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ALEXVIANAALEX
Duas CPIs

A novidade sobre CPIs, é que 
a Assembleia terá duas. Além da 
da covid, tramitará a da Arena 
das Dunas, que investigará 
irregularidades na construção do 
estádio da copa de 2014 no Brasil. 

Pano pra manga
Se o Ministério Público e a 

Polícia Federal enviarem toda a 
documentação das investigações 
feitas até agora sobre os malfeitos 
desta obra, a CPI da Arena das 
Dunas terá muito pano para a 
manga. 

Na mira 
Politicamente, pelo menos dois 

políticos entrariam na alça de mira 
da CPI. A ex-governadora Rosalba 

Ciarlini e o ex-senador José Agripino. 

Confronto
Na avaliação de oposicionistas, 

o governo Fátima deverá se esmerar 
para que o noticiário da CPI da 
Arena das Dunas, pela qual se 
interessa, se sobreponha à da CPI da 
covid, que a desagrada. 

Blocão na CPI
A oposição conseguiu formar 

um “blocão” ontem na Assembleia, 
contendo 15 parlamentares, 
con� rmando, assim, a indicação 
de três membros para a CPI da 
covid, de um total de cinco. A 
oposição deve con� rmar os nomes 
dos oposicionistas Kelps Lima 
(Solidariedade), Gustavo Carvalho 
(PSDB) e Getúlio Rego (DEM) como 

membros da comissão. 

Bloquinho 
O bloco formado pela 

bancada do governo deverá 
somar, no máximo, nove 
deputados, indicando, 
proporcionalmente, dois 
membros como integrantes da 
CPI. Oposição deverá indicar o 
presidente e o governo a relatoria.

Líderes oposicionistas 
A façanha só foi possível 

porque a maioria dos blocos 
partidários é liderada por 
oposicionistas, embora alguns 
tenham até mais governistas 
que oposicionistas em sua 
composição. Esse é o caso por 
exemplo do PSD. 

Artimanha 
Formado pelo oposicionista 

Galeno Torquato e pelos 
governistas Jacó Jácome e Vivaldo 
Costa, Galeno, sendo de oposição 
e líder do bloco partidário, levou 
o bloco do PSD para o blocão da 
oposição. 

Outros partidos 
No PSDB, embora tenha 

governistas, como Raimundo 
Fernandes, o líder é Tomba Farias, 
da oposição. Tomba levou o 
bloco do PSDB para o blocão da 
oposição. O mesmo ocorreu em 
blocos envolvendo DEM, MDB e 
outros partidos. 

Atenção 
Da linha de frente de defesa 

do governo Fátima Bezerra (PT) no 
quesito legalidade, o controlador-
geral do Estado, Pedro Lopes, 
acredita que não haverá qualquer 
problema para o governo. “Contudo 
requererá atenção a sua tramitação”, 
diz.

Revisão 
Sobre todos os pontos 

levantados pela oposição, o 
controlador disse que o governo 
já revisou todos os processos 
de execução, inclusive alguns já 
auditados pelo TCE e CGU com 
parecer de regularidade. “Outros já 
tratamos pontualmente rebatendo 
fake news. En� m, vamos aguardar 
as convocações e prestar os 
esclarecimentos e especialmente 
destacar os resultados obtidos na 
gestão”, disse.

REPRODUÇÃO

Considerando o quadro epide-
miológico da covid-19 no Rio 
Grande do Norte, com a redu-

ção gradativa na ocupação dos leitos 
de UTI covid e o avanço da vacinação 
nas faixas etárias acima dos 18 anos, o 
Governo do RN emitiu um novo decre-
to que � exibiliza a retomada gradativa 
das atividades econômicas no estado, 
reforçando os cuidados na adoção de 
medidas protetivas para evitar a disse-
minação do vírus. 

“Graças a Deus, a pandemia está 
dando sinais de melhoria no RN. Ou 
seja, o quadro pandêmico arrefeceu 
mais uma vez. Os principais fatores 
que contribuíram para essa melhoria 
da pandemia são a cobertura vacinal 
associado as medidas de enfretamento 
à pandemia que o governo vem ado-
tando, com destaque para os decretos 
regionalizados que possibilitaram 
maior integração das prefeituras com 
o Governo do Estado na � scalização 
das medidas necessárias para mitigar 

os impactos da pandemia no Rio Gran-
de do Norte”, destacou a governadora 
Fátima Bezerra, durante coletiva de 
imprensa realizada no auditório da 
governadoria no início da tarde desta 

quarta-feira 23.
Hoje, a taxa de ocupação de leitos 

críticos Covid no RN é de 73,1%. No mo-
mento, a � la de pacientes aguardando 
por leito de UTI está praticamente 

zerada. “A taxa de ocupação é extre-
mamente importante para determinar 
a vida e a morte das pessoas. Quando 
deixamos de esperar um leito na � la do 
Regula, aumenta as chances de vida”, 
informou Lyane Ramalho, subsecretá-
ria de planejamento e gestão da Sesap. 

O RN segue avançando na vaci-
nação, atingindo a marca de mais 
1.047.118 de potiguares vacinados com 
a primeira dose e 401.414 pessoas que 
receberam a segunda dose, ou seja, to-
talmente imunizadas. 

Nesse sentido, dando continuida-
de a operacionalização da campanha 
de vacinação, na manhã desta quarta, 
a Secretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap) realizou a distribuição de 
53.595 doses do imunizante AstraZe-
neca/Fiocruz. 

Destas, 10 mil doses da reserva 
técnica são para aplicação da primeira 
dose dos trabalhadores da educação 
e 45.595 vacinas para uso exclusivo 
como segunda de idosos entre 65 a 69 

anos, completando o esquema vaci-
nal, conforme pactuado entre Sesap e 
municípios. Além disso, o Ministério 
da Saúde sinalizou o envio de mais 
113.370 doses para o RN, incluindo a 
vacina da Janssen, permitindo o avan-
ço da vacinação. 

“É importante que pessoas possam 
buscar a segunda dose para comple-
tar o esquema vacinal e consigamos 
garantir a ampliação de pessoas imu-
nizadas”, orientou Kelly Lima, coorde-
nadora de Vigilância em Saúde da Se-
sap. Reforçando o compromisso com 
a saúde do povo potiguar, o Governo 
do RN realizou, hoje, a convocação de 
73 pro� ssionais de saúde (enfermeiros, 
� sioterapeutas e copeiros), que atu-
arão na linha de frente no combate à 
pandemia.  

Diante desse cenário, o Governo 
emitiu um novo decreto � exibilizando 
o horário do toque de recolhe, proibin-
do os festejos juninos e estabelecendo 
um calendário para o setor de eventos. 

“Graças a Deus, a pandemia está 
dando sinais de melhoria no RN”
PANDEMIA | IGovernadora do Rio Grande do Norte comentou cenário epidemiológico em coletiva de imprensa nesta quarta-feira 23. Estado segue avançando na vacinação atingindo a 
marca de mais de 1 milhão de potiguares vacinados com a primeira dose e 401.404 pessoas com a segunda dose, ou seja, totalmente imunizadas

Governadora Fátima Bezerra destacou maior integração das prefeituras com o governo do RN
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EBC

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da Câ-
mara dos Deputados aprovou, 

nesta quarta-feira 23, requerimento 
de convite para que o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, explique 
sobre suposto desvio de R$ 52 mi-
lhões.

O recurso deveria ser aplicado 
em ações de combate à covid-19, 
mas teria sido destinado em peças 
publicitárias de promoção do gover-
no federal.

O documento para ouvir o minis-
tro das Comunicações é de autoria 
do deputado federal Elias Vaz (PSB-
-GO) e o ministro não tem obrigação 
de comparecer à sessão, que ainda 
não tem data definida. “O governo 
deve uma satisfação não só a nós, 
parlamentares, mas a toda a socieda-
de. A verba deveria ser aplicada em 
campanhas de conscientização, de 
uso de máscaras e álcool em gel e de 
incentivo à vacinação, por exemplo. 
Mas serviu para fazer palanque para 
Bolsonaro de forma totalmente irre-
gular”, afirma o parlamentar.

Os recursos, segundo reporta-
gem do Portal R7, foram alocados 

pela MP (Medida Provisória) 942, 
de abril de 2020, que liberou crédi-
tos extraordinários para o combate 

à doença e faz parte do Orçamento 
de Guerra, usado para enfrentar a 
calamidade pública em decorrência 

da pandemia, e tinha o objetivo de 
informar a população e minimizar 
os impactos decorrentes da prolife-

ração da doença.
No entanto, o governo teria usa-

do o dinheiro para promover peças 
publicitárias de ações do Executivo, 
e não relativas à covid-19, como a 
importância do uso de máscara e 
do distanciamento social. Foram 
realizados quatro TED’S (Termos de 
Execução Descentralizada) dos mi-
nistérios da Saúde e da Cidadania 
para a Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República. Os TED’s 
funcionam da seguinte forma: firma-
dos entre dois ministérios, na qual 
um repassa recursos para o outro, 
para que este execue algum tipo de 
ação.

A informação consta em reque-
rimento feito pelo parlamentar. Vaz 
protocolou, no último dia 14, repre-
sentação ao TCU (Tribunal de Con-
tas da União) pedindo fiscalização 
sobre o suposto desvio.

Por meio de nota, o Ministério 
das Comunicações informou que, 
“embora as campanhas sejam an-
teriores à posse do ministro Fábio 
Faria, ele atenderá ao convite para 
esclarecer os fatos aos parlamenta-
res”.

Fábio Faria será questionado sobre 
suposto desvio de R$ 52 milhões
REQUERIMENTO| Documento para ouvir o ministro é de autoria do deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) e Fábio Faria não tem obrigação de comparecer à sessão, que ainda não tem 
data definida. Por meio de nota, o Ministério das Comunicações informou que o titular da pasta comparecerá à Câmara Federal para prestar os esclarecimentos

Ministro das Comunicações, Fábio Faria: convidado a prestar esclarecimentos à Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados

 JOSÉ ALDENIR

Com o intuito de reordenar o 
expediente na administração 
pública municipal, foi publica-

do um decreto nesta terça-feira 22, em 
edição extra do Diário Oficial do Mu-
nicípio (DOM). O decreto trata sobre 
trabalho remoto, quando necessário, 
e também sobre o retorno dos servi-
dores que tenham sido imunizados 
com as duas doses da vacina contra a 
covid-19, ao expediente presencial. 

Vinte e oito dias é o prazo para os 
servidores serem considerados imuni-
zados a contar da data de registro da 
segunda dose da vacina, em conformi-
dade com os protocolos contidos nas 
bulas dos imunizantes existentes. Em 
casos de impossibilidade de imuniza-
ção por motivos de saúde, o servidor 
deverá apresentar justificativa, com 
respectivo laudo médico, ao setor de 
recursos humanos do órgão de lota-
ção.

Assinado pelo prefeito Álvaro Dias, 
o decreto nº 12.244 estabelece o horá-
rio de expediente presencial, de 08h 
às 14h ou de 11h às 17h, de segunda 
a sexta-feira, em todas as repartições 
públicas da administração direta, in-
direta, autárquica e fundacional do 
município do Natal. O atendimento 
presencial ao público externo deve ser 

realizado no período de 08h às 14h, 
salvo estipulação em sentido diverso, 
por meio de portaria, de acordo com a 
realidade de cada pasta.

Os servidores impossibilitados de 
receber o imunizante por motivos de 
saúde, com justificativa respaldada 
por laudo médico, deverão ser subme-
tidos ao regime de trabalho remoto. 
A recusa injustificada da imunização 
contra a covid-19 não será tolerada co-

mo motivo de ausência do expediente 
presencial, sendo causa de instauração 
de processo administrativo disciplinar.

O Decreto determina, ainda, que 
as secretarias e demais órgãos da Ad-
ministração Pública Municipal, por 
seus respectivos titulares, ficam auto-
rizadas a disciplinar o trabalho remoto 
para os casos de servidores cujas ativi-
dades possibilitem o uso dos sistemas 
eletrônicos e que estejam sujeitos a 

controle de prazo ou cumprimento de 
planos de trabalho ou tarefas específi-
cas.

Os servidores submetidos ao tra-
balho remoto deverão comparecer à 
repartição pública pelo menos dois 
dias na semana, sendo previamente 
acertado com a respectiva chefia ime-
diata o dia em que haverá tal forma de 

expediente, sem prejuízo do compare-
cimento à instituição em outros dias, 
se solicitado pelo superior hierárquico.

A opção pelo trabalho remoto 
deve ser formalizada perante o supe-
rior hierárquico, na forma de reque-
rimento, para análise e deferimento 
ou indeferimento. As chefias de setor 
e diretorias de departamento devem 
zelar pela melhor distribuição física 
da força de trabalho presencial, com 

o objetivo de evitar a concentração e a 
proximidade de pessoas no ambiente 
de trabalho, primando pela efetiva 
prestação do serviço público. Não são 
passíveis de enquadramento no regi-
me de trabalho remoto as atividades 
de campo e as que, em razão de sua na-
tureza, devam ser desempenhadas nas 
dependências da repartição pública.  

