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MARCELO HOLLANDA
Bolsonaro é assim: faz o que 

dá na telha e troca de associados 
ao sabor dos interesses.

JOÃO RICARDO CORREIA
A luta pela liberdade de expressão 

será sempre válida e jamais deve ser 
confundida com libertinagem.

Ministro puxa-saco de Bolsonaro 
atacou a governadora Fátima 
apenas para agradar o chefão.

ALEX VIANA  

POLÍTICA. 3 | Pesquisa Ipec revela que a situação do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com 
os entrevistados, começa a se complicar: aprovação cai para 23% e 50% reprovam o governo

AGUENTA CORAÇÃO Aumenta o número de pessoas que reprovam o governo de Bolsonaro

Jacó Jácome promete 
agir contra “coronelismo” 
de Robinson Faria 

Fábio Faria ataca a 
governadora Fátima 
Bezerra: “Cara de pau”

POLÍTICA. 8 | Deputado Jacó 
Jácome não gostou da mudança 
“truculenta” na escolha do novo 
líder da bancada do PSD na AL.

POLÍTICA. 3 | O ministro das 
Comunicações criticou a 
governadora do RN, ontem, durante 
visita do presidente Bolsonaro. Fábio Faria usou palanque para criticar

Jacó considera decisão “arbitrária”
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Bolsonaro despenca 
e reprovação chega 
a 50% em pesquisa

NÚMERO 1 DO 
TÊNIS BRASILEIRO 
ESTARÁ EM TÓQUIO

O cearense Thiago Monteiro, 27 anos, vai disputar 
pela primeira vez uma Olimpíada. A Federação 
Internacional de Tênis confirmou sua presença. PÁG. 14



E MAIS

Seleção feminina decide título da Liga das 
Nações contra os Estados Unidos
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ALEXVIANAALEX
Oportuninsmo

Maior adversário do presidente 
Jair Bolsonaro nas eleições do ano que 
vem, o PT governa o Rio Grande do 
Norte e aqueles que são considerados 
baba ovo do presidente da República 
no Estado não poderiam deixar de 
aproveitar a presença do capitão aqui 
ontem para satisfazerem o chefe.

Sem razão
Foi o que aconteceu. O ministro 

Fábio Faria, malhado nacionalmente 
por ser notório puxa-saco do 
presidente — uma vergonha política 
para o RN —, do nada, atacou a 
governadora Fátima Bezerra, sem eira 
nem beira, sem nenhuma razão que 
justi� casse, apenas para agradar o 
chefão.  

Bolha
Fábio foi votado no RN, mas mora 

em São Paulo e agora, como ministro, 
passa mais tempo em Brasília. Vive 
na bolha do poder. Há muito tempo 
desconhece a realidade do Estado. Daí 
quando vem com o presidente ao RN, 
usa de oportunismo para agradar o 
chefe, sem sequer saber o que se passa 
por aqui.

Narrativa
Fábio disse que a governadora 

era uma mentirosa e “cara de pau”, 
desenterrando um assunto diversas 
vezes desmentido pelo governo, 
no melhor do estilo imponha 
sua narrativa, palavra aliás que o 
ministro adora.

Desgraça
Não tenho procuração 

para defender ninguém, mas é 
lamentável a forma de se fazer 
política nos dias atuais, quando não 
se pensa no bem comum, na união 
de esforços em favor do Estado. 
Aqui no RN, joga-se a política do 
‘quanto pior melhor’desde que a 
desgraça do outro nos favoreça.

Escrúpulos
Em vez de atacar a governadora, 

que enfrenta um estado atrasado, 
quadro que o pai de Fábio, 
Robinson Faria, antecessor 
dela, não conseguiu mudar, o 
ministro deveria oferecer as mãos 
a Fátima, assim como o restante 
da classe política, para matar a 
fome dos milhares de miseráveis 

que perambulam à margem de 
qualquer política pública que os 
atendam e os digni� quem. É isso.

