão.

Em outros casos, as meninas 
e mulheres não têm acesso a um 
número sufi ciente de absorventes 
descartáveis para fazer as trocas 
necessárias ao longo do dia, con-
forme indicação de ginecologistas. 
Essas situações podem implicar 
problemas de ordem emocional e 
fi siológica, como alergias e infec-
ções da pele e mucosas, infecções 
urogenitais como a cistite e a can-
didíase, e até uma condição que 
pode levar à morte, conhecida co-
mo Síndrome do Choque Tóxico.

O relatório alerta ainda para o 
que considera uma “vilanização” 
dos produtos de higiene mens-
trual descartáveis, sob o discurso 
de proteção ao meio ambiente. 
Esse tipo de atitude muitas vezes 
“desconsidera as necessidades de 
menstruantes que vivem em situ-
ação de vulnerabilidade, em que 
não há acesso à água limpa para a 
higienização adequada dos [pro-
dutos] reutilizáveis”.

Segundo a representante do 
UNFPA no Brasil, Astrid Bant, a 

ausência de condições sanitárias 
mínimas para que as pessoas pos-
sam gerenciar sua menstruação 
é uma violação de direitos huma-
nos.

“Quando não permitimos que 
uma menina possa passar por 
esse período de forma adequada, 
estamos violando sua dignidade. É 
urgente discutir meios de garantir 
a saúde menstrual, com a constru-
ção de políticas públicas efi cazes, 
com a distribuição gratuita de 
absorventes, com uma educação 
abrangente para que as meninas 
também conheçam seu corpo e o 
que acontece com ele durante o ci-
clo menstrual. É o básico a ser feito 
para que ninguém fi que para trás”, 
defende Astrid Bant.

PODER PÚBLICO ESTÁ 
ATENTO À SITUAÇÃO

O tema exploração sexual 
infantil tem chamado a atenção 
de parlamentares no Congresso 
Nacional. Entre as propostas, está 
o Projeto de Lei (PL) 4968/19, da 
deputada Marília Arraes (PT-PE), 
que cria um programa fi nanciado 
pelo Ministério da Saúde de dis-
tribuição gratuita de absorventes 
higiênicos para todas as alunas 
das escolas públicas de nível fun-
damental e médio, por meio de 
cotas mensais.

Outra proposta, o PL 672/21, 
da deputada Lauriete (PSC-ES) 
prevê o fornecimento gratuito de 
absorventes e tampões higiênicos 
não apenas para estudantes de 
escolas e universidades públicas, 
como para famílias inscritas no 
Cadastro Único para programas 
sociais do governo federal (CadÚ-
nico).

Já o PL 128/21, do deputado 
Dagoberto Nogueira (PDT-MS) 
também prevê o fornecimento 
gratuito dos produtos a famílias 
inscritas no CadÚnico. A diferen-
ça é que a proposta quer reduzir 
a zero as alíquotas de Cofi s e PIS/
Pasep incidentes sobre os absor-
ventes e tampões higiênicos.

Quadro afeta mais meninas que vivem em condições de pobreza e situação de vulnerabilidade

Probreza: 713 mil meninas vivem 
sem banheiro ou chuveiro em casa 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI, CNPJ: 36.182.708/0001-58, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada-LS, para transporte de dejetos sanitários, sucção/limpeza de fossas e sumidouros, com 
capacidade 10m3, localizado na Faz. Carnauba, S/N, Zona Rural, Lagoa D’Anta/RN. 
 

HELOISA ANDREA BEZERRIL SOUTO 
PROPRIETÁRIA 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA) 
 

CABUGI BRITAGEM E LOCACOES EIRELI., CNPJ: 28.483.128/0001-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença de 
Alteração (LA), para extração e beneficiamento de Granito, ampliando a área de lavra de 3 para 7 hectares; e 
aumentando o volume de 1.500 m³/mês, para 20.000 m³/mês, na Fazenda Serra Talhada, s/n, zona rural, 
Fernando Pedroza/RN. Processo ANM n. 848.074/2011. 
 

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 
Representante Legal 

 

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

 
2x3 

VAGAS PCD – ESSE ENGENHARIA LTDA 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

  
FRANCICO CANINDÉ DE CARVALHO - ME, CNPJ nº 10.900.301/0001-25, torna público que recebeu do 
IDEMA – Instituto de Defesa do Meio Ambiente, a Licença de Regularização de Operação - LRO, com o prazo 
de validade até 30/04/2022 em favor do empreendimento para o comércio varejista de produtos alimentícios, 
instalada na Rua Tabelião José Procópio, 414, centro, Lajes/RN. 
 

Francisco Canindé de Carvalho - Proprietário 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  
HOTEL POUSADA DOS GIRASSOIS - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 
04.927.403/0001-31, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA - LRO, para REGULARIZAÇÃO DE CONDOMINIO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR COM 36 (TRINTA SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, localizado na Rua Praia do Amor nº 
03, Praia de Pipa, município de Tibau do Sul/RN. 
  

Paulo Alexandre Lopes Silva 
Administrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
GAS POTIGUAR LTDA, CNPJ: 37.865.501/0001-40, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - 
LS para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Adonias Rego, S/N – Riacho do Meio 
- CEP: 59.900-000 – Pau dos Ferros-RN. 
 