O servidor deverá regressar ao 
trabalho presencial, por determina-
ção da chefia imediata, quando não 
se adaptar à sistemática e às rotinas 
do trabalho à distância, a critério dele 
próprio servidor ou da chefia imedia-
ta, prevalecendo esta última em caso 
de divergência; não atender, a tempo e 
modo devidos, as tarefas que lhe forem 
distribuídas; e houver oportunidade, 
conveniência ou necessidade do ser-
viço. A chefia imediata deverá comu-
nicar ao setor de Recursos Humanos, 
até o quinto dia útil de cada mês, os 
dias em que o servidor ou estagiário 
submetido ao regime remoto realiza-
rá o trabalho de maneira presencial, 
para fins de possibilitar o pagamento 
dos vales-transportes. Os titulares 
das pastas podem, a qualquer tempo, 
readequar para o trabalho presencial 
o regime de trabalho remoto para um 
ou mais servidores.

Prefeito Álvaro Dias: decreto estabelece horário de expediente presencial

Natal: Decreto estabelece retorno de servidores
IMUNIZADOS

OPÇÃO PELO TRABALHO 
REMOTO DEVE SER 

FORMALIZADA PERANTE 
SUPERIOR HIERÁRQUICO, 

NA FORMA DE 
REQUERIMENTO
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AGORA RN

O vereador Kleber Fernan-
des (PSDB), numa entre-
vista ao Agora RN, falou 

sobre a expectativa da chegada 
do projeto do Plano Diretor à Câ-
mara Municipal de Natal e tam-
bém das gestões dos governos 
federal, estadual e municipal, no 
contexto da pandemia. O parla-
mentar avaliou os trabalhos do 
parlamento nos primeiros me-
ses do ano e ressaltou sobre sua 
perspectiva para as eleições do 
ano que vem. 

 
Agora RN: Qual a avalia-

ção que senhor faz dessa no-
va legislatura e dos trabalhos 
da Câmara nesse primeiro 
momento do ano?

Kleber Fernandes: “Os ve-
readores novatos têm apresen-
tando um volume de projetos 
de lei bastante considerável, 
com pautas interessantes. A 
Câmara está mais plural, com 
diversos segmentos, com setores 
da sociedade civil organizada e 
também das comunidades. Isso 
fortalece muito o poder legis-
lativo, então vejo que a Câmara 
está com uma nova roupagem, 
para melhor, com debates mais 
propositivos e pensando a cida-
de de uma forma macro, prin-
cipalmente nesse momento de 
pandemia. As comissões têm 
feito um excelente trabalho com 
fiscalizações in loco nas insti-
tuições públicas, como escolas, 
secretarias, hospitais UPAs e 
outras instituições. Eu entendo 
que a Câmara tem, agora, uma 
importante ação nesse momen-
to em uma legislatura que tem 
sido mais fortalecida”.  

Agora RN: “Qual a sua ex-
pectativa para a chegada do 
Plano Diretor à Casa? 

Kleber Fernandes: “Deverá 
chegar nos próximos dias à Câ-
mara, no âmbito da Comissão de 
Constituição e Justiça. Devemos 
fazer um debate de alto nível, o 
papel da comissão é analisar os 
aspectos legais do projeto, assim  
como todos  que chegam aqui. 
Nós pretendemos fazer uma au-
diência pública convidando  pro-
fessores universitários, doutores 
do direito constitucional, pes-
soas que tenham conhecimento 
nas áreas urbanística e meio 
ambiente, ouvir as instituições, a 
sociedade civil organizada, ouvir 
a organizações não governa-
mentais e, principalmente, pes-
soas que tenham conhecimento 
na área do direito constitucio-
nal,  para identificar possíveis 

lacunas ou brechas jurídicas 
para que depois não possam ser 
usadas como objeto de questio-
namento depois da aprovação”.

Agora RN: Qual o balanço 
que o senhor faz dos gestores 
estaduais, municipais e fede-
rais nesse contexto do com-
bate pandemia?

Kleber Fernandes: “Com 
relação à gestão municipal, te-
mos visto uma atuação muito 
contundente do prefeito Álvaro 
Dias desde o início da pandemia, 
com implementação de provi-
dências enérgicas, como a insta-
lação do hospital de campanha, 
unidades de atendimento no 
Cemure, Zona Oeste, no Nélio 
Dias, os drives-thru para a vaci-
nação, assistência social corren-
do em paralelo, dando suporte 
às famílias com distribuição de 
cestas básicas, cadastramento, 
apoio, porém, o município fica 
refém na distribuição das vaci-
nas, que é de responsabilidade 
do governo federal, que distribui 
aos estados que distribui aos 

municípios. A prefeitura fica 
muito dependente nesse pro-
cesso de aquisição das vacinas, 
ela não tem autonomia própria 
e fica limitada no avanço, mas a 
Prefeitura tem atuado  de forma 
muito capaz, o prefeito tem sido 
muito  presente no dia-a-dia de 
tomada de decisão. Eu acredi-
to que foi fundamental para o 

equilíbrio nas ações da saúde 
e, em paralelo, toda atenção e 
flexibilidade do funcionamen-
to do comércio, o que garantiu 
para que Natal, apesar de todos 
os prejuízos, não tivesse em 
situação pior na pandemia. O 
estado, acho uma administra-
ção que deixa muito a desejar. 
A governadora tomou atitudes 
de impedir o funcionamento de 
muitas entidades e empresas 
que vieram a sucumbir e gerou 
um alto índice de desemprego 
na cidade. Decretos e interven-
ções abusivas na economia lo-
cal e uma inércia nas ações de 
combate à pandemia. O governo 
não apresentou soluções como 
a prefeitura apresentou, ou se-
ja, não vimos investimento em 
hospitais de campanha, infraes-
trutura e aparelhamento como 
respiradores para o combate a 
pandemia, e se restringiu a fazer 
decretos destruindo a economia 
local. Acho que essa atitude foi 
reprovada pela população, eu 
acho muito negativa. O gover-
no federal, acredito, tem feito 

alguns investimentos, porém 
pecou em alguns pontos especí-
ficos, como a demora na aquisi-
ção das vacinas, avançar nessa 
imunização no Brasil inteiro, 
com a demora na liberação das 
vacinas pela Anvisa, e isso fez 
com que, havendo essa demora, 
o processo de imunização nos 
municípios ficou prejudicado. 
Porém, em Natal, tem feito uns 
investimentos importantes, co-
mo a obra do terminal turístico 
da Redinha, a engorda da praia 
de Ponta Negra, as pavimenta-
ções e drenagem do Planalto, a 
liberação e recursos para pavi-
mentação de ruas na zona Norte, 
acertou nesse sentido e errou em 
outros. Os pronunciamentos do 
presidente,  às vezes, geram im-
pacto na economia do país e até 
no aspecto econômico interna-
cional. Qualquer declaração de 
um presidente da República tem 
uma repercussão muito grande”.

Agora RN: No final do pró-
ximo ano vai haver eleição 
para nova mesa diretora da 
Câmara, o senhor pretende 
concorrera presidência? 

Kleber Fernandes: “Esse é 
um assunto que está muito pre-
maturo ainda, sabemos que a Câ-
mara tem eleição em dois biênios,  
o atual presidente Paulinho Freire 
vem conduzindo esse biênio com 
muita responsabilidade, com mui-
ta maestria e dedicação, é quase 
que uma unanimidade entre os 
vereadores, assumiu recentemen-
te a FECAM, fruto da sua articula-
ções e  capacidade, é um vereador 
experiente, tem sido reconhecido 
no âmbito estadual pela sua com-
petência. A Câmara tem uma 
imagem muito positiva da forma 
que vem conduzindo. Houve uma 
mudança no regimento da Casa, 
que possibilita a reeleição do pre-
sidente, então  isso é uma questão 
que no momento oportuno ela vai 
analisar junto ao vereadores aceca 
da continuidade ou não. Não sa-
bemos da intenção pessoal dele, 
se ele  desejar continuar, terá meu 
apoio”. 

Agora RN: O senhor tem 
pretensão de sair candidato 
nas próximas eleições?

Kleber Fernandes: “Ainda 
vou discutir como nosso grupo, 
com nossa base eleitoral, ver 
com o presidente do partido, 
que é o prefeito Álvaro Dias. É 
uma decisão e deve ser partidá-
ria, a formação de nominatas 
que deve ser discutida de forma 
colegiada”, disse.

Kleber Fernandes: atitudes de Fátima 
geraram alto índice de desemprego
ENTREVISTA| Vereador pelo PSDB, Kleber Fernandes elogia a atual legislatura municipal e defende que seja feito um debate de alto nível sobre o Plano Diretor de Natal, que chegará à 
Cãmara Municipal em breve. No tocante ao enfrentamento à pandemia, ele ressalta o papel do prefeito de Natal, Álvaro Dias, e critica a administração da governadora Fátima Bezerra

Vereador Kleber Fernandes vê atuação contundente do prefeito Álvaro Dias no enfretamento à pandemia e critica administração estadual

O estado, acho uma 
administração que 
deixa muito a desejar. A 
governadora tomou atitudes 
de impedir o funcionamento 
de muitas entidades e 
empresas que vieram a 
sucumbir”

“
KLEBER FERNANDES
VEREADOR PELO PSDB
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PODER 360

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, pediu demis-
são nesta quarta-feira 23.. 

Assume o cargo Joaquim Alvaro Pe-
reira Leite. A troca foi publicada em 
edição extra do DOU (Diário Oficial 
da União) nesta tarde. Depois da pu-
blicação oficial de sua saída, Salles 
deu uma declaração à imprensa no 
Palácio do Planalto.

“Eu vim anunciar que apresentei 
ao presidente da República [Jair Bol-
sonaro] e ele já aceitou e foi publica-
do o meu pedido de exoneração do 
cargo de ministro de Estado do Meio 
Ambiente. Cargo esse que muito me 
honrou o convite e eu desempenhei 
da melhor forma possível ao longo de 
dois ano e meio“, declarou Salles.

Salles não respondeu perguntas. 
O agora ex-ministro citou ações da 
sua gestão e afirmou que seguiu a 
orientação do presidente Jair Bol-
sonaro de  procurar o “equilíbrio 
entre desenvolvimento econômico e 
preservação do meio ambiente“. Ele 
disse ainda que em seu tempo no mi-
nistério buscou o “respeito” ao setor 
privado, ao agronegócio e ao produ-
tor rural brasileiros e empresários. O 
ministro é alvo de investigação por 
favorecer madeireiros.

O novo ministro da pasta, Joa-
quim Alvaro Pereira Leite, é o atual 
secretário da Amazônia e Serviços 
Ambientais do Ministério do Meio 
Ambiente.

INVESTIGAÇÃO

No dia 19 de maio, a Polícia Fede-
ral deflagrou busca e apreensão em 
endereços ligados a Salles e ao Mi-
nistério. A ação teve como objetivo , 
segundo a PF, apurar crimes corrup-
ção, advocacia administrativa, preva-

ricação e facilitação de contrabando. 
Os delitos teriam sido praticados por 
agentes públicos e empresários do 
ramo madeireiro.

A operação, batizada de Akuan-
duba, foi deflagrada por ordem do 

ministro Alexandre de Moraes, do 
STF (Supremo Tribunal Federal). 

A decisão judicial ainda determi-
nou a quebra dos sigilos fiscal e ban-
cário de Salles. A casa do ministro do 
Meio Ambiente, na região central de 

São Paulo, o imóvel funcional que ele 
ocupa em Brasília e um gabinete da 
pasta no Pará estão entre os ende-
reços visitados pelos agentes da PF. 
Somente 19 dias depois da operação, 
Salles entregou o seu celular à PF.

Investigado pela PF: Ricardo Salles 
deixa Ministério do Meio Ambiente
DEMISSÃO | Ricardo Salles deu uma declaração à imprensa, no Palácio do Planalto. Disse que ficou honrado com o cargo que, segundo ele, desempenhou da melhor forma, ao longo 
de dois anos e meio. Em 19 de maio passado, o agora ex-ministro foi alvo de uma operação da Polícia Federal, acusado, entre outros, de corrupção e facilitação de contrabando

Ricardo Salles teve sua casa, em São Paulo, imóvel funcional que ocupava em Brasília e gabinete do Ministério, no Pará, visitados pelos agentes da Polícia Federal, na Operação Akuanduba

Com objetivo de evitar a perda 
de vacinas contra a covid-19 na 
capital potiguar, a Câmara Mu-

nicipal de Natal aprovou em regime de 
urgência nesta terça-feira 22, durante 
Sessão Ordinária Remota, um projeto 
de lei substitutivo determinando que, 
os postos de aplicação de vacinas da 
cidade destinem as sobras de imuni-
zantes do dia aos maiores de 18 anos 
que residam no entorno das unidades. 