De mal a pior
Metade do eleitorado brasileiro 

avalia negativamente o governo 
Jair Bolsonaro, e menos de um 
quarto se mostra satisfeito com 
ele, segundo pesquisa de opinião 
do instituto Ipec, publicada nesta 
quinta.

Aumento
Desde fevereiro, a parcela da 

população que considera a gestão 
ruim ou péssima teve aumento 
expressivo, de 39% para 50%. Já os 
que a consideram boa ou ótima 
diminuíram de 28% para 23%.

Desaprovação
Além de pedir aos 

entrevistados que avaliassem o 
governo como um todo, o Ipec 
também perguntou se aprovam 
ou desaprovam a forma como 
Bolsonaro conduz o País e se 
con� am ou não no presidente. Os 
que desaprovam somavam 58% 

em fevereiro e passaram para 
66% agora, enquanto o nível 
de descon� ança subiu de 61% 
para 68%. Apenas 30% aprovam 
o desempenho pessoal de 
Bolsonaro e con� am nele.

Mulheres
O nível de insatisfação com 

o governo é maior entre as 
mulheres – 55% o consideram 
ruim ou péssimo, ante 44% dos 
homens.

Renda
Entre as quatro diferentes 

faixas de renda, não há diferenças 
signi� cativas na avaliação 
negativa, com no máximo dois 
pontos porcentuais acima ou 
abaixo dos 50% gerais.

Regiões
Já o recorte regional mostra 

diferenças signi� cativas. As 
maiores taxas de ruim ou péssimo 
estão no Nordeste e no Sudeste, 
que empatam nos 52%. O Norte 
e o Centro-Oeste têm 43% de 
insatisfeitos, e o Sul, 42%.

Evangélicos

Entre evangélicos, o governo 
é considerado bom ou ótimo por 
29%, e ruim ou péssimo por 42%. Os 
católicos, por sua vez, somam 22% e 
50%, respectivamente.

Efeito estendido
O ministro Gilmar Mendes, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), 
decidiu nesta quinta-feira, 24, 
estender os efeitos da declaração de 
suspeição do ex-juiz Sergio Moro a 
outros dois processos da Lava Jato 
envolvendo o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT): o do sítio de 
Atibaia e o da doação do terreno para 
sediar o Instituto Lula.

Parcialidade

A decisão individual foi tomada 
um dia após o plenário da Corte 
bater o martelo sobre a parcialidade 
de Moro na ação penal do triplex do 
Guarujá, que levou o petista à prisão 
por 580 dias e o deixou de fora das 
eleições de 2018. O ex-presidente 
havia sido condenado a 12 anos e um 
mês de prisão no caso.

Mossoró é o primeiro muni-
cípio do Brasil a formalizar 
adesão ao programa Mês 

Primeira Infância, do Ministério da 
Cidadania. O prefeito Allyson Bezer-
ra assinou nesta quarta-feira 23, em 
Brasília, Termo de Compromisso para 
Adesão das atividades, previstas para 
acontecerem em agosto. 

“É nosso compromisso como ges-
tor, através dessa iniciativa e outras que 
já são desenvolvidas pela Secretaria de 
Densenvolvimento Social e Juventude, 
a implementação de políticas públicas 

para proteção e desenvolvimento da 
primeira infância no nosso município”, 
a� rmou Allyson.

A assinatura do Termo foi feita em 
reunião com a Secretária Nacional de 
Atenção à Primeira Infância, Luciana 
Siqueira Lira. Também participaram 
da reunião a deputada federal potiguar 
Carla Dickson (PROS) e ainda os secre-
tários municipais de Mossoró Brenno 
Queiroga (Projetos e Programas de 
Governo), Bruno Martins (Comunica-
ção Social) e Frank Felisardo (Planeja-
mento).

O mês de agosto foi escolhido por 
abarcar, no dia 24.08, a comemoração 
do Dia da Infância, criado pelo Fundo 
das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef). 

A primeira infância representa a 
faixa etária de crianças de zero a seis 
anos de idade. É nesta fase que os pe-
quenos recebem os principais estímu-
los motores, emocionais e intelectuais, 
e, quanto melhores e mais quali� cados 
forem essas experiências nos primeiros 
anos de vida, melhor será o desenvolvi-
mento do indivíduo na vida adulta.