LUCIVAN ELIAS ROCHA 
Diretor 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI 
 

H DANIEL DE MEDEIROS - VIA CAR LAVA JATO, CNPJ: 13.828.747/0001-84, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, com prazo de validade até 24/04/2021, em favor do empreendimento para Serviço de 
lubrificação e polimento de veículos automotores, localizada na Rodovia RN 288, s/n, Bairro Novo Horizonte, 
Cruzeta/RN. CEP 59.375-000. 
 

HALYSSON DANIEL DE MEDEIROS 
EMPRESÁRIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 

H DANIEL DE MEDEIROS - VIA CAR LAVA JATO, CNPJ: 13.828.747/0001-84, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada para a atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, localizada na Rodovia RN 288, s/n, Bairro Novo Horizonte, Cruzeta/RN. CEP 59.375-000. 
 

HALYSSON DANIEL DE MEDEIROS 
EMPRESÁRIO 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 
 

MINERAÇÃO JOÃO CÂMARA LTDA, CNPJ 17.205.184/0001-29, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a renovação da licença de 
operação, com prazo de validade até 24/02/2025, em favor do empreendimento Extração e Beneficiamento 
de Granito em uma área de 10,00 ha e volume de 10.000 m³/mês, localizada em Fazenda Boa Esperança, 
s/n, Zona Rural, Município de João Câmara/RN. 
  

Luiz Henrique de Almeida Costa 
Sócio 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
PRIMAR AQUACULTURA - LTDA, CNPJ nº 03.036.226/0001-30, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de 
Licença Simplificada (RLS), para continuidade das atividades do laboratório na produção de sementes, unidade 
depuradora de ostras nativas e microalgas, localizada no município de Tibau do Sul/RN. 

Marcia Kafensztok 
Sócia-Proprietária 

 

QUASE 1 MILHÃO 
DE MENINAS NÃO 
TÊM ACESSO A ÁGUA 
ENCANADA
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JOÃORICARDOCORREIA
Flordelis

O Conselho de Ética da Câmara 
dos Deputados decidirá, na próxima 
terça-feira, 1º, às 13h, o destino da 
deputada federal Flordelis (PSD-RJ).

Floderlis 2
A parlamentar, que é pastora 

evangélica, foi denunciada pelo 
Ministério Público do Rio de Janeiro 
suspeita de ser a mandante do 
assassinato de seu ex-marido, o pastor 
Anderson do Carmo, em 2019. Ela é 
acusada de homicídio triplamente 
qualifi cado, tentativa de homicídio 

duplamente qualifi cado, associação 
criminosa, uso de documento falso e 
falsidade ideológica.

Pena
O presidente Jair Bolsonaro 

sancionou nesta quinta-feira, 27, 
a Lei 14.155 que amplia as penas 
previstas no Código Penal para crimes 
cometidos por meio de dispositivos 
eletrônicos.

Pena 2
Entre os crimes que a nova 

legislação torna mais dura estão 
violação de dispositivo informático, 
furto e estelionato cometidos de 
forma eletrônica ou por meio da 
internet. A nova pena passou a ser 
de um ano e quatro meses de prisão 
e multa. Anteriormente, era de 
detenção de três meses a um ano e 
multa.

Covid
Uma bebê de 5 meses morreu 

quinta-feira, 27, vítima da Covid-19, 
em um hospital particular de 
Santos, no litoral paulista. Devido 

às complicações da doença, Sarah 
Domingues teve uma parada 
cardíaca. Ela estava internada desde 
o dia 10 de maio e teve 80% dos 
pulmões comprometidos. E ainda 
tem quem ache que essa doença 
desgraçada não existe ou que não é 
tão perigosa.

Frase
De Cora Coralina: “Mesmo 

quando tudo parece desabar, cabe 
a mim decidir entre rir ou chorar, 
ir ou fi car, desistir ou lutar; porque 
descobri, no caminho incerto da vida, 

que o mais importante é o decidir.”

Cuidado
Não se deixe levar por terceiros, 

por gente que politiza uma 
desgraça como essa pandemia, 
que continua matando mundo 
afora. Façamos nossa parte. Uso de 
máscara, higienização das mãos, 
distanciamento social, vacina e votar 
certo só fazem bem.

Desejo
A você, que me prestigia, um fi m 

de semana repleto de paz e saúde. 

JOÃORICARDO

CÂMBIO

O dólar engatou nesta sex-
ta-feira o terceiro dia seguido 
de queda, acumulando desva-
lorização de 2,64% na semana. 
O número é resultado de uma 
combinação de dólar mais fraco 
no exterior e melhora do cená-
rio para a economia brasileira, o 
que por si já provoca uma redu-
ção do rombo fi scal, ao menos 
no curto prazo. A moeda ame-
ricana acumula queda de 4,05% 
em maio. Se confi rmada até o 
pregão de segunda-feira, será a 
maior desde novembro de 2020. 
Ainda hoje, o dólar para junho 
cedeu 0,23%, a R$ 5,2275.

“Os dados correntes de 
atividade continuaram moti-
vando revisões do PIB [brasi-
leiro] de 2021 para cima, o que 
juntamente com resultados 
e projeções fi scais melhores 
deram fôlego adicional para a 
moeda brasileira”, comenta a 
economista-chefe da Armor 
Capital, Andrea Damico, em 
uma análise semanal. Além 
disso, ela ressalta que a balança 
comercial continuou robusta 
e investimentos em carteira de 
estrangeiros voltaram a mos-
trar recuperação nas últimas 
semanas.