Inicialmente, o PL foi apresentado 
pela vereadora Divaneide Basílio (PT), 
destinando aos trabalhadores da segu-
rança pública e categorias tidas como 
essenciais. Com a apresentação de 
uma emenda substitutiva do vereador 
Herberth Sena (PL), que destinava aos 
cidadãos com idade a partir dos 18 
anos, para tornar tudo em um projeto 

único, foi apresentado um novo proje-
to de lei substitutivo apresentado pelo 
vereador e presidente da Casa, Pauli-
nho Freire (PDT), que virou de autoria 
coletiva, incluindo todas as pessoas 
maiores de 18 anos. 

“Para que não tenha desperdício 
e a gente possa aproveitar a sobra das 
vacinas. Sobretudo para garantir que 

todo mundo seja vacinado, sem fura 
fila e sem desperdício”, disse a verea-
dora Divaneide Basílio. 

“Votamos um projeto que é o ób-
vio e que já era para ter sido planejado 
há muito tempo. Essa Casa, em bom 
momento, traz essa discussão para 
que possamos dar a nossa parcela de 
contribuição também. Não podemos 
perder nenhuma dose e precisamos 
do maior número possível de pessoas 
vacinadas”, afirmou durante discurso, 
Paulinho Freire. 

Segundo o Projeto de Lei, os pos-
tos de vacinação deverão cadastrar as 
pessoas que moram no entorno e en-
trar em contato com o cadastrado, de-
vendo o mesmo comparecer ao local 
de aplicação do imunizante no prazo 
máximo de 20 minutos. 

Câmara aprova projeto de lei que 
cria “xepa” da vacina em Natal

REGIME DE URGÊNCIA
ELPÍDIO JÚNIORA

Vereadores aprovaram projeto para evitar perdas de vacinas contra a covid-19 em Natal

POSTOS DE VACINAÇÃO 
DEVERÃO CADASTRAR AS 

PESSOAS QUE MORAM 
NO ENTORNO E ENTRAR 

EM CONTATO COM O 
CADASTRADO
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No RN, mais de 1 milhão de 
pessoas enfrentaram inter-
rupções no abastecimento de 

água pelo menos um dia inteiro no 
ano que antecedeu o início da pande-
mia, em 2019.

Dos 3,5 milhões de habitantes do 
estado, 1,1 milhão moram em casas 
ligadas a uma rede geral de abasteci-
mento.

Esse número representa 32,1% 
da população, a segunda maior pro-
porção entre todas as unidades da 
federação e está no mesmo patamar 
do Acre com 34%.

Só em Pernambuco com 47,9%as 
interrupções no fornecimento afeta-
ram uma parcela maior de habitan-
tes.

Os dados fazem parte do estudo 
“Indicadores Sociais de Moradia no 
Contexto de Pré-pandemia de Co-
vid-19”, divulgado nesta quarta-feira 
23, pelo IBGE.

A publicação traz um retrato dos 
lares brasileiros às vésperas da pan-
demia do novo coronavírus. E revela 
aspectos importantes para preven-
ção da doença, como o acesso à água 
e o número de moradores médios de 
uma casa.

“Essas são informações funda-
mentais para análise dos impactos 
da pandemia e para a adoção de 
medidas por parte do poder público”, 
explicou o IBGE em nota.

Entre as regiões brasileiras, o Nor-
deste com 24,8% é a que tem a maior 
parte da população com acesso a 
uma rede geral, mas com “frequência 
de abastecimento inferior à diária”.

Em segundo lugar, está a região 

Norte com 6,6%. No Brasil, 10,2% ou 
21,3 milhões enfrentam o mesmo 
problema.     

No RN, segundo a pesquisa, 45 
mil pessoas vivem em casas com ape-
nas quarto e banheiro. Esse número 
corresponde a 3,4% das pessoas em 
situação de pobreza no estado em 
2019. A proporção da população po-
tiguar submetida a essa condição de 
moradia está no mesmo patamar da 
média do Nordeste (3,6%) e abaixo da 

média nacional (5,7%).
A região Norte (15,2%) tem a 

maior proporção de habitantes nes-
sas condições de todo o Brasil. Os 
dados desta análise excluem pessoas 
que moram em pensão, empregados 
domésticos ou parentes de empre-
gados domésticos. O estudo mostra, 
ainda, que a maior parte da popula-
ção abaixo da linha da pobreza mora 
em casas com quatro moradores.

No RN, 394 mil pessoas dividem 

o domicílio com outras três pessoas. 
Isso é 29,7% da população pobre do 
estado, proporção semelhante à do 
Brasil (27,4%) e do Nordeste (27,5%).

Para o estudo, foi considerada 
abaixo da linha da pobreza a popula-
ção que tinha rendimento domiciliar 
por pessoa de até R$ 436 mensais em 
2019.

A maior parcela da população 
do Rio Grande do Norte vive em do-
micílios com três pessoas, 27,2% da 

população, o que representa 953 mil 
potiguares. Os números proporcio-
nais são semelhantes aos da popu-
lação do Nordeste (26,4%) e do Brasil 
(27%). Mas também há um grupo de 
382 mil pessoas que vive em casas 
com seis pessoas ou mais morado-
res. Eles correspondem a 10,9% dos 
norte-rio-grandenses. O Nordeste 
(11,9%) está no mesmo nível. No 
Brasil (9,8%), o resultado também é 
próximo ao do estado potiguar.

RN: 1/3 da população enfrentou falta 
de água em casa durante pandemia
PESQUISA | O número representa 32,1% da população, a segunda maior proporção entre todas as unidades da federação e no mesmo patamar do Acre. Só em Pernambuco as 
interrupções no fornecimento afetam uma parcela maior de habitantes. No Rio Grande do Norte, 1,1 milhão moram em casas ligadas a uma rede geral de abastecimento

Pesquisa mostra que, no Rio Grande do Norte, 45 mil pessoas vivem em casas com apenas quarto e banheiro, o que corresponde a 3,4% das pessoas em situação de pobreza, no ano de 2019

Voto impresso, aumento brutal 
nos cargos de confi ança de li-
vre nomeação na máquina pú-

blica, distribuição farta de emendas 
parlamentares do relator para aliados 
(o famoso orçamento secreto) e mi-
litares podendo voltar a julgar civis 
quando se sentirem ofendidos.

Este é o passaporte para a “vene-
zualização” do Brasil.

Até o momento, as instituições 
têm mostrado resiliência em relação 

a este autogolpe.
Câmara e Senado, a partir de su-

as presidências; amplos setores das 
Forças Armadas e seus braços em 
estados e municípios; Procuradoria 
Geral da República e Polícia Federal 
(estamos falando em parcelas dessas 
instâncias) já sucumbiram ou estão 
prestes a sucumbir.

A jovem democracia brasileira 
está sendo posta a prova de uma ma-
neira nunca vista desde a redemocra-

tização iniciada com a eleição de Tan-
credo Neves (“Diretas Já”, lembram?) 
e a Constituição de 1988.

Dentro desse contexto, o projeto 
de poder do PT imaginado para 20 
anos com Lula e Dilma é brincadeira 
de criança, coisa de iniciante.  

Parte da direita que via em Bolso-
naro mero instrumento para eleger o 
ex-mito Sérgio Moro derreteu junto 
com o jacobinismo da Operação Lava 
Jato.

Parte desse campo político que 
vestia verde-amarelo ainda está atô-
nita do o que ajudou a produzir – a 
destruição da democracia imperfeita 
do Brasil para colocar no lugar dela a 
ditadura perfeita.

Nunca estivemos tão perto do 
passado como agora, quando um 
egresso do baixo clero do Congresso, 
que ninguém levava a sério pelo seu 
conteúdo folclórico, quase expulso 
das Forças Armadas por praticar 

sindicalismo na caserna, pôs literal-
mente a cúpula das Forças Armadas 
de joelhos.

Quem viveu esses tempos tene-
brosos sabe perfeitamente que não 
há liberdade aqui, seja econômica ou 
social.

Há um populismo gordo abraça-
do no patrimonialismo e na corrup-
ção de sempre.

Portanto, apenas a continuação 
do mesmo, piorada. 

Não precisa desenhar, precisa?
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Sensibilizada com os impactos ne-
gativos econômicos causados pe-
lo prolongamento da pandemia 

do coronavírus, a Prefeitura do Natal 
lançou um programa de renegociação 
fiscal (REFIS), estabelecendo um novo 
regime especial provisório de quitação 
de créditos tributários e não tributá-
rios, inscritos ou não na dívida ativa do 
Município de Natal. O decreto com as 
normas foi publicado na edição desta 
quarta-feira 23, do Diário Oficial do 
Município (DOM). 

Os créditos cujos fatos geradores 
ocorreram até 31 de maio de 2021 po-
derão ser parcelados da seguinte for-
ma: em até 60 parcelas, com valor da 
primeira parcela não inferior a 5% do 
montante parcelado, se o parcelamen-
to for realizado até 31 de agosto de 
2021. Se o parcelamento for realizado 
até 29 de outubro de 2021, a dívida po-
derá ser fracionada em até 50 parcelas, 
com valor da primeira parcela não in-
ferior a 10% do montante parcelado. O 
contribuinte que optar pelas 40 parce-
las, com valor da primeira parcela não 
inferior a 15% do montante parcelado, 
terá que concretizar o acordo até o dia 
31 de dezembro deste ano.

“É realmente uma oportunidade 
muito boa que a Prefeitura está ofe-
recendo para que o contribuinte com 
débito em aberto possa regularizar 
sua situação perante o Município, com 
condições especiais, seja de forma à 
vista ou parceladamente. Os tributos 
alcançados são todos, inclusive os não 
tributários, e com isso alcançamos 
grande parte dos contribuintes que 
necessitam sanar seus débitos”, afirma 
o prefeito Álvaro Dias, ressaltando o 
ineditismo do programa, pois esse tipo 
de renúncia fiscal nunca foi implanta-
da na administração de Natal. 

O Secretário Municipal de Tribu-
tação, Ludenilson Lopes, exemplifica 
a diminuição de valores com a adesão 
ao programa, citando débitos referen-
tes aos anos 1980. “São 14 débitos nos 
quais os valores com esse Refis ficaria 
em torno de R$ 181 mil e os juros que 
estão sendo perdoados montariam em 
torno de R$ 528 mil”, afirma. “Em su-
ma, é um Refis nunca visto aqui na his-
tória de Natal e também não conheço 
outra municipalidade ou estado que 
tenha feito nesse formato”, concluiu.

De acordo com o decreto, o paga-
mento da primeira parcela caracteriza a 
efetivação do parcelamento, bem como o 
reconhecimento irretratável dos créditos 
dele integrantes e a desistência de even-

tuais litígios, administrativos ou judiciais. 
Na hipótese de transações que importem 
em terminação de litígio judicial, o parce-
lamento pode ser realizado em até 100 
meses, conforme previsto no artigo 17-B 
da Lei 3.882/1989 (Código Tributário Mu-
nicipal), observada a parcela mínima de 
R$ 5 mil. 

Para usufruir das condições espe-
ciais do decreto temporário, o contri-
buinte deverá solicitar o parcelamento 
(acesso – requerimento de acesso) ou 
pagamento à vista (emissão de DAM) 
a partir da plataforma disponibilizada 
pela internet, no endereço eletrônico 
www.natal.rn.gov.br/semut através da 
plataforma do Directa da Secretaria 
Municipal de Tributação – SEMUT.

Natal celebra os bons núme-
ros alcançados na expedição de 
licenças e alvarás no primeiro 
quadrimestre de 2021. Nesse pe-
ríodo, de acordo com estatísticas 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
foram emitidos 1.166 atos, entre 
licenças, alvarás, certidões, autori-
zações e habite-se. Mesmo diante 
do cenário de pandemia e adoção 

do regime de trabalho híbrido, 
esses números representam um 
incremento de 32% a mais de atos 
administrativos do que no mesmo 
período do ano passado. Além dis-
so, a emissão do alvará de funcio-
namento provisório, licença que 
permite o início das atividades 
comerciais, teve um salto de um 
terço a mais que em 2020.

Foram 316 alvarás de funcio-
namento provisório, 108 alvarás 
de funcionamento definitivo, 
137 alvarás de construção, 135 
certidões negativas de débito am-
biental (CNDAs) e 122 certidões 
diversas, entre característica, 
demolição e de uso e ocupação. 
Além de 85 licenças de instala-
ção, operação e simplificada, 66 
habite-se, 65 autorizações entre 
urbanísticas, ambientais e de su-
pressão, 123 dispensas de licencia-
mento e 9 consultas prévias.