Mossoró é a primeira cidade a 
participar do Mês Primeira Infância
CIDADANIA | Prefeito Allyson Bezerra assinou Termo de Compromisso para Adesão das atividades, previstas 
para acontecerem em agosto, nesta quarta-feira 23, em Brasília. Dia da Infância, 24/8, foi criado pela Unicef 

DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, assinou Termo de Compromisso em Brasília 
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Pesquisa Ipec divulgada nesta 
quinta-feira 24 mostra os seguin-
tes percentuais de avaliação do 

governo do presidente Jair Bolsonaro: 
ótimo/bom: 23%; regular: 26%; ruim/
péssimo: 50%; não sabe/não respon-
deu: 1%.

A pergunta feita pelo instituto foi 
“Na sua avaliação, o governo do presi-
dente Jair Bolsonaro está sendo”, com 
as opções “Ótimo”, “bom”, “regular”, 
“ruim” ou “péssimo”. Somados, os 
itens “ótimo” e “bom” correspondem 
ao percentual de aprovação da admi-
nistração; e os itens “ruim” e péssimo”, 
ao de reprovação.

O levantamento do Ipec foi feito de 
17 a 21 de junho e ouviu 2.002 pessoas 
em 141 municípios. A margem de erro 
da pesquisa é de dois pontos percentu-
ais para mais ou para menos e o nível 
de confiança, de 95%.

O Ipec foi criado por ex-executivos 
do Ibope Inteligência após o seu encer-
ramento. O novo instituto de pesquisa 
atua na área de consultoria e inteligên-
cia em pesquisas de mercado, opinião 
pública e política.

PESQUISA ANTERIOR
A última pesquisa divulgada pelo 

Ipec sobre a aprovação do presiden-
te foi feita em fevereiro de 2021. Os 
números levantados na época foram: 
ótimo/bom: 28%; regular: 31%; ruim/
péssimo: 39%; não sabe/não respon-
deu: 2%.

FORMA DE GOVERNAR

Um dos aspectos pesquisados diz 
respeito à aprovação da maneira de 
governar do presidente. Nesse caso, a 
pergunta feita foi: “E o(a) sr(a) aprova 
ou desaprova a maneira como o presi-
dente Jair Bolsonaro está governando 

o Brasil?” Sobre este quesito, os resul-
tados foram: aprova: 30%; desaprova: 
66%; não sabe ou não respondeu: 4%. 
No levantamento anterior, 38% dos 
entrevistados aprovavam a maneira 
de governar de Bolsonaro, 58% desa-

provavam e 5% não souberam ou não 
responderam.

A pesquisa também fez a pergun-
ta: “E o(a) sr(a) confia ou não confia no 
presidente Jair Bolsonaro?” Os percen-
tuais foram: confia: 30%; não confia: 

68%; não sabe/não respondeu: 2%. 
No levantamento anterior, 36% 

dos entrevistados diziam confiar em 
Bolsonaro, 61% diziam não confiar e 
3% não souberam ou não responde-
ram.

Aprovação de Bolsonaro despenca 
para 23% e reprovação chega a 50%
AVALIAÇÃO| Levantamento do Ipec ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios, de 17 a 21 de junho. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, 
aprovação era de 28%, e reprovação, de 39%. Divulgação dos dados ocorreu no mesmo dia que o presidente da República esteve no Rio Grande do Norte

Presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a pesquisa, não merece a confiança de 68% dos entrevistados. Foram ouvidas 2002 pessoas em 141 municípios

PEDRO VITORINO

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, atacou a governa-
dora do Rio Grande do Norte, 

Fátima Bezerra (PT), durante a visita 
do presidente da República Jair Bolso-
naro (sem partido) ao Estado potiguar 
nesta quinta-feira 24.