Neste ambiente mais posi-
tivo para o Brasil, investidores 
estrangeiros fi zeram forte mo-
vimento de redução de posições 
contra o real na B3. Nos últimos 
5 dias até ontem, o saldo total 
comprado nestes contratos, 
que ganham com a alta do dó-
lar, caiu de US$ 27,6 bilhões para 
US$ 25,6 bilhões, um dos meno-
res níveis dos últimos meses. 

DÓLAR CAI APÓS 
DUAS SEMANAS DE 
ALTA E REDUZ GANHO 
EM 2021 PARA 0,45%

Faltando poucos dias para o fi m 
do prazo, cerca de 5 milhões de 
contribuintes ainda não acerta-

ram as contas com o Leão. Segundo 
o balanço mais recente, 27.576.564 
contribuintes enviaram a Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física, 
84,5% do previsto para este ano.Os 
números foram divulgados pela Re-
ceita Federal, com dados apurados 
ontem.

Neste ano, o Fisco espera receber 
até 32.619.749 declarações. No ano 
passado, foram enviadas 31.980.146 
declarações. O prazo de entrega co-
meçou em 1º de março e vai até as 
23h59min59s da próxima segunda-
-feira (31). A data limite foi adiada em 
um mês para suavizar as difi culdades 
no recolhimento de documentos im-
postas pela pandemia de covid-19.

Em abril, a Câmara e o Senado 
aprovaram projeto de lei que adiaria 
novamente o prazo para 31 de julho, 
por causa do agravamento da pan-
demia. No entanto, o presidente Jair 
Bolsonaro vetou a proposta, após re-
comendação da Receita Federal.

O programa para computador 
está disponível na página da Receita 
Federal na internet. Quem perder o 
prazo de envio terá de pagar multa de 
R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, 
prevalecendo o maior valor.

A entrega é obrigatória para quem 
recebeu acima de R$ 28.559,70 em 
rendimentos tributáveis em 2020. Is-
so equivale a um salário acima de R$ 
1.903,98, incluído o décimo terceiro.

Também deverá entregar a de-
claração quem tenha recebido ren-

dimentos isentos acima de R$ 40 mil 
em 2020, quem tenha obtido ganho 
de capital na venda de bens ou rea-
lizou operações de qualquer tipo na 
Bolsa de Valores, quem tenha patri-
mônio acima de R$ 300 mil até 31 de 
dezembro do ano passado e quem 
optou pela isenção de imposto de 
venda de um imóvel residencial para 
a compra de um outro imóvel em até 
180 dias.

RESTITUIÇÃO
Pelas estimativas da Receita 

Federal, 60% das declarações terão 
restituição de imposto, 21% não terão 

imposto a pagar nem a restituir e 19% 
terão imposto a pagar.

Assim como no ano passado, se-
rão pagos cinco lotes de restituição. 
Os reembolsos serão distribuídos nas 
seguintes datas: 31 de maio (primeiro 
lote), 30 de junho (segundo lote), 30 
de julho (terceiro lote), 31 de agosto 
(quarto lote) e 30 de setembro (quinto 
lote). As datas não mudaram, mesmo 
com o adiamento do prazo de entrega 
da declaração.

NOVIDADES
Entre as principais novidades 

nas regras deste ano, está a obriga-

toriedade de declarar o auxílio emer-
gencial de quem recebeu mais de R$ 
22.847,76 em outros rendimentos 
tributáveis e a criação de três cam-
pos na fi cha “Bens e direitos” para o 
contribuinte informar criptomoedas 
e outros ativos eletrônicos.

O prazo para as empresas, os ban-
cos e as demais instituições fi nancei-
ras e os planos de saúde fornecerem 
os comprovantes de rendimentos 
acabou no fi m de fevereiro. O contri-
buinte também deve juntar recibos, 
no caso de aluguéis, de pensões, de 
prestações de serviços, e notas fi scais, 
usadas para comprovar deduções.

Imposto de Renda: cerca de 5 
milhões ainda não enviaram 
DECLARAÇÃO | Fisco espera receber até 32.619.749 declarações. No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações. Prazo de entrega 
começou em 1º de março e vai até as 23h59min59s da próxima segunda-feira, 31. Data limite foi adiada em um mês em razão da pandemia

MARCELO CAMARGO  

Um novidade nas regras deste ano é a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial de quem recebeu mais de R$ 22.847,76 no período 
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EÓLICA BOA ESPERANÇA I S.A. - SUBSIDIÁRIA INTEGRAL - CNPJ 21.909.323/0001-72 - NIRE 24.3.0000.644-6 - Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 27/05/2021 - 1. Data, Hora e Local: Aos 27/05/2021, às 09h00min, na sede social da 
Companhia, em Jardim Angicos/RN, na Fazenda Serrinha, s/n, Zona Rural, CEP 59440-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 
4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: Liu Gonçalves de Aquino, Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução de capital 
social da Companhia no valor de R$ 3.590.000,01, com o correspondente cancelamento de ações da Companhia; (ii) alteração do 
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Dando início aos 
trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a 
transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Echoenergia Participações 
S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou 
ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovada a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 3.590.000,01, mediante o 
cancelamento de 186.164.464 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação 
ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., com a entrega do montante em moeda corrente para o único 
acionista da Companhia; O acionista autoriza a administração da Companhia a tomar as providências necessárias à efetivação da 
redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Artigo 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acionista autoriza a suspensão 
da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação do extrato da presente ata, dando ciência da redução de capital 
de R$ 3.590.000,01; e (ii) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa de R$ 67.516.142,44, dividido 
em 3.319.375.156 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 63.926.141,88, dividido em 3.133.210.692 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º O capital social subscrito e integralizado da Sociedade é de R$ 63.926.141,88, dividido em 3.133.210.692 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iii) Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia que se encontra no 
Anexo I da presenta ata. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos 
os presentes. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). Acionista: Echoener-
gia Participações S.A., neste ato representada por seus diretores Liu Gonçalves de Aquino e Lara Monteiro da Silva. Liu Gonçalves de 
Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada 
em livro próprio. Jardim Angicos/RN, 27/05/2021.