“Estamos trabalhando para 
modernizar, agilizar e desburo-
cratizar o nosso sistema de emis-
são de licenças e alvarás. Esses 
números positivos mostram que 
estamos no caminho certo”, ce-
lebra o prefeito Álvaro Dias. Ele 
lembra que a demora na emissão 
de licenças era uma reclamação 
recorrente da classe produtiva e 
afugentava investidores que não 
encontravam um ambiente de 
negócios propício para empreen-
der em Natal. “Mudamos essa re-
alidade, mesmo enfrentando um 
período de dificuldades por causa 
da pandemia, e atingimos uma 
marca significativa. Vamos seguir 
com esse foco na recuperação da 
nossa economia para recuperar os 
empregos”, complementa.

Prefeito publica decreto que dá 
desconto em pagamento de débitos
RENEGOCIAÇÃO| Os créditos cujos fatos geradores ocorreram até 31 de maio de 2021 poderão ser parcelados da seguinte forma: em até 60 parcelas, com valor da primeira parcela não 
inferior a 5% do montante parcelado, se o parcelamento for realizado até 31 de agosto de 2021. Se o parcelamento for até 29 de outubro de 2021, dívida poderá ser paga em 50 vezes

Secretaria de Tributação de Natal oferece oportunidades para que as dívidas sejam quitadas em até sessenta parcelas

NATALENSES 
TÊM EMISSÃO 
FACILITADA PARA 
LICENÇAS E ALVARÁS 

CONFIRA COMO PODE 
SER O PARCELAMENTO: 

Em até 60 parcelas, com valor da primeira 
não inferior a 5% do montante negociado, 
se o parcelamento for realizado até 31 de 
agosto de 2021;

Em até 50 parcelas, com valor da primeira 
parcela não inferior a 10% do montante 
parcelado, se o parcelamento for realizado 
até 29 de outubro de 2021;

Em até 40 parcelas, com valor da primeira 
parcela não inferior a 15% do montante 
parcelado, se o parcelamento for realizado 
até 30 de dezembro de 2021;

O vencimento da primeira parcela, 
estabelecido no §4º do artigo 4º do Decreto 
n.º 10.610 de 28 de janeiro de 2015, não 
poderá ser posterior ao último dia útil do 
mês em que realizado o parcelamento nem 

ser posterior a 30 de dezembro de 2021, 
vencendo-se as demais no dia 25 de cada 
mês subsequente.

CANAIS DE ATENDIMENTO: 

Chat online: http://www.natal.rn.gov.br/
semut

* Caso não abra automaticamente do 
lado direito da tela a janela do Chat 
(Atendimento ao Cidadão), o mesmo pode 
ser acionado no canto inferior direito da 
página, através do ícone “Fale Conosco”.

Outros contatos:

Gabinete: 98786-8208 / 3232-8882 / 98867-
3889

Atendimento/Parcelamento – CAC: 3232-
9165 / 3232-9029 / 3232-8900 / 3232-8884 
/ 98704-6627

Dívida Ativa – Certidões/Arrecadação/
Cobrança: 98726-6818 / 3232-9020

Dívida Ativa – Cobrança: 3232-8885

IPTU – Alteração Cadastral - 98786-2051

IPTU/ISS – Boleto e parcelamento: 3232-
9169

IPTU / ITIV - Fiscalização: 3232-9162

IPTU – Mudança de Titularidade: 3232-
8906/98786-1990

IPTU – Processos/Parcelamento: 3232-
8894

Plantão Fiscal – ISS: 3232-8890

ISS – Fiscalização: 3232-8891

ISS – Cadastro: 3232-8883 / 98786-2016

Abertura de processos: 3232-8909

Contencioso Administrativo: 3232-8892

Informática: 3232-8895

Procuradoria: 98870-3331/98818-5788

Reclamações/Sugestões: 3232-8896

* Os números de telefone fixo acima estão 
funcionando como Whatsapp.

Email do Plantão Fiscal: plantaofiscal@
natal.rn.gov.br

Telefones para ligação: 

Gabinete: 98786-8208 / 98867-3889 / 
3232-8884

Atendimento/Parcelamento – CAC: 98704-
6627

Dívida Ativa – Certidões/Arrecadação/
Cobrança: 98726-6818

Dívida Ativa – Cobrança: 3232-8885

Dívida Ativa – Certidões/Arrecadação: 
3232-9020

IPTU – Alteração Cadastral: 98786-2051

IPTU – Mudança Titularidade: 98786-1990

ISS – Cadastro: 98786-2016

Portal Directa: https://directa.natal.rn.gov.br/

APP Directa - Links para instalação do APP:
IOS: https://apps.apple.com/br/app/directa-
prefeitura-do-natal/id1452870945
ANDROID: https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.directapp
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REPRODUÇÃO

Os trabalhos da CPI da Arena 
das Dunas serão retomados. Na 
sessão plenária híbrida desta 

quarta-feira 23, os deputados aprova-
ram o requerimento do colega Kelps 
Lima (Solidariedade), que solicita a 
retomada das investigações acerca do 
contrato firmado entre a empresa Are-
na das Dunas Concessões e Eventos 
S/A, que gerencia a Arena das Dunas, 
e o governo estadual.

Durante a votação, o presidente 
Ezequiel explicou que a retomada da 
CPI irá ocorrer com a contagem dos 
dias já trabalhados quando foi aberta, 
no ano passado, mas posteriormente 
suspensa devido à impossibilidade 
de condução dos trabalhos durante a 
pandemia, uma vez que a Casa estava 
funcionando somente no sistema re-
moto.

Outra mudança será o ingresso do 
deputado Subtenente Eliabe (SDD), 
substituindo o ex-deputado e agora 
prefeito de Mossoró Allyson Bezerra. 
“Está na hora de retomar esse assun-
to”, afirmou Kelps.

O deputado George Soares (PL) 
afirmou que é preciso ponderação, 
equilíbrio, responsabilidade e respeito. 
“Buscando o que é legítimo, mas não 
fazendo prejulgamento. Espero que 
esses dois instrumentos tragam a luz 
da verdade e acredito que o governo 
da professora Fátima sairá grande, pe-
la tranquilidade que tem nos transfe-
rido, pela responsabilidade que desde 
o início tem apresentado”, afirmou, 
referindo-se à CPI da Covid-19, aberta 
pela oposição.

Para a deputada Isolda Dantas 
(PT) a CPI não pode ser acusatória, 
mas de investigação. Afirmou que no 
caso dos trabalhos da CPI da Covid, 
não pode se iniciar “apontando o dedo” 
para a governadora. “Temos um secre-
tário de Saúde que é um homem que 

dedicou uma vida inteira ao SUS e tem 
uma vida profissional a zelar. Lamen-
to que o requerimento desta CPI use 
termos que  agravem os profissionais 
de saúde que deram muito de si para 
salvar vidas”, afirmou a deputada.

Também foram aprovados outros 

projetos parlamentares. Dois deles são 
de iniciativa do presidente da Casa, 
deputado Ezequiel Ferreira (PSDB): 
um que institui diretrizes de incentivo 
e fomento à literatura de cordel nas 
escolas públicas e privadas do RN e 
outro que dispõe sobre a velocidade 

de conexão à internet banda larga ou 
móvel. O quarto projeto aprovado tem 
iniciativa do deputado Francisco do 
PT e institui, no calendário oficial do 
RN, o ano de 2021 como o Ano Paulo 
Freire na Educação do Rio Grande do 
Norte.

Deputados aprovam retomada 
da CPI da Arena das Dunas
ESCLARECIMENTO | Presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, explicou que a retomada da CPI irá ocorrer com a contagem dos dias já trabalhados quando foi 
aberta, no ano passado, mas posteriormente suspensa devido à impossibilidade da continuidade dos trabalho por causa da pandemia do novo coronavírus

Deputados aprovaram o Requerimento de Kelps Lima, solicitando prosseguimento na investigação do contrato entre empresa que gerencia Arena das Dunas e o governo do Estado

WILSON MORENO/PMM

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

mostra que o Programa Mossoró For-
ragem já produziu 658,5 toneladas de 
silagem. Os dados se referem até o dia 
20 deste mês. A iniciativa pioneira é 
realizada pela Prefeitura de Mossoró 
em parceria com o Instituto de Assis-
tência Técnicas e Extensão Rural do 
Rio Grande do Norte (Emater/RN) e é 
voltado para agricultores cadastrados 
no Programa Semear e programas exe-
cutados pela Emater potiguar.

“O programa Mossoró é pioneiro 
aqui na nossa Secretaria de Agricultura 
e ele tem como objetivo atender o agri-
cultor familiar em que ele possa arma-
zenar o alimento na forma de silagem 
ou de feno. Nós já conseguimos até o 
dia 20 de junho mais de 650 toneladas 
de ração”, celebrou o titular da pasta 

Faviano Moreira que explica a impor-
tância do Mossoró Forragem para o 

pequeno agricultor mossoroense.
“Se não fosse esse programa o 

produtor teria um custo a mais no pe-
ríodo seco, pois ele teria como arcar ou 
adquirir ração ao preço de comércio e 
fazendo seu próprio alimento, fazendo 
sua própria silagem esse custo é bem 
menor. O programa tem como objetivo 
dar suporte, ajudar e apoiar o pequeno 
pecuarista mossoroense”.

Ao todo, 22 agricultores de 15 co-
munidades rurais de Mossoró já foram 
contemplados pelo projeto. As locali-
dades já atendidas pelo Mossoró For-
ragem foram P.A. Independência, P.A. 
Novo Espinheirinho, P.A. Santa Rita de 
Cássia, P.A. São Romão, P.A. Vingt Ro-
sado, Sítio Coqueiro, Sítio Carmo, Sítio 
Chafariz, Sítio Melancias, Sítio Oiticica, 
Sítio Panela do Amaro, Sítio Pau Bran-
co, Sítio Serra Mossoró, Sítio Sombras 
Grandes/Colós.

O coordenador do programa Clei-
ton Dantas destaca que o processo de 

ensilagem é de suma importância para 
os pequenos agricultores, principal-
mente na época de estiagem por conta 
da ausência de chuvas na região.

“O processo de ensilagem é uma 
das formas de convivência com o Se-
miárido e é importante para aproveitar 
o excesso de forragem produzido na 
estação chuvosa para uso no período 
seco. Ele garante um alimento sucu-
lento e mantém a maior parte de sua 
umidade e de alto valor nutritivo. Não 
podemos esquecer que é uma fonte de 
alimentação volumosa e nutritiva de 
baixo custo permitindo reduzir os cus-
tos com o usa de concentrados”, desta-
cou o diretor de unidade da SEADRU. 

Podem participar do programa 
agricultores que tenham interesse em 
conservar a forragem e manter a qua-
lidade nutritiva para ser ofertado aos 
animais durante a estiagem. 

Programa é pioneiro na Secretaria de Agricultura e atende os agricultores familiares

Mais de 650 toneladas de silagem já produzidas
MOSSORÓ FORRAGEM
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 JOSÉ ALDENIR

PEDRO TRINDADE

Entidades sindicais, associações, 
servidores públicos e sociedade 
civil devem promover uma car-

reata em protesto à visita do presidente 
Jair Bolsonaro (Sem Partido) ao muni-
cípio de Pau dos Ferros, no Alto Oeste. 
Agendada para esta quinta-feira 24, 
quando a comitiva presidencial chega 
às terras potiguares, a manifestação não 
terá confronto direto com a agenda do 
ocupante do Palácio do Planalto.

“Não vamos bater de frente, pois 
sabemos do risco que existe no outro 
lado. Queremos um movimento pací-
fico para protestar contra esse governo 
genocida. Sem vacinas, o Brasil hoje está 
um caos”, comenta o diretor do Sindica-
to dos Trabalhadores em Saúde do RN 
(SindSaúde-RN), Edneudo Fernandes, 
que atua na mobilização do ato. Re-
centemente, ele perdeu o pai, vítima da 
covid-19.

A “recepção” organizada pelos opo-
sitores do chefe do Executivo no Rio 
Grande do Norte inclui, ainda, faixas 
e outdoors com frases que criticam a 
atuação do governo federal no gerencia-
mento da pandemia, que já matou mais 
de 500 mil pessoas no País em pouco 
mais de um ano – a maior crise sanitária 
da história recente do Brasil.

“Cemitérios cheios, geladeiras va-
zias”; “Panelas vazias”; “Vacina salva, 
máscara protege e Bolsonaro mata”; 
“Pela vida e por direitos, fora Bolsonaro”. 
Essas são algumas das expressões es-
tampadas com letras garrafais por onde 
o presidente e sua comitiva e apoiadores 
devem passar, depois de visitarem Jucu-
rutu, município seridoense localizado a 
aproximadamente 233 km da capital.

Pau dos Ferros, que é considerado 
um município-polo do Alto Oeste, não 
está longe de ser um reduto bolsonaris-
ta, o que fortalece os protestos contra 
o capitão reformado. Nas eleições pre-
sidenciais de 2018, o então candidato 
do PSL para a presidência conquistou 
23,40% dos votos, bem atrás do apadri-
nhado do ex-presidente Lula (PT). O pe-
tista Fernando Haddad teve 76,60% dos 
votos, o equivalente a 11.447 eleitores do 
município. Os dados são referentes ao 2º 
turno.