EÓLICA CABEÇO VERMELHO II S.A. - CNPJ 20.024.516/0001-83 - NIRE 24.3.0000.617-9 - Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 27/05/2021 - 1. Data, Hora e Local: Aos 27/05/2021, às 10h20min, na sede social da Companhia, em Lagoa 
Nova/RN, na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo, 464-A, Sala 15, Centro, CEP: 59390-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 
4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: Liu Gonçalves de Aquino, Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento de capital 
social da Companhia; (ii) a redução de capital social da Companhia no valor de R$ 3.500.000,25, com o correspondente cancelamento 
de ações da Companhia; (iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada 
em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em 
seguida, por Echoenergia Participações S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do 
dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, de atuais 
R$ 30.387.504,43 para R$ 33.887.504,67 mediante a emissão de 318.836.598 novas ações ordinárias nominativas e sem valor 
normal, pelo preço total de R$ 3.500.000,25, calculado nos termos do artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., com base no valor do 
patrimônio líquido da Companhia conforme o balancete da Companhia referente ao mês/04/2021. As ações ora emitidas foram total-
mente subscritas e integralizadas nesta data, pela acionista Echoenergia Participações S.A., em moeda corrente nacional no valor de R$ 
3.500.000,25, conforme o boletim de subscrição que integra a presente ata como “Anexo I”. (ii) Foi aprovada a redução do capital 
social da Companhia no valor de R$ 2.320.000,01, mediante o cancelamento de 211.343.102 ações ordinárias, nominativas e sem va-
lor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., com 
a entrega do montante em moeda corrente para o único acionista da Companhia; O acionista autoriza a administração da Companhia 
a tomar as providências necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Artigo 174 da 
Lei das S.A. Ainda, o Acionista autoriza a suspensão da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação do extrato 
da presente ata, dando ciência da redução de capital de R$ 2.320.000,01. (iii) Em virtude das deliberações acima, o capital social 
da Companhia passa de R$ 33.887.504,67, dividido em 3.300.524.303 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 
31.567.504,66 divididos em 3.089.181.201 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital social subscrito e integralizado da Sociedade é na 
presente data de R$ 31.567.504,66 divididos em 3.089.181.201 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iv) Foi aprovada 
a consolidação do Estatuto Social da Companhia que se encontra no Anexo II da presenta ata. 6. Encerramento, Lavratura e 
Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, depois de lavrada 
a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) 
e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). Acionista: Echoenergia Participações S.A, neste ato representada por seus Diretores 
Lara Monteiro da Silva e Liu Gonçalves de Aquino. Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da 
Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Lagoa Nova, 27/05/2021.

EÓLICA CABEÇO VERMELHO S.A. - CNPJ 20.024.563/0001-27 - NIRE 24.3.0000.618-7 - Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 27/05/2021 - 1. Data, Hora e Local: Aos 27/05/2021, às 10h20min, na sede social da Companhia, em Lagoa 
Nova/RN, na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo, 464-A, Sala 14, Centro, CEP: 59390-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 
4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: Liu Gonçalves de Aquino, Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento de capital 
social da Companhia; (ii) a redução de capital social da Companhia no valor de R$ 3.750.000,00, com o correspondente cancelamento 
de ações da Companhia; (iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada 
em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em 
seguida, por Echoenergia Participações S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do 
dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, de atuais 
R$ 56.161.546,80 para R$ 62.061.547,00 mediante a emissão de 508.367.370 novas ações ordinárias nominativas e sem valor 
normal, pelo preço total de R$ 5.900.000,22, calculado nos termos do artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., com base no valor do 
patrimônio líquido da Companhia conforme o balancete da Companhia referente ao mês/04/2021. As ações ora emitidas foram total-
mente subscritas e integralizadas nesta data, pela acionista Echoenergia Participações S.A., em moeda corrente nacional no valor de R$ 
5.900.000,22, conforme o boletim de subscrição que integra a presente ata como “Anexo I”. (ii) Foi aprovada a redução do capital 
social da Companhia no valor de R$ 3.750.000,00, mediante o cancelamento de 323.114.842 (trezentos e vinte e três milhões, cento e 
quatorze mil e oitocentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo 
em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., com a entrega do montante em moeda corrente para 
o único acionista da Companhia; O acionista autoriza a administração da Companhia a tomar as providências necessárias à efetivação 
da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Artigo 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acionista autoriza a suspensão 
da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação do extrato da presente ata, dando ciência da redução de capital 
de R$ 3.750.000,00. (iii) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa de R$ 62.061.547,00, dividido 
em 5.751.699.610 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 58.311.547,00 divididos em 5.428.584.768 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º O capital social subscrito e integralizado da Sociedade é na presente data de R$ 58.311.547,00 divididos em 
5.428.584.768 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iv) Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia 
que se encontra no Anexo II da presenta ata. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a presente Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada 
por todos os presentes. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). Acionista: 
Echoenergia Participações S.A, neste ato representada por seus Diretores Lara Monteiro da Silva e Liu Gonçalves de Aquino. Liu 
Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da 
original lavrada em livro próprio. Lagoa Nova, 27/05/2021.

EÓLICA PEDRA DO REINO IV S.A. - SUBSIDIÁRIA INTEGRAL - CNPJ 24.294.065/0001-55 - NIRE 24.3.0000.671-3 - Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 27/05/2021 - 1. Data, Hora e Local: Aos 27/05/2021, às 10h10min, na sede social da 
Companhia, em Lagoa Nova/RN, Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo, 428, Sala 04, Centro, CEP 59390-000. 1. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do 
artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 
2. Mesa: Presidente: Liu Gonçalves de Aquino, Secretário: Mario Harry Lavoura. 3. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução de 
capital social da Companhia no valor de R$ 8.833.339,96, com o correspondente cancelamento de ações da Companhia; (ii) alteração 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 4. Deliberações: Dando início 
aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a 
transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Echoenergia Participações 
S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou 
ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovada a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 8.833.339,96, mediante o 
cancelamento de 445.093.392 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação 
ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 com: a. O cancelamento de 308.038.321 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal da Companhia, subscritas e não integralizadas até a presente data, totalizando o valor de R$ 6.113.339,94; e b. O 
cancelamento de 137.055.071 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, totalizando o valor de R$ 
2.720.000,02, mediante a entrega do referido montante para o único acionista da Companhia. O acionista autoriza a administração da 
Companhia a tomar as providências necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Arti-
go 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acionista autoriza a suspensão da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação do 
extrato da presente ata, dando ciência da redução de capital de R$ 8.833.339,96; e (ii) Em virtude das deliberações acima, o capital so-
cial da Companhia passa de R$ 45.146.567,55, dividido em 2.289.072.988 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para 
R$ 36.313.227,59, dividido em 1.843.979.596 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital social subscrito e integralizado da Sociedade é na 
presente data de R$ 36.313.227,59, dividido em 1.843.979.596 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iii) Foi aprovada 
a consolidação do Estatuto Social da Companhia que se encontra no Anexo I da presenta ata. 5. Encerramento, Lavratura e Apro-
vação: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, depois de lavrada 
a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) 
e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). Acionista: Echoenergia Participações S.A., neste ato representada por seus diretores 
Liu Gonçalves de Aquino e Lara Monteiro da Silva. Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da 
Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Jardim Angicos/RN, 27/05/2021.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES – ME, CNPJ: 18.834.942/0001-30, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as 
seguintes licenças: 
 Licença de Alteração (LA): Extração de saibro, em uma área de 6,25 hectares, alterando o volume de 1.500 

m³/mês para 30.000 m³/mês. Na localidade denominada de Cabeço Vermelho II, s/n, zona rural, Jardim de 
Angicos, Pedra Preta e João Câmara, estado do Rio Grande do Norte. Área inserida no processo ANM n° 
848.162/2017. 

 Licença de Alteração (LA): Extração de saibro, em uma área de 7,80 hectares, alterando o volume de 1.500 
m³/mês para 10.000 m³/mês. Na localidade denominada de Catolé, s/n, zona rural, Jardim de Angicos, 
estado do Rio Grande do Norte. Área inserida no processo ANM n° 848.024/2018. 

 
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS  

DIRETOR 
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LEGISLAÇÃO | Lei, publicada nesta sexta, 28, no Diário Oficial,  altera o Código Penal brasileiro para agravar 
penas de crimes como invasão de dispositivo, furto qualificado e estelionato praticados em meio digital

O Brasil aumentou o rigor contra 
fraudes e golpes cometidos em 
meios eletrônicos, incluindo 

apps de mensagem como o WhatsA-
pp. As penas podem chegar até 8 anos 
de prisão, mais multas, e ainda serem 
agravadas se os crimes forem pratica-
dos com o uso de servidor mantido 
fora do Brasil, ou ainda se a vítima for 
uma pessoa idosa ou vulnerável.

Publicada nesta sexta, 28, no Diá-
rio Oficial, a lei 14.155 altera o Código 
Penal brasileiro para agravar penas 
como invasão de dispositivo, furto qua-
lificado e estelionato praticados em 
meio digital, além de crimes cometidos 
com o uso de informação fornecidas 
por alguém induzido ao erro pelas re-
des sociais, contatos telefônicos, men-
sagem ou e-mail fraudulento, destaca a 
entidade.

Entre ações criminosas que ago-
ra serão punidas com a lei estão as 
fraudes através de transações digitais, 
além dos golpes, como o da clonagem 
do WhatsApp, do falso funcionário de 
banco (quando o fraudador entra em 
contato com a vítima se passando por 
um falso funcionário de uma institui-
ção financeira), e os golpes de phishing 
(quando criminosos tentam obter 
dados pessoais do usuário através de 
mensagens e e-mails falsos que o indu-
zem a clicar em links suspeitos).