Além disso, Bolsonaro é o candida-
to à presidência mais rejeitado para as 
eleições de 2022 no município, segundo 
pesquisa divulgada no mês de maio pelo 
Instituto TS2 Soluções. Lá, o presidente 
é recusado por 59,42% dos eleitores. O 
resultado é bem superior ao do princi-
pal adversário político dele, Lula, que 
aparece com 11,21% nessa condição.

Nessa mesma pesquisa, quando 
analisadas as intenções de votos em um 
cenário espontâneo, ou seja, aquele em 
que o eleitor diz o nome que vem à ca-
beça, Bolsonaro é lembrado por 12,73% 
do eleitorado. O número é menor do 

que o de pessoas que não responderam 
ou que ainda não sabem em quem vão 
votar. Lula aparece com 58,74%.

Já no cenário estimulado, quando 
o entrevistador apresenta nomes ao 
entrevistado, 62,31% optam por Lula, 
enquanto 12,90% escolhem o atual 
presidente, que busca a reeleição no 
pleito a ser realizado no próximo ano. 
Nos bastidores, as visitas de Bolsonaro 
aos estados e as entregas de obras têm 
sido interpretadas como atos pré-cam-
panha.

É PECADO
Além de movimentos que costu-

mam fazer oposição ao presidente, 
outros segmentos se posicionaram, 
como o religioso.  Um padre, da cidade 
de Encanto, distante cerca de 10 km de 
Pau dos Ferros, por exemplo, pediu para 
os fiéis não participarem da visita de 
Bolsonaro

Durante o sermão da missa do úl-
timo domingo 19, o sacerdote Antoniel 
Alves disse que era “pecado grave” par-
ticipar do evento, pois tal atitude “está 

pisando nos cadáveres daqueles que 
morreram inocentemente”. Para o cató-
lico, que foi aplaudido por quem estava 
presente no espaço litúrgico, “promover 
o caos nas ruas” com “aglomerações” 
é “deboche” e falta de “compaixão por 
quem ainda derrama as lágrimas” pelas 
vítimas da Covid-19.

DIVISÃO
A visita de Bolsonaro ao RN estimu-

la o debate político entre parlamentares. 
Enquanto o deputado federal general 
Girão (PSL) compartilhou um vídeo de 
uma criança cantando para o presiden-
te, a deputada Natália Bonavides reper-
cutiu a foto que ilustra esta matéria.

“O Rio Grande do Norte já conta os 
dias para a chegada do nosso presiden-
te. Um momento ímpar, para prestigiar 
o Melhor Governador do RN. Estamos 
juntos com a pequena Larissa: ‘Bem-
-vindo meu presidente’”, compartilhou 
nas redes sociais o aliado de Bolsonaro, 
eleito na chamada “onda bolsonarista”, 
em 2018. Já a petista Bonavides, chamou 
Bolsonaro de “genocida” no Twitter.

BOLSONARO NO RN
O presidente vai desembarcar em 

Mossoró, no Oeste potiguar, na manhã 
desta quinta-feira para uma agenda 
em dois municípios do Rio Grande do 
Norte: Jucurutu e Pau dos Ferros. As 
informações foram divulgadas pelo Mi-
nistério de Desenvolvimento Regional.

A comitiva presidencial deve 
desembarcar por volta das 9h30 em 
Mossoró e seguir para Jucurutu. Lá, o 
presidente visitará a comunidade Barra 
de Santana, dentro da área da Barragem 
de Oiticica. Também visitará as obras e 
deve liberar recursos.

Em seguida, Jair Bolsonaro partici-
pa de evento na praça São Judas Tadeu, 
em Pau dos Ferros, para fazer a assi-
natura da ordem de serviço do Ramal 
do Apodi e da transposição do Rio São 
Francisco. Por fim, a comitiva volta para 
Mossoró e segue para Brasília. 

Esta é a segunda visita de Bolsonaro 
ao RN em menos de um ano. Em agosto 
de 2020, o presidente esteve em Mosso-
ró e Ipanguaçu, ambas localizadas no 
oeste potiguar.

Bolsonaro é recebido no 
interior do RN com protestos
POLÍTICA | Agenda prevê passagem do presidente da República por municípios de Jucurutu e Pau dos Ferros nesta quinta-feira 24; no trajeto, 
foram colocados outdoors e faixas protestando contra sua presença. Esta é a segunda vez que Bolsonaro vem ao estado em menos de um ano

Outdoor, colocado no trajeto pelo qual comitiva de Bolsonaro no interior deve passar, protesta contra má gestão da pandemia da covid-19

Faixas também foram colocadas pela população e sociedade organizada no trajeto. Todas fazem referência á pandemia da covid-19

CINEMA 

Seleção ocorrerá em todo 
o Brasil e produções cinemato-
gráficas receberão prêmios de 
até R$ 5 mil  

Os interessados em par-
ticipar da IV Mostra Sesc de 
Cinema têm até o dia 30 de 
junho para inscreverem seus 
projetos. A exibição dos fil-
mes será no âmbito nacional 
e regional, e podem concorrer 
filmes de longa, média e curta 
metragens. 

As premiações serão de 
R$ 5.000 (longas), R$ 3.500 
(médias) e R$ 2.500 (curtas). 
As obras devem ter sido finali-
zadas a partir de 1º de janeiro 
de 2019 e a lista com as produ-
ções selecionadas será divulga-
da até o dia 30 de setembro.  

Como a edição deste ano 
ocorrerá em ambiente digital - 
da seleção à exibição - foi feita 
uma mudança no processo de 
escolha dos filmes que, ago-
ra, terá uma única etapa de 
curadoria estadual. Uma das 
novidades é a seleção de um 
filme de cada um dos 23 esta-
dos participantes e do Distrito 
Federal, o que traz uma plura-
lidade ainda maior à Mostra. 
As obras serão avaliadas por 
comissões estaduais formadas 
por profissionais do Sesc e es-
pecialistas convidados. 

SOBRE A MOSTRA 
SESC DE CINEMA 

Lançado em 2017, o con-
curso busca incentivar e dar 
visibilidade à produção cine-
matográfica brasileira que não 
chega ao circuito comercial de 
exibição, contribuindo para a 
promoção e o lançamento de 
novos artistas de todo o país. 
Em sua última edição, realiza-
da em 2019, a Mostra Sesc de 
Cinema recebeu 1200 produ-
ções.  

SERVIÇO: 

O que? IV Mostra Sesc de 
Cinema 

Inscrições? 1º de e 30 de junho, 
no site www.sesc.com.br/
mostradecinema. 

Participação: obras finalizadas 
a partir de 1º de janeiro de 
2019. 

Premiação: R$ 2.500 (curtas), 
R$ 3.500 (médias) e R$ 5.000 
(longas).  

Produções selecionadas:  31 
sendo 24 para o Panorama 
Brasil e 7 produções para 
infância e juventude.  

MOSTRA SESC ESTÁ 
COM INSCRIÇÕES 
ABERTAS ATÉ 
30 DE JUNHO 
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A bravura dos mossoroenses li-
derados pelo prefeito Rodolfo 
Fernandes na batalha da re-

sistência ao Bando de Lampião está 
sendo contada no fi lme Chuva de Bala 
no País de Mossoró. A produção que 
está no ar desde ontem, véspera do 
Dia de São João, é uma das iniciativas 
culturais da Prefeitura de Mossoró pa-
ra manter acesa a fogueira das festas 
juninas, abafada pelo pandemia da co-
vid-19. O longa integra a programação 
do Mossoró Cidade Junina 2021, que 
também está resistindo, mas  apenas 
virtualmente.

Nas últimas décadas, o espetáculo 
Chuva de Bala no País de Mossoró foi 
encenado em um cenário de teatro 
montado ao ar livre no adro da Igreja 
de São Vicente. Em 2020, o espetácu-
lo não foi realizado, mas, neste ano, a 
Prefeitura de Mossoró retomou o Chu-
va de Bala em formato de cinema. Pela 
primeira vez a história de resistência 
de Mossoró é contada em um fi lme.

Recontar a batalha dos mosso-
roenses contra o Bando de Lampião, 
ocorrida em 1927, sem perder essência 
do grandioso espetáculo teatral foi um 
dos desafi os. O Chuva de Bala no País 
de Mossoró precisou se reinventar, 
unindo elementos da música, dança 
e do próprio teatro para apresentar a 
resistência de Mossoró a invasão de 
Lampião e seus cangaceiros na narra-
tiva cinematográfi ca. O fi lme foi grava-
do seguindo com todas as medidas de 
distanciamento social para preservar 
a saúde dos artistas e profi ssionais en-
volvidos no projeto.

“A gente continua fazendo um 
trabalho que resgata história do mu-
nicípio de Mossoró, quanto a ques-
tão da resistência, fazendo com que 
a gente reviva essa possibilidade do 
teatro presencial a partir das telas de 
transmissões com a ideia do cinema. É 
muito signifi cativo porque é a primei-
ra vez que está sendo trabalhado como 
fi lme e temos a expectativa que este 
material fi cará para a história, com a 
possibilidade de concorrer a festivais e 
eventos, evidenciando Mossoró como 
uma cidade mais uma vez que está à 
frente do seu tempo”, destaca o secre-
tário municipal de Cultura Etevaldo 
Almeida.

Segundo o diretor Marcos Leonar-
do, o maior desafi o foi transformar o 
espetáculo teatral em fi lme, mas man-
tendo a identidade do teatro. “Você 
não vai ver um fi lme literalmente, você 
vai ver um espetáculo de teatro gra-

vado em um fi lme. Acho que a gente 
fez lindamente, acho que a sociedade 
mossoroense vai fi car orgulhosa dos 
artistas que ela tem”, destaca o diretor 
do Chuva de Bala.

Mais de 100 pessoas participaram 
do Chuva de Bala, dentre eles 72 artistas 
de 16 grupos e outros artistas indepen-
dentes envolvidos diretamente no filme, 
entre bailarinos, atores, atrizes e músicos. 
O resultado desse trabalho está disponí-
vel no canal da Prefeitura de Mossoró no 
YouTube (https://www.youtube.com/
prefeiturasorooficiademosl

A Prefeitura de Mossoró por 
meio da Secretaria Municipal de 
Cultura realiza este ano o Mossoró 
Cidade Junina 2021 Virtual, que 
começou no último dia 12 e vai até 
27 de junho. A alegria do São João 
chega nas casas dos mossoroen-
ses, levando de forma virtual desde 
o Pingo da Mei Dia (considerada a 
abertura das festividades), como 
também a programação que antes 
acontecia sem restrição nenhuma 
de público: Cidadela, a Estação das 
Artes, o Chuva de Bala, o Boca da 
Noite e a Cultura Popular.

A programação do MCJ acon-
tece nos Polo Estação das Artes, 
Polo Cidadela e Polo Cultura Po-
pular. Toda programação é exibida 
na internet, sem presença de pú-
blico nos locais onde as atrações 
estarão se apresentando.

Ao todo, serão 11 dias de lives 
do Mossoró Cidade Junina com 
cerca de 80 bandas e artistas do 
município se apresentando nos 
três polos. O MCJ e o fi lme do 
Chuva de Bala no País de Mosso-
ró envolvem mais 400 artistas e 
técnicos, gerando renda para os 
artistas e todos os profi ssionais 
envolvidos.

Um plano sanitário foi adota-
do em todas atividades do evento 
para garantir a segurança dos ar-
tistas, técnicos e equipe de coorde-
nação. Todos os participantes do 
MCJ passam por testagem periódi-
ca da Covid-19 e só podem entrar 
nos polos após resultado negativo 
no teste, além do uso obrigatório 
de máscara. Os protocolos de pre-
venção ao novo coronavírus são 
seguidos nos polos.

Está no ar o
filme “Chuva 
de Bala no País 
de Mossoró” 
CINEMA | Espetáculo foi montado em formato cinematográfico em razão 
das medidas de distanciamento no enfrentamento à covid-19; filme 
está disponível no canal do Youtube da Prefeitura Municipal 
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Com uma das festas juninas mais tradicionais do País, mossoró se reinventou para manter a fogueira acesa 

MOSSORÓ CIDADE 
JUNINA RESISTE 
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ARQUIVO

Os ministérios da Educação 
(MEC), da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP), da Mulher, Fa-

mília e dos Direitos Humanos (MMF-
DH) e da Saúde (MS) assinaram hoje 
(23) quatro acordos de cooperação 
técnica para implementar ações de 
promoção da igualdade racial e de 
enfrentamento ao preconceito e à 
discriminação. Um quinto acordo foi 
assinado com o Ministério Público do 
Mato Grosso do Sul (MP-MS), com o 
mesmo objetivo.

Segundo o MMFDH, a assinatura 
dos acordos permitirá a elaboração de 
“estratégias para o desenvolvimento 
de políticas públicas que promoverão 
a igualdade racial nas escolas, entre 
profissionais de saúde e no sistema 
penitenciário”.