De autoria original do senador Izal-
ci Lucas (PSDB-DF), com texto substi-
tutivo do deputado Vinicius Carvalho 
(Republicanos-SP), a lei estabelece que 

a invasão de um dispositivo eletrôni-
co (celulares, computadores, tablets) 
com o objetivo de obter, adulterar ou 
destruir dados ou informações sem au-
torização do usuário do dispositivo ou 
de instalar vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita tem pena de reclusão 
que varia entre 1 ano a 4 anos de prisão, 
acrescida de multa. Aumenta-se a pena 
de um terço a dois terços se a invasão 
resulta prejuízo econômico.

Segundo o texto, o furto mediante 
fraude por meio de dispositivo ele-
trônico, com ou sem a violação de 
mecanismo de segurança, ou o uso de 
programa malicioso, ou por qualquer 
outro meio fraudulento, tem pena de 
reclusão de 4 a 8 anos, acrescido de 

multa. A pena aumenta-se de um terço 
a dois terços se o crime for praticado 
com o uso de servidor mantido fora 
do Brasil, e de um terço ao dobro, se 
o crime for praticado contra idoso ou 
vulnerável.

A fraude cometida com a utiliza-
ção de informações fornecidas pela 
vítima ou por terceiro induzido a erro 
por meio de redes sociais, contatos 
telefônicos ou envio de e-mail fraudu-
lento, ou por qualquer outro meio frau-
dulento, tem pena de reclusão de 4 a 8 
anos, acrescido de multa. Se o crime for 
praticado mediante o uso de servidor 
mantido fora do território nacional, 
apena é aumentada de um terço a dois 
terços. 

sdasdsadsa

Golpes no WhatsApp podem ser 
punidos com até 8 anos de prisão

DIVULGAÇÃO

 BANCO MUNDIAL

O tabagismo matou 7,7 milhões 
de pessoas em 2019, ano em 
que o número de fumantes 

aumentou para 1,1 bilhão, mostram 
estimativas mundiais divulgadas nesta  
sexta-feira, 28,, acrescentando que 89% 
dos novos fumantes ficaram depen-
dentes aos 25 anos.

As estimativas são divulgadas pela 
revista médica The Lancet, que publica 
três estudos com dados sobre a preva-
lência do tabagismo em 204 países, em 
homens e mulheres com 15 ou mais 
anos, incluindo a idade de iniciação ao 
cigarro, as doenças associadas e riscos 
entre fumantes e ex-fumantes.

Impostos mais altos sobre o ta-
baco, fim da adição de sabores, como 
mentol, em todos os produtos conten-
do nicotina, proibição da publicidade 
ao tabaco na internet, incluindo as re-
des sociais, e mais espaços livres para 
fumar são medidas apontadas para 
prevenir o tabagismo entre os mais 
jovens.

Os estudos, sintetizados em um 
comunicado da The Lancet, são pu-
blicados às vésperas do Dia Mundial 
Sem Tabaco, que será comemorado 
segunda-feira, 31. A China lidera a lista 

dos dez países com mais fumantes em 
2019, totalizando 341 milhões de con-
sumidores: um em cada três fumantes 
no mundo vivia há dois anos na China.

Depois da China, seguem-se Índia, 
Indonésia, Estados Unidos, Rússia, 
Bangladesh, Japão, Turquia, Vietnam e 
Filipinas. Juntos, esses países represen-
tam quase dois terços da população 
mundial de fumantes.  

Cerca de 87% das mortes mundiais 
associadas ao cigarro ocorreram entre 
fumantes ativos. Apenas 6% dos óbitos 
envolveram pessoas que tinham dei-
xado de fumar há pelo menos 15 anos. 
Em 2019, o tabagismo esteve ligado 
a 1,7 milhão de mortes por isquemia 
cardíaca, a 1,6 milhão de mortes por 
doença pulmonar obstrutiva crônica, a 
1,3 milhão por câncer da traqueia, brô-
nquios e pulmão e a quase 1 milhão de 
mortes por acidente vascular cerebral. 

Pelo menos um em cada dois fu-
mantes de longo prazo morrerá de 
causas diretamente relacionadas. 

Número de fumantes aumentou para 1,1 bi

Tabagismo é responsável pela 
morte de 7,7 milhões de pessoas

ESTUDO 
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Algo maior se desenhará para o futuro. Visualize onde 
quer chegar e espere por oportunidade de crescimento 
profi ssional. Você estará mais perto dos sonhos, hoje. 
Abrace uma missão especial e brilhe. Ótimo desempenho 
em reuniões de trabalho.

Jogue a autoestima para cima e encerre processos do 
passado. A semana terminará com o carinho da família, 
ambiente protetor e segurança nos relacionamentos. 
Planos de viagem, ou de uns dias de férias, ganharão 
força. Trabalho com andamento positivo.

Otimismo e entusiasmo com novas amizades, trocas de 
melhor qualidade e maior participação social manterão 
o astral em alta. Encerre a semana com esperanças 
e confi ança no futuro. Opiniões poderão mudar. As 
interações de hoje ampliarão sua visão.

Sentimentos profundos envolverão a família e o amor. 
Troque confi dências e fortaleça vínculos importantes 
em sua vida. As conversas de hoje serão carregadas de 
emoção e de esperanças. Cuide da saúde com atenção. 
Comunicações de trabalho levantarão inseguranças.

A semana terminará com sucesso nos empreendimentos 
e oportunidade de crescimento profi ssional. Assuma seu 
poder e comemore uma conquista fi nanceira. Vários 
planetas em seu signo destacarão seu brilhantismo, 
versatilidade e encantos. 

Assuntos fi nanceiros estarão em destaque, hoje. Uma 
proposta inesperada, ou inovação no trabalho, ampliará 
perspectivas. Pesquise opções de investimentos, faça 
contas e arrisque um palpite. A semana terminará com 
conversas esclarecedoras.

Lindo momento para se fortalecer interiormente, criar 
novos vínculos e investir num futuro com mais segurança. 
Fase de crescimento espiritual e de autoconhecimento. 
Remova obstáculos com escolhas sábias e mudanças na 
maneira de se relacionar. 

Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar 
com carinho, fazer suas coisas, inovar no look e curtir 
momentos de liberdade. Refl exões sobre investimentos, 
trabalho e saúde poderão alterar decisões tomadas 
anteriormente. Avalie novas propostas e esclareça dúvidas.

Dia de muito trabalho e de decisões sobre o futuro. 
Renove os sentimentos e adiante tarefas para ganhar 
mais tempo livre. Hora de separar o “joio do trigo” nas 
amizades. Com Saturno retrógrado na área afetiva, nem 
todo mundo merecerá sua confi ança e dedicação. 

Diminua a velocidade e encerre a semana com alívio 
e sensação de missão cumprida. Conversas com o par 
motivarão projetos a dois e decisões de investimentos. 
Sorte no amor e nos negócios! Ligue as antenas nas 
oportunidades de crescimento fi nanceiro. 

Renove os sentimentos e intensifi que a vida íntima. A Lua 
anuncia emoções fortes e novos prazeres. Tudo aberto 
para se apaixonar novamente ou começar uma fase de 
maior satisfação e confi ança no casamento. Parcerias, 
associações e novas amizades serão motivadoras. 

Acordos com a família darão tranquilidade. A semana 
terminará com novidades, integração com a equipe e 
vida social agitada. Elabore projetos, movimente negócios 
e resgate contatos. Bases afetivas fi rmes e perspectivas de 
crescimento fi nanceiro incentivarão investimentos.

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)

“O Anjo de Hamburgo” ainda não tem data de estreia
De fato, informação ofi cial, a 

Globo encerrou as gravações da 
série “O Anjo de Hamburgo”, com 
direção de Jayme Monjardim e 
supervisão de Silvio de Abreu.

Os trabalhos foram concluídos 
com sucesso, há poucos dias, em 
seus estúdios no Rio, após externas 
em Buenos Aires, na Argentina.

Trata-se do primeiro projeto 

em parceria com a Sony falado 
totalmente em inglês e que reúne 
atores brasileiros e estrangeiros. 

Entre os nossos, destaques 
para Sophie Charlotte e Rodrigo 
Lombardi.

Inicialmente se falou em 
exibição em sistema aberto 
no horário nobre e apenas no 
Brasil, plano que deve prevalecer 

porque a Sony possui os direitos 
de comercialização da série no 
mercado internacional.

Por aqui, certamente restará 
ao elenco de “Hamburgo” o 
trabalho extra de dublar seus 
personagens.

A Globo ainda não defi niu a 
data de lançamento. Em tempos 
de pandemia, tudo pode mudar.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Nova temporada do “Dani-se”, 

da Daniela Calabresa no GNT, está 
aprovada e com os trabalhos em 
curso...Produção selecionando 
nomes dos possíveis convidados.
Temperatura: a previsão é de 

alta, na sede do “Power Couple”, 
em Itapecerica da Serra...Já são 
enormes as diferenças entre os 

casais participantes.“Superdança 
dos Famosos”, no “Domingão do 
Fausão”, tem amanhã uma parada 
das mais complicadas...Paolla 

Oliveira, Viviane Araújo e Arthur 
Aguiar disputam mais um mata-

mata.“Loop”, com Bruno Gagliasso, 
Bia Arantes e Branca Messina, estreia 
nos cinemas e nas plataformas digitais 

no próximo dia 11.Também em 
junho, às vésperas da Olimpíada, 
chega “Correndo por Um Sonho”, 

com Fernanda Freitas, Thalita Carauta, 
Priscila Steinmann, Roberta Afonso 
e Augusto Madeira. Grupo Globo, 
entre TV Globo e SporTV, ainda não 
fechou o grupo de convidados para a 
transmissão da Olimpíada do Japão...

Como é a vida - 1
Adriano Imperador gravou uma 

conversa com Benjamin Back, que vai 
ao ar no “Arena”, do SBT, segunda-feira. 
E abriu o coração.  Falou de tudo, até 
de uma outra, recente, para a TV da 
Inglaterra.   

Como é a vida – 2
Na entrevista para os ingleses, 

falou 98% da sua carreira como jogador 
e 2% da vida particular, exatamente 
desta parte que usaram trechos para 
chamadas escandalosas. Adriano não é 
mais atleta. Tem o direito de fazer o que 
bem entender, inclusive visitar a Vila 
Cruzeiro onde nasceu e tem amigos. 
Isso não é marcação, mas um artifício, 
leviano, só pra dar Ibope. Lá como cá...