“Vamos enfrentar com coragem 
este tema que ainda nos deixa muito 
tristes”, comentou a ministra Dama-
res Alves, durante a cerimônia para 
assinatura dos acordos, da qual parti-
ciparam os ministros Anderson Torres 
(Justiça e Segurança Pública) e Marce-
lo Queiroga (Saúde), além de represen-
tantes do Ministério da Educação, do 
MP-MS e parlamentares.

PEDAGÓGICO
O acordo entre o MMFDH e MEC 

prevê a formação continuada de 
professores do ensino fundamental 
I (6 a 10 anos de idade), para imple-
mentação de ações de conscientiza-
ção da igualdade racial nas escolas. 
A intenção, de acordo com os minis-
térios, é incluir no currículo oficial 
da rede de ensino a obrigatorieda-
de da temática “História e Cultura 
Afro-brasileira”.

“Este acordo faz parte do projeto 
Igualdade Racial no Brasil, com dife-
rentes iniciativas que procuram dimi-

nuir o preconceito racial existente e 
garantir a efetivação da igualdade de 
oportunidades e a defesa dos direitos 
étnicos individuais e coletivos”, disse o 
secretário adjunto de Educação bási-
ca do Ministério da Educação, Mauro 
Luiz Rabelo. O projeto prevê que ao 
menos mil professores do ensino fun-
damental sejam capacitados, mas, de 
acordo com Rabelo, este número pode 
ser ampliado e beneficiar a milhares 
de outros profissionais.

“A oferta de formação continuada 
aos professores possibilita a conscien-
tização de tratamento de forma iguali-
tária na sala de aula, para implemen-
tação de ações que visam a promoção 
da igualdade étnico-racial na escola”, 
acrescentou Rabelo.

SEGURANÇA
Com o Ministério da Saúde, o MM-

FDH assinou dois acordos. O primeiro 
prevê a implementação do projeto “A 
segurança pública na promoção da 
igualdade racial”, que visa a capacitar 
agentes do Sistema Único de Seguran-
ça (SUSP) quanto à temática da igual-
dade étnico-racial.

O segundo acordo objetiva a im-
plementação do projeto “Raça/Cor 
no Sistema Prisional: respeito e acesso 
a direitos”, voltado à capacitação de 
policiais e equipes técnicas que atuam 
em unidades penais a fim de qualificar 
as ações e atividades de promoção da 
igualdade étnico-racial no sistema pe-
nitenciário nacional.

“São convênios importantes que 

tratam da formação dos profissionais 
para lidarem de frente com este tema”, 
comentou o ministro Anderson Torres 
ao admitir a necessidade do Estado 
“proteger as pessoas que precisam de 
proteção”.

SAÚDE
Com o acordo assinado pelos mi-

nistérios da Saúde e da Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos, será possível 
elaborar estratégias e ações interseto-
riais voltadas à promoção da equida-
de. Além da população negra, as ações 
também contemplarão povos e co-
munidades tradicionais, a população 
albina, bem como outros segmentos 
sociais em situação de vulnerabilidade 
social.

“Estamos firmando esta parceria 
com o Ministério da Saúde para con-
templarmos aquelas populações mais 
vulneráveis e segmentos até então in-
visibilizados, como, por exemplo, a po-
pulação albina, que demanda atenção 
especializada”, justificou o secretário 
nacional de Políticas de Promoções da 
Igualdade Racial, do MMFDH, Paulo 
Roberto.

“Quando falamos em promoção 
da igualdade, não estamos falando 
em [conceder] privilégios, mas sim em 
[proporcionar] igualdade de oportuni-
dade” disse o o secretário, e completou 
“para que cada cidadão possa desen-
volver seu próprio potencial dentro 
da sociedade”. Ele Paulo Roberto ga-
rantiu que o governo “reconhece as 
profundas desigualdades históricas” 
existentes no país. “Qualquer tipo de 
discriminação deve ser frontalmente 
rechaçada, sobretudo a discriminação 
racial”, acrescentou o ministro Marce-
lo Queiroga.

Assinado com o Ministério Público 
do Mato Grosso do Sul, o quinto acor-
do técnico prevê a implementação, por 
meio da Procuradoria-Geral de Justiça, 
ações conjuntas de enfrentamento do 
racismo e combate da discriminação 
étnico-racial, além de proteção aos 
jovens vítimas de violência.

Segundo o MMFDH, só no se-
gundo semestre de 2020, os canais de 
denúncia Disque 100 e Ligue 180, da 
Ouvidoria Nacional de Direitos Huma-
nos, registraram 154.650 denúncias e 
392.684 violações relacionadas a cor 
ou raça da vítima. Até maio de 2021, 
foram 128.408 denúncias e 516.260 
violações. “O que a gente quer é dizer 
basta para tudo isto”, afirmou a minis-
tra Damares Alves. “Ainda tem gente 
no país que diz que não há racismo no 
Brasil”

Acordos devem implementar ações 
contra discriminação racial no Brasil
IGUALDADE| Medidas envolvem ministérios da Educação (MEC), da Justiça e Segurança Pública (MJSP), da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e da Saúde (MS), 
além do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MP-MS). Objetivo é implmentar ações de promoção da igualdade racial e de enfrentamento ao preconceito e à discriminação

Assinatura dos acordos permitirá a elaboração de estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas que promoverão a igualdade racial

AMANDA PEROBELI

No próximo sábado 26, o Insti-
tuto Butantan deve receber 
mais 6 mil litros de insumo 

farmacêutico ativo (IFA), suficientes 
para produzir cerca de 10 milhões de 
doses da CoronaVac, vacina contra a 
covid-19.

Segundo o governador de São 
Paulo, João Doria, os insumos, prove-
nientes da China, devem chegar no 
Aeroporto de Viracopos, em Campi-
nas. “A autorização já foi emitida pelo 
governo da China. O embarque já está 

preparado. Estamos aguardando ape-
nas autorização para que o voo fretado, 
que está em Bruxelas, na Bélgica, possa 
seguir até Pequim para o embarque de 
6 mil litros de IFA e chegada no Aero-
porto de Viracopos no próximo sába-
do”, disse Doria.

A última remessa de insumos para 
a CoronaVac chegou no dia 25 de maio, 
com 3 mil litros.

A produção das vacinas pelo Ins-
tituto Butantan, que prevê processos 
de envase, rotulagem, embalagem e 

controle de qualidade, leva cerca de 20 
dias.

A expectativa do Instituto Butan-
tan é de entregar 100 milhões de doses 
da vacina ao Ministério da Saúde até 
agosto, cumprindo o estabelecido em 
contrato assinado com o governo fede-
ral. De acordo com Dimas Covas, dire-
tor do Instituto Butantan, a expectativa 
é de que cheguem mais 12 mil litros 
de insumo em julho e 12 mil litros em 
agosto, suficientes para uma produção 
total de 40 milhões de doses da vacina.Instituto já entregou 52 milhões de doses de vacina ao governo federal

Butantan deve receber mais 6 mil 
litros de IFA no próximo sábado

IMUNIZAÇÃO 
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JOÃORICARDOCORREIA
Abundância

A atriz pornô norte-americana 
Mia Malkova comprou um castelo 
em Portland, no Oregon (EUA), 
avaliado em 3,9 milhões de dólares 
— equivalente a R$ 19,6 milhões. 
Segundo o UOL, a propriedade, agora 
de Mia, se chama Blacberry Castle.

Abundância 2
Com aparência medieval, o imóvel 

possui cinco quartos, cinco banheiros, 
torres, armaduras espalhadas pelos 
cômodos, uma sauna, hidromassagem, 
academia e biblioteca.

JOÃORICARDO

DESEMPENHO | Ministro afirmou, em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara, que o 
governo não trabalha com essa hipótese, pois os órgãos setoriais monitoram o setor elétrico 24h por dia

O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, voltou 
a negar o risco de o País en-

frentar um racionamento de energia 
devido à grave crise hídrica. Em 
audiência pública na Comissão de 
Minas e Energia da Câmara nesta 
quarta-feira 23, o ministro disse que 
o governo não trabalha com essa 
hipótese, pois os órgãos setoriais 
monitoram o setor elétrico 24 horas 
por dia. 

A declaração do ministro acon-
tece após o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL), voltar atrás e afi r-
mar que a medida provisória que o 
governo prepara para lidar com a 
iminência de uma crise energética 
não irá trazer “qualquer comando 
relativo ao racionamento”. Pelo 
Twitter, Lira afi rmou que será feito 
o incentivo ao uso efi ciente de ener-
gia pelos consumidores de maneira 
voluntária. 

A MP citada pelo deputado foi 
antecipada pelo Estadão/Broadcast 
no dia 12. A reportagem teve acesso 
a documentos internos que reve-
lam a intenção do governo de criar 
um comitê que terá poder de ado-
tar medidas como um “programa 
de racionalização compulsória” de 
consumo de energia e a contratação 
emergencial de termoelétricas - 
mesmas medidas adotadas em 2001, 
quando a população e as empresas 
foram obrigadas a diminuir a carga 
em 20% para evitar apagão.

Na audiência pública, o ministro 
apresentou dados de 2001, quando 
famílias e indústrias tiveram que 
reduzir o consumo de energia, e em 
2014, quando houve uma crise seve-
ra, mas sem racionamento. 

Segundo ele, a dependência de 
usinas hidrelétricas na matriz elé-
trica diminuiu ao longo desses anos, 
ainda que o Brasil expandiu a rede 
de transmissão de energia, o que 
permite transportar a energia com 
mais facilidade pelo País e aumenta 
a segurança.

Albuquerque ressaltou, porém, 
que, se o período úmido desde ano 
for semelhante ao de 2020 e nenhu-
ma medida for tomada, o Brasil 
pode chegar a uma condição bas-
tante desfavorável no fi m deste ano, 
com nível dos reservatórios abaixo 
de 20% de capacidade. “Por isso 
adotamos medidas para que não 
percamos controle do sistema, não 
tenhamos risco de interrupção no 
fornecimento de energia nos horá-
rios de pico de demanda”, afi rmou.

Entre as medidas adotadas, o 
ministro citou  a construção de um 
plano para redução de consumo 
voluntária de grandes indústrias 

em alguns momentos do dia, princi-
palmente nos de pico, as restrições 
no uso de água dos reservatórios, e 
ações para adiantar obras de empre-
endimentos de geração e transmis-
são de energia. “Essas usinas serão 
importantes para manutenção dos 
reservatórios e para que cheguemos 
no fi nal do ano em melhores situa-
ções”, disse.

Albuquerque também citou as 
campanhas de conscientização para 
uso de água e energia e ações para 
garantir o suprimento de combus-
tível, para o funcionamento de ter-
melétricas. Além disso, ele afi rmou 
que, a partir de janeiro de 2022, 
deve ser implementado um novo 
modelo computacional utilizado 
na operação do sistema. Segundo 
ele, a medida serve para aumentar 
o acionamento de usinas térmicas, 
preservar mais água nos reservató-
rios e melhorar o sinal de preço para 
os consumidores.

Bento Albuquerque volta a negar 
risco de racionamento de energia

 Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nega risco de racionamento 

 EDU ANDRADE

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afi rmou ontem, 23, 
durante encontro com em-

presários da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
que o presidente da República Jair 
Bolsonaro deve anunciar, em breve, a 
prorrogação do auxílio emergencial 
por mais três meses. “O presidente 
deve anunciar, talvez ainda nesta 
semana, mais três meses de auxílio 
[emergencial]”, disse Guedes.

O ministro também ressaltou 
o trabalho do governo, em parceria 
com os empresários, para enfrentar 
a crise ocasionada pela pandemia 
de covid-19. Ele disse que neste 
momento em que a população está 
sendo vacinada, a recuperação eco-
nômica em V já aconteceu, com a 
criação de 1 milhão de empregos nos 
últimos quatro meses do ano pas-
sado, totalizando 140 mil empregos 
formais em 2020.

“É a primeira vez que houve uma 
recessão com a criação de empregos 
formais. Neste ano já criamos 960 

mil empregos. O Brasil está transfor-
mando, com sucesso, o que era uma 
recuperação cíclica, baseada em 
consumo, em retomada do cresci-
mento sustentável, com base em in-
vestimentos que estão aumentando”, 
disse o ministro.

BIP E BIQ
Ele lembrou que o governo 

federal renovou programas bem 
sucedidos e que planeja anunciar 
novos programas como o Bônus de 
Inclusão Produtiva, que prevê que jo-
vens, entre 18 e 21 anos, que saem da 
universidade e não conseguem um 
emprego formal recebam do governo 
entre R$ 250 e R$ 300 para trabalhar 
em escolas técnicas ou empresas e se 
qualifi carem. 

A empresa paga o mesmo valor, 
o chamado Bônus de Incentivo à 
Qualifi cação. A estimativa é a de que 
mais de 2 milhões de jovens sejam 
benefi ciados. Guedes disse ainda 
que neste ano o governo pagará o 
valor total do programa.

Ministro se reuniu com empresário na Fiesp, em São Paulo

País anuncia prorrogação 
do auxílio nesta semana

FINANÇAS

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Abundância 3
A “casinha” da moça conta 

também com quadra de tênis, bar 
e um jardim chamado Oásis. Mia, 
insatisfeita, pretende reformar o 
ambiente e gravar vídeos para o 
OnlyFans (plataforma de conteúdo 
adulto) no local.

Insegurança
Os empresários do ramo 

supermercadista estão insatisfeitos 
com a insegurança no Rio Grande do 
Norte. Nos últimos dias, frequentar 
esse tipo de estabelecimento 

comercial virou uma ameaça à 
vida. E quem estaria satisfeito? A 
governadora Fátima Bezerra?

Operação
A Polícia Federal, com a 

Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da 
Economia, defl agrou hoje, 23, a 
operação Senha Forte, que visa 
desarticular grupo criminoso que 
fraudava benefícios previdenciários 
em diversos Estados do Brasil, 
causando grande lesão aos cofres 
públicos.

Operação 2
O grupo criminoso promovia a 

inclusão fraudulenta de dependentes/
curadores fi ctícios nos sistemas do 
INSS, com vistas a levantamento de 
valores indevidos. A investigação 
começou com a prisão, em fl agrante, 
de falsos dependentes/curadores, na 
cidade de Feira de Santana/BA, em 
maio/2020, quando tentavam sacar 
cerca de R$ 80 mil, referente a um 
benefício manipulado.

Operação 3
Nesta nova etapa das 

investigações foram cumpridas 6 
medidas judiciais, dentre elas, 3 
mandados de busca e apreensão e 
3 mandados de prisão temporária, 
nas cidades de Guarulhos/SP, Ferraz 
de Vasconcelos/SP e São Paulo/SP, 
tendo como alvo pessoas que tinham 
por função arregimentar os falsos 
dependentes/curadores nos Estados.

Brabinho
O presidente Jair Bolsonaro está 

hoje no RN. Deve ser respeitado. Mas 
se for dá uma de brabão, merece ouvir 
um sonoro “vá se lascar”.



A Agência da Organização das 
Nações Unidas para Refugia-
dos (Acnur) lançou ontem, 23.  

o Fórum Empresas com Refugiados 
para promover a contratação de re-
fugiados por empresas que atuam no 
Brasil . A princípio, 21 organizações 
empresariais aderiram à iniciativa.

Segundo dados do Comitê Na-
cional de Refugiados (Conare), até o 
fim de 2020 o Brasil possuía 57.009 
pessoas reconhecidas oficialmente 
como refugiadas, de diversas nacio-
nalidades e predominantemente na 
faixa etária entre 25 e 39 anos.

A maioria foge de conflitos e con-
vulsões sociais em seus países e mui-
tas vezes, apesar de possuíram alta 
qualificação profissional, têm grande 
dificuldade em acessar o mercado de 
trabalho formal, afirmou José Egas, 
representante da Acnur no Brasil.

“Há muitas razões para isso, mas 
uma delas é o desconhecimento das 
empresas de que é perfeitamente 
legal contratar uma pessoa refugia-
da”, disse Egas. É esse tipo de lacuna 
que iniciativas como o a criação do 
fórum pretende preencher, destacou 
ele.

A ideia é que as empresas que 

já aderiram troquem experiências e 
boas práticas na contratação, capaci-
tação e acompanhamento de funcio-
nários com status de refugiados, bem 
como que atuem na mobilização de 
outras empresas a abraçarem a cau-
sa.

Na página do projeto, são disponi-
bilizadas, por exemplo, informações 
gerais sobre refugiados, materiais 
de referência, pesquisas relevantes e 

orientação sobre o processo de con-
tratação de refugiados.

Até o momento, o Fórum Empre-
sas com Refugiados tem os seguin-
tes parceiros estratégicos: IFC, Tent 
Partnership for Refugees, Foxtime e 
EY. O fórum conta com o apoio das 
seguintes empresas: Lojas Renner, 
Unidas, MRV, Facebook, Iguatemi 
Empresa de Shopping Centers e So-
dexo On-site.
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FÁBIO RODRIGUES

COVID-19| É a corrida pela imunização: oportunidade de se sentir mais seguro. Esta migração tem acontecido 
para cidades que, além de avançadas no calendário de vacinas, não exigem comprovação de residência

Muita gente tem saído da pró-
pria cidade para se vacinar 
em locais onde a campanha 

está mais adiantada. É a corrida pela 
vacina: uma oportunidade de ficar 
imunizado com um pouco mais de an-
tecedência e se sentir mais seguro no 
retorno às atividades.

Algumas cidades, como o Rio de 
Janeiro, não exigem comprovante de 
endereço. Lá, o índice de doses aplica-
das em pessoas residentes em outras 
cidades ou estados é de cerca de 10%, 
entre a primeira e a segunda doses. 
Segundo a prefeitura, o SUS é universal 
e é legítimo que as pessoas possam se 
vacinar em todo o território nacional 
sem restrição devido ao endereço.

Luisa Menegaz, moradora do Dis-
trito Federal, está no grupo dos que se 
deslocaram pela vacina. Gestante, ela 
tentou diversas vezes se vacinar em 
Brasília, mas acabou indo para a cida-
de de Anápolis, em Goiás.

O advogado Cristiano Teles re-
conhece que se trata de um direito 
universal, mas destaca a possibilidade 
de estados e municípios restringirem 
a vacinação aos moradores da região, 
porque o esquema é regionalizado.

Foi o que aconteceu em São Luís, 
no Maranhão. A cidade já vacinou mais 

de 80% da população com a primeira 
dose, mas para ser vacinado na capital 
maranhense é necessário apresentar 
comprovante de residência.

A orientação é dada também pela 
própria Secretaria de Saúde do estado. 
A superintendente de Epidemiologia 
da Secretaria, Tayara Pereira, explica o 
por quê de se vacinar apenas os mora-
dores de cada cidade.

Já no estado de São Paulo, não há 
uma diretriz para que as vacinas sejam 

aplicadas apenas em moradores. De 
acordo com o governo, cada município 
tem autonomia para atuar e conduzir 
a vacinação da forma como considerar 
conveniente.

Na mesma linha, o Ministério da 
Saúde destaca que se vacinar é um di-
reito a ser garantido a toda população, 
sem discriminação. Mas, lembra que 
estados e municípios têm autonomia 
para traçar a própria estratégia de imu-
nização, conforme as demandas locais.

Corridas pela vacinação acontecem em todo território nacional

Pessoas estão buscando cidades 
mais adiantadas na vacinação

MARCELO CASAL

Projeto promove a contratação de refugiados por empresas que atuam no Brasil

Iniciativa estimula empresas a 
contratar refugiados no Brasil

OPORTUNIDADE

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

EDUARDO DE PAULA MELO, CPF nº 043.326.334-23, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada, 
para uma Criação de Animais (Bovinocultura), localizado na Fazenda Astúrias, S/N, Distrito de Califórnia, 
Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/RN. 

 
EDUARDO DE PAULA MELO 

PROPRIETÁRIO 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
MARICULTURA CUTIA LTDA, CNPJ 23.393.968/0001-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE ALTERAÇÃO, 
com prazo de validade até 21/06/2022, em favor do empreendimento LABORATÓRIO (QUARENTENÁRIO E 
MATURAÇÃO), localizado na Zona Rural de Pedra Grande RN – coordenadas UTM (Zona 24M) 178.300,00 
mE; 9.439.300,00 mN.  

ORÍGENES MONTE NETO 
Sócio - diretor 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

POSTO IGUANA LTDA inscrito sobre CNPJ: 03.992.477/0001-99 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de 
Operação de nº 2017- 1054169/TEC/RLO-0001, com validade de 22/03/2021 para um Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos com capacidade total de Transporte de 21,66 T, Localizado na Rua Jeremias da 
Rocha 500 – Santo Antônio - Mossoró – RN.  
 

Carlos Otavio Bessa de Melo 
Sócio Proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGUARIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 
 

POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, CNPJ 04.385.537/0001-78, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Licença de regularização da Operação, com prazo de validade até 14/05/2020, em favor do 
empreendimento Posto de Combustível, localizado na Rua Princesa Isabel, 577, Centro, Município de 
Frutuoso Gomes/RN, CEP 59.890-000. 
 

Francisco Francinildo de Oliveira  
Proprietário 

 

S.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
NIRE: 2420043230 3 

CNPJ: 08.064.764/0001-52 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Convidamos os Senhores sócios da sociedade S.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a REUNIÃO DE 
SÓCIOS, na sede do escritório de advocacia que patrocina os interesses da sociedade, esse situado na Rua Ceará 
Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, CEP. 59.020-240, com primeira chamada às 09h30 do dia 06 de julho de 2021, e segunda 
chamada às 10h30, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia: 
 
1. A análise da prestação de contas do administrador; 
2. O ajuste do contrato social e da contabilidade da empresa com a hipótese de devolução de valores integralizados por 
parte dos sócios; 
3. A possibilidade de extinção do contrato social com baixa da empresa perante a JUCERN por vontade dos sócios;    
4. Dentre outros aspectos de interesse dos sócios e da sociedade.  
    

21 de junho de 2021. 
S.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

DAVIDE MUSTAT 
Sócio Administrador 

2x5,5 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

SOCEL - SOCIEDADE OESTE LTDA, CNPJ: 08.249.708/0001-92, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS com validade até 
22/06/2027 para a atividade Atracadouro, localizada na Salina Araguassú, Zona Rural, Município de Porto do 
Mangue/RN. 

Frediano Jales Rosado 
Sócio Proprietário 

 
 

JARDINS AMSTERDÃ 
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

Dia: Em 08/07/2021, às 11:00 horas, e sendo necessário, Segundo Leilão no dia 09/07/2021 no mesmo horário. Os 
leilões serão realizados também na modalidade virtual, podendo os lances serem ofertados através do site: 
www.robertofernandesleiloes.com.br. Ressalta-se que os leilões somente ocorrerão de forma presencial caso o Decreto 
Municipal relacionado à pandemia do COVID-19, vigente à época da realização do leilão, permita tal ato. Caso não seja 
permitido, ocorrerão apenas de forma eletrônica. Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, 
inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob o nº 009/2010, estabelecido na Avenida Lima e Silva nº 1456, 
Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-710, fone (84) 9411-2140, faz saber que devidamente autorizado pela vendedora ou 
fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro 
Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, em consonância com o 
que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 04 (quatro), 
da quadra 04 (quatro), situado à Alameda dos Jacarandás, lado par integrante do empreendimento residencial, 
denominado “CONDOMÍNIO JARDINS AMSTERDÃ”, situado à margem da Rodovia RN 313, lado par, no bairro de 
Cajupiranga, no município de Parnamirim/RN, medindo 524,01 m² (quinhentos e vinte e quatro metros quadrados e um 
decímetro) devidamente registrado sob o n° 57220 do Cartório do 1º Ofício de notas de Parnamirim-RN O lance mínimo 
para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$529.838,62 
(quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), sujeito à atualização 
em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público Leilão será realizado pelo 
valor da dívida e despesas: R$529.838,62 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e 
sessenta e dois centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por 
transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do 
leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam 
sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. 
Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão 
do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro 
acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.  

 
Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho 

Leiloeiro Público Oficial 
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OElza Soares, que completa 91 
anos nesta quarta-feira 23, 
ganhou uma bela homena-

gem de aniversário. Ela foi celebrada 
pela instituição BeyGOOD da canto-
ra Beyoncé — que no início do mês 
anunciou apoio ao combate a fome 
no Brasil. 

Além do Mês do Orgulho 
LGBTQIA+, junho também é 
comemorado o Mês da Músi-

ca Negra e a instituição da cantora 
americana tem celebrado artistas 
negros que fazem a diferença pelo 
mundo. “Comemorando o brilho e a 
criatividade dos músicos negros que 
influenciaram o mundo por meio de 
sua arte”, escreveu na legenda da fo-
to de Elza Soares.

Em seu Instagram, a cantora 
brasileira agradeceu a homenagem. 
“Thank you (obrigada)”, escreveu 
ela repostando o card da institui-
ção e marcando também a cantora 

Beyoncé. 
Em 1999, Elza foi eleita pela Rá-

dio BBC de Londres como a cantora 
brasileira do milênio. A escolha teve 

origem no projeto The Millennium 
Concerts, da rádio inglesa, criado 
para comemorar a chegada do ano 
2000.
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A cantora Elza Soares, de 91 anos, foi lembrada pela instituição Beygood, da Beyonce

Instituição de Beyoncé celebra Elza 
Soares no Mês da Música Negra

BLACK MUSIC

ENTRETENIMENTO  | Após sair do BBB, a paraibana tem investido na carreira musical, com parcerias na 
música nordestina. “Xand Avião e Carvalheira na Fogueira’ será transmitido no canal no YouTube do cantor  

Após estrear a carreira mu-
sical em um show online 
com Gilberto Gil, Juliette irá 

participar de mais uma live junina. 
A vencedora do Big Brother Brasil 
21 vai marcar presença ao lado de 
Xand Avião. 