Planejamento
As gravações de “Gênesis”, na 

melhor das hipóteses, devem seguir 
até julho ou, no máximo, agosto. Com 
a revisão feita no roteiro, houve um 
ganho bem importante no número de 
capítulos.

 
Tem de tudo

 O campeonato brasileiro 
começa amanhã, sábado, e 
marca a estreia dos reforços 
femininos nas transmissões 
do futebol do Grupo Globo. 
A narradora Natália Lara e a 
comentarista de arbitragem 
Fernanda Colombo se juntam à 
narradora Renata Silveira e às 
comentaristas Ana Thais Matos 
e Renata Mendonça na análise 
das partidas.

INSTAGRAM

A atriz Rafaella Mandelli, 
entre surpresa e um pouco 
irritada, desabafou na sua rede 
social contra o fetiche e até um 
pouco da “taradice” de alguns 
seguidores pelos seus pés. Não 
fosse muito louco, chega a ser 
engraçado.

 

Streaming
A comédia “Como Hackear 

Seu Chefe” estreia dia 4 de junho 
nas principais plataformas 
digitais.Victor Gonzales (Victor 
Lamoglia) enfrenta as mais 
variadas confusões para fazer 
com que seu chefe Britto (Augusto 
Madeira) não veja um e-mail 
que enviou por engano. Esdras 
Saturnino, Th ati Lopes, Fafá 
Rennó e Paulinho Serra também 
estão no elenco.

500 Milhas
Neste domingo, a partir das 

13h45, a TV Cultura transmite 
uma das mais tradicionais 
corridas do automobilismo 
do mundo, as 500 Milhas de 
Indianápolis, a principal prova da 
Fórmula Indy.
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PRÉ-OLÍMPICO | Após perder para a Polônia, seleção vence e pega a França nas quartas, neste domingo, 30, 
às 11h45; Capeonato dará vaga nos Jogos de Tóquio 2021 para os três primeiros colocados da competição

Nesta sexta-feira, 28, no Pré-O-
límpico de Basquete 3x3, em 
Graz, na Áustria, o Brasil con-

seguiu se classi� car para a próxima 
fase do torneio. Apesar de ter perdido o 
primeiro jogo do dia, contra a Polônia 
por 13 a 12, a equipe comandada pelo 
técnico Douglas Lorite passou pela 
Mongólia por 18 a 10.

Contra os europeus, o quarteto 
brasileiro, formado por Jonatas Mello, 
André Ferros, Je� erson Socas e Fabrí-
cio Veríssimo, dominou a partida e 
chegou a abrir três pontos de vanta-
gem. Mas, nos segundos � nais, o cra-
que polonês Michael Hicks apareceu e 
decidiu o jogo com uma cesta de longe, 
que valeu dois pontos, e uma bandeja 
no � nal da partida para fechar o placar 
em 13 a 12.

Na última partida da fase classi� -
catória, contra a Mongólia, o cestinha 
verde e amarelo foi Fabrício Veríssimo, 
com seis pontos. André Ferros fez cin-
co e Jonatas Mello converteu quatro. 
Dessa forma, o Brasil conseguiu uma 

boa vitória por 18 a 10.
Na quarta-feira, 26, a seleção bra-

sileira já havia vencido a Tuquia por 
21 a 6 e a República Tcheca por 21 a 
14. Com esses resultados, a equipe 
está nas quartas de � nal. Nessa fase, o 

Brasil pega a França no domingo (30) 
às 11h45 (horário de Brasília). O Canal 
Olímpico do Brasil transmite a partida 
ao vivo. O Pré-Olímpico dará vaga nos 
Jogos de Tóquio para os três primeiros 
colocados da competição.

Cestinha foi Fabrício Veríssimo, com 6 pontos; André Ferros fez 5 e Jonatas Mello converteu 4

Basquete: Brasil vence Mongólia e 
segue em busca da vaga olímpica

FIBA 

WAGNER CARMO 

O corredor brasileiro Alison dos 
Santos, de 20 anos, faturou a 
medalha de prata nos 400 me-

tros com barreiras na etapa de Doha 
(Catar) da Diamong League (Liga 
Diamante).  Já classi� cado para a 
Olimpíada de Tóquio (Japão), o atle-
ta paulista superou novamente os re-
cordes brasileiro e sul-americano da 
prova, que já haviam sido quebrados 
por ele no último dia 9,na na USATF 
Golden Games, nos Estados Unidos. 

Nesta sexta-feira, 28, Alison com-
pletou o trajeto em 47seg57, sendo 
superado apenas pelo norte-ameri-
cano Rai Benjamin, atual recordista 
mundial, que cravou 47s38. Kyron 
Mcmaster, das Ilhas Virgens Britâni-
cas, � cou em terceiro lugar.

No último dia 9, nos Estados Uni-
dos, Alison já quebrara o recorde na-
cional de Eronilde Araújo (48seg04), 
obtido em 1995. Na ocasião Alison 
encerrou a prova em 47seg68. 
Também durante o USATF Golden 
Games, o brasileiro superou o re-
corde sul-americano, de 2005, que 
era do panamenho Bayano Kamani 
(47seg84). Alison completou 400m em exatos 47seg57

Alison dos Santos é prata 
e quebra recordes no Catar

ATLETISMO