Xand Avião e Carvalheira na 
Fogueira vai ser transmitido neste 
sábado, 26, às 20h, no canal do can-
tor no YouTube. Nas redes sociais, a 
ex-sister comemorou a novidade. 

“Estou animada com esse negó-

cio de São João. Quero contar para 
vocês que vou fazer a live do Xand. 
Quero todo mundo lá”, disse no 
story, que foi repostado pelo músico. 

“A namoradinha do Brasil está 
confirmadíssima. Fazia tempo que 
ela estava confirmada, eu só não po-
dia falar por questões contratuais. 
Juliette, obrigada pelo carinho e seja 
muito bem-vinda”, celebrou.

Neste último sábado, 19, a ex-
-BBB também cantou ao lado de 
Wesley Safadão e nesta quarta-feira, 

23, a maquiadora se apresentou com  
a rainha do baiãio, Elba Ramalho, no 
São João de Campina Grande, na Pa-
raíba.

A festa será transmitida pelo 
YouTube, no canal oficial da can-
tora, a partir das 22h30. “Quem vê 
close não vê corre. Em cada traba-
lho, um time dedicado por trás das 
câmeras. Testado, mascarado, cheio 
de amor pelo que faz. Eu só agrade-
ço”, escreveu a maquiadora em um 
registro dos bastidores do evento. 

Juliette estreou na música ao lado de Gilberto Gil, em live da plataforma Globo Play. Depois, já se apresentou com outros nomes do forró

Juliette canta com Xand Avião em 
mais uma live junina neste sábado

REPRODUÇÃO

IT FILMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000005/2021-PMCR
O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que 
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 
por “EXECUÇÃO INDIRETA”, sob regime de “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, 
destinada a contratação de empresa de engenharia para executar obra de pavimentação DE 
RUAS no Município de CAMPO REDONDO/RN. A sessão pública, para recebimento dos 
envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às 10:30h do 
dia 13/072021. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo 
Redondo/RN, situada na Rua Francisco José Pacheco, 110, Centro, Campo Redondo/RN, CEP: 
59.230-000, no horário de 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer 
informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 22 de junho de 2021
ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura 
do Processo Licitatório nº 90/2021 – na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, TIPO 
MENOR PREÇO, objetivando a Contratação de empresa especializada para executar todas 
as atividades inerentes à pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional com 
drenagem superficial de ruas no Distrito do Arisco dos Pires, nos trechos 01, 02, 03 e 04, em 
conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas e demais anexos deste 
Edital. A abertura dos envelopes está prevista para o dia 12 DE JULHO DE 2021, às 09h00min. O 
Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos interessados no site da 
Prefeitura Municipal de Jundiá/RN (http://jundia.rn.gov.br/) e na sala de licitação da Prefeitura 
Municipal, à Rua da Matriz, nº 305, centro – Jundiá/RN, no horário de expediente das 07h00min às 
13h00min. Outras informações pelo fone (84) 3285-5036 ou pelo e-mail cpl@jundia.rn.gov.br.

Jundiá/RN, 23 de junho de 2021
LUIZ EDUARDO FERNANDES

Presidente da CPL/PMJ
Portaria nº 034/2021
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Encerre dinâmicas do passado e siga confi ante na direção 
dos sonhos. Bom momento para fi rmar acordos, eliminar 
pendências da casa ou da vida familiar e procedimentos 
jurídicos. Viagem e decisões sobre os fi lhos cobrarão 
planejamento e dose maior de paciência. 

Sucesso e projeção no ambiente profi ssional! Proposta 
atraente de trabalho ou novo cliente poderá chegar “do 
nada” e animar o clima. Caminhos para o futuro estarão 
iluminados. Bom para dar um passo mais amplo na 
carreira, brilhar e fazer diferença no mundo.

Um pouco de privacidade e mergulho nos sentimentos 
ajudará a focar no que interessa e ampliar perspectivas. 
Momento favorável para planejar mudanças e estratégias, 
decidir investimentos futuros e encontrar novas formas de 
divulgar o trabalho. As comunicações estarão aquecidas.

Momento favorável para defender direitos, obter 
resultados positivos na Justiça e investir no seu futuro. 
Conte com sorte e apoios infl uentes. Assuntos fi nanceiros 
cobrarão atenção. Confi ra contas, pagamentos, contratos 
ou consulte um advogado e evite confusões. 

Expresse seu carinho, compartilhe sonhos e valorize os 
relacionamentos importantes em sua vida. O dia trará 
conversas estimulantes, conexão com os irmãos e atitude 
nas relações. Ótima notícia na área fi nanceira, com 
proposta profi ssional e sucesso dos empreendimentos.

Mudanças virão para melhor! O dia trará oportunidade 
de negócio imobiliário, ou de solucionar assuntos 
do passado e da família. Surgirá opção atraente de 
moradia e de elevar padrões de conforto. Aproveite a 
passagem da Lua por seu signo para realizar um sonho.

Brilhe, ganhe relevância e confi e no futuro. Portas 
estarão abertas para o sucesso profi ssional e fi nanceiro. 
Oportunidade de viagem, ou conexão internacional, trará 
grande entusiasmo. Conte com mais segurança e poder. 
Embarque numa onda de energia positiva.

Diminua o ritmo, siga a intuição e respeite os sinais do 
corpo. O dia será pouco produtivo e sujeito a distrações. 
Talvez precise dormir mais, relaxar, adiar tarefas 
cansativas e cuidar da saúde. Aproveite para dar mais 
espaço à vida íntima e necessidades emocionais. 

Quebre a rotina, expanda a consciência e torne a vida 
mais gostosa. Ótimo momento para fugir da chatice 
e curtir momentos carinhosos com os fi lhos, ou o par. 
Alegria, criatividade e atitude não faltarão hoje. Pegue a 
estrada ou invente uma programação divertida.

O dia trará oportunidade de crescimento fi nanceiro e de 
fortalecer sua posição no trabalho. Você poderá ganhar 
aumento de salário, ou fi rmar um negócio promissor. 
Tensões na equipe e mudanças nas estruturas agitarão o 
clima. Encontre novos colaboradores.

Novas amizades anunciam também chances para o 
amor. O dia trará resgates do passado, autoestima, 
mudanças positivas de comportamento e abertura a 
novos relacionamentos. Espere por clima mágico e 
entusiasmo nas interações de hoje. 

Aposte em planos de expansão e impulsione novo 
projeto. Alto astral, bom humor e muita criatividade 
marcarão sua presença no ambiente profi ssional, nas 
reuniões de trabalho e interações nas redes. Visualize 
onde quer chegar e espere por maior projeção na carreira.

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)

A Globo tem um caminhão lotado de problemas para resolver

A Globo já tinha muito a 
fazer pela frente, mas a partir 
do instante em que a sua 
direção resolveu interromper 
o “Domingão”, os problemas 
tornaram-se ainda maiores.

Independentemente da 
responsabilidade de criar um 
novo programa para Luciano 
Huck aos domingos, que nada 
lembre o velho e bom “Caldeirão”, 

também será necessário pensar 
no que inventar para o seu lugar, 
nas tardes de sábado.

Até agora, informa-se, não 
tem nada resolvido ou ao menos 
cogitado. Parece, mas não é 
con� rmado ainda, que esta 
será a próxima missão do super 
Boninho.

Não bastasse tudo, ainda 
tem Tiago Leifert quebrando o 

galho no lugar do Fausto Silva 
e não querendo ir além da � nal 
da “Superdança” por causa 
do “� e Voice Brasil” e “BBB”, 
como missões ajustadas e 
estabelecidas.

Problemas, como se observa, 
não faltam. E dos mais delicados.

Como se vê, novas e fortes 
emoções estão reservadas para 
os próximos tempos.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
No “TV Fama”, terça-feira, 

chamou atenção a informação de 
um repórter: Juliette Freire estava 
acompanhada de 12 seguranças...

O que não faz esse “BBB”.

Os realities shows estão 
buscando alternativas para sair do 

lugar comum...

Colocaram humor no “Mestre 
do Sabor” e repicaram, agora, em 
“No Limite”, com Rafael Infante...

Rafael Portugal, do “BBB”, 
fazendo escola.  

O “Sabor & Arte”, segundo a 
sua direção, vai trabalhar com 

95% de conteúdo produzido no 
Brasil.

Mariana Ferreira, ex-Record 
e CNN, já está trabalhando na 

implementação do novo canal de 
notícias da Jovem Pan.

Problema parecido
A Band, guardadas as 

proporções, também tem questões 
bem delicadas pela frente. A sua 
direção, por aí também se entenda 
a programação, já tem parte das 
atenções voltadas para 2022, 
inclusive com alguns desenhos de 
grade diferentes.

 

Ponto em comum
Em todos esses trabalhos da 

Band, com vistas ao ano que vem, 
um dado em particular chama 
atenção e acaba con� rmando nota 
desta coluna divulgada há algum 
tempo.

Em todas essas projeções, a 
programação da Igreja da Graça, 
em se tratando do horário nobre, 
não aparece em nenhuma.

Caso de exceção
Ontem, excepcionalmente, por 

causa da NBA, em sua reta � nal, a 
Igreja da Graça também concordou 
em ceder o seu horário na Band.

Mas voltará ao ar, normalmente, 
na noite de hoje.

Com mais de 12 milhões de 
inscritos, o canal Parafernalha 
comemora neste mês o seu 
10º aniversário.Uma s do seu 
elenco é a atriz Thais Belchior, 
que integrou o elenco da novela 
“Gênesis”.  

DIVULGAÇÃO

 Então é assim
Está tudo certo, mas nada 

decidido. A mudança de horário 
do “Rede TV News”, das 19h30 
para 21h30, já foi aprovada. Só 
falta resolver agora quando isso 
vai acontecer. Na verdade, será 
uma inversão com o “TV Fama”, 
que também vai passar por 
novas reformas.

Mudança radiofônica
Milton Neves, que tem vários 

conjuntos de escritórios no 
mesmo prédio da Jovem Pan, 
na avenida Paulista, alugou 
algumas das suas salas para o 
Grupo Bandeirantes. Para lá 
serão transferidas as rádios Play 
e Nativa FM.

E agora?
Ninguém con� rma nada, 

mas tem quem jure, de pés 
juntos, do interesse da CNN 
Brasil em � car com o canal 32 
UHF, Ideal TV, aquele mesmo 
que já esteve nos planos da 
Jovem Pan.
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RICADO BUFOLIN/CBG WOLFGANG RATTAY/REUTERS

Quatro dos sete atletas brasilei-
ros que estrearam nesta quar-
ta-feira 23, na Copa do Mundo 

de Ginástica Artística, em Doha (Ca-
tar) garantiram presença na fi nais da 
competição. A paulista Rebeca An-
drade, já com presença garantida na 
Olimpíada de Tóquio, Lorrane Olivei-
ra, Arthur Zanetti e Caio Souza, deci-
dem o ouro na sexta-feira (25), a partir 
das 10h (horário de Brasília). E hoje, 24,  
tem estreia de  Arthur Nory, na barra 
fi xa, e Flávia Saraiva, já com vaga em 
Tóquio 2020, na trave.

Neste primeiro dia de disputas, Re-
beca Andrade se classifi cou com a me-
lhor nota (14.333) nas barras assimé-
tricas, e Lorrane Oliveira foi a terceira 
colocada (13.400). Todas as sete atletas 
que entraram na prova se classifi ca-
ram para a decisão. Entre os homens, 
o destaque nas argolas foi o ginasta 
Arthur Zanetti, campeão olímpico em 

2012 na Olimpíada de Londres (Ingla-
terra), e prata na Rio 2016. Na primeira 
competição do atleta desde março de 

2020, Zanetti obteve a terceira melhor 
nota (14.666) e assegurou presença na 
fi nal. Caio Souza foi o quinto melhor 

(14.600) e também disputará a fi nal. 
Por pouco o ginasta Chico Barre-

to não se classifi cou à fi nal do cavalo 

com alças: ele terminou em nono lugar 
(13.400) e apenas os oito primeiros co-
locados avançaram à fi nal. 

Ginástica artística: Brasil garante ida 
à final da Copa do Mundo, em Doha
VAI BRASIL | A Copa do Mundo vai decidir os classificados para os Jogos Olímpicos no ranking das etapas da competição por aparelhos. O País tem garantidas as vagas de Flávia 
Saraiva e Rebeca Andrade no individual. A equipe masculina estará em Tóquio com quatro atletas e um ginasta no individual masculino. Arthur Nory e Flávia Saraiva estreiam hoje

Flávia Saraiva ficou em quinto em 2016 e chega a Tóquio como esperança de medalha Arthur Nory, que estreia hoje na competição, foi preciso na final do Mundial de Ginástica 