“Foi muito importante trazer o pre-
sidente aqui. Porque aqui tem uma go-
vernadora que, se chover no Rio Gran-
de do Norte, ela diz que foi ela quem 
trouxe a chuva”, disse Fábio durante 
pronunciamento em Jucurutu, onde 
foi liberado recursos para a Barragem 
de Oiticica.

“Entrem no site oficial do Governo 
do Estado, vocês vão ver lá a governa-
dora cara de pau dizendo que toda a 
semana adquire 50 mil vacinas para o 
RN. Ela não adquire nenhuma, porque 

todas as vacinas foram compradas pe-
lo presidente Jair Messias Bolsonaro”, 
disse o ministro.

O presidente veio a Jucurutu, no 
RN, para liberar um repasse de mais 
R$ 38,2 milhões para a conclusão das 
obras da Barragem de Oiticica. “Essa 
recepção [em Jucurutu] eu devo a mui-
tos que estão do meu lado no poder 
executivo, bem como nossos colegas 
do poder legislativo”, comentou o pre-
sidente, em referência aos ministros 
potiguares Rogério Marinho e Fábio 
Faria, além dos deputados federais da 
base governista.

A barragem, que vai receber as 
águas do Eixo Norte do Projeto de In-
tegração do Rio São Francisco, tem, até 
o momento, 90,81% de execução e deve 
estar totalmente concluída até dezem-

bro de 2021.
As obras são de responsabilidade 

do estado, com apoio financeiro da 
União. O investimento total é de R$ 
657,2 milhões, sendo R$ 638,2 milhões 
do Governo Federal. Desde 2019, foram 
repassados R$ 291,6 milhões para o 
empreendimento – cerca de 45,7% do 
valor de repasse.

A barragem vai atender 330 mil 
pessoas de oito cidades potiguares: 
Jucurutu, Caicó, Timbaúba dos Batis-
tas, São Fernando, Jardins de Piranha, 
Cruzeta, São José do Seridó e São José 
do Sabugi. Também contribuirá com o 
controle das cheias e permitir uma am-
pliação de até 10 mil hectares da área 
irrigada da Bacia Piranhas-Açu, além 
da geração de energia suficiente para 
uma cidade de 140 mil habitantes.Fábio Faria veio ao Rio Grande do Norte e aproveitou para criticar a governadora do Estado

Fábio Faria chama governadora 
Fátima Bezerra de “cara de pau” 

EM JUCURUTU
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O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) visitou o Rio 
Grande do Norte nesta quin-

ta-feira 24 e liberou recursos para 
obras como a Barragem de Oiticica e 
o Ramal do Apodi. A agenda causou 
polêmica antes mesmo da chegada 
do chefe do Executivo às terras po-
tiguares.

Na quarta-feira 23, foi instalado 
em Pau dos Ferros, município que re-
cebeu a visita do presidente, um out-
door com críticas a ele e à atuação do 
governo federal durante a pandemia 
da covid-19. A “recepção” organizada 
pelos opositores também incluiu fai-
xas espalhadas na cidade.

Porém, durante a noite de quar-
ta, o Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (DNIT) 
derrubou um outdoor com os dize-
res “Cemitérios cheios, geladeiras 
vazias”, que também apresentava 
uma foto do presidente gargalhando 
e a hashtag #PauDosFerrosÉFora-
Bolsonaro. O outdoor foi assinado 
por entidades sindicais.

Outros outdoors, no entanto, não 
foram retirados – estes continham 
dizeres e palavras de apoio ao presi-
dente da República, de acordo com 
denúncias de populares e sindicatos.

Em nota enviada ao Agora RN, 
o Sindicato dos Trabalhadores em 
Saúde do RN (SindSaúde-RN), que 
participou do protesto contra Bolso-
naro, classificou a atitude como um 
ataque ao direito de liberdade de ex-
pressão. “Esse é mais um ataque do 
presidente à liberdade de expressão 
do povo brasileiro, sobretudo aos 
trabalhadores da saúde que já não 
aguentam mais esse governo que só 
causa mortes e repressão”.

“A placa fez parte de uma das 
ações contra a visita a Pau dos Fer-
ros e foi elaborada de forma con-
junta entre a direção do Sindsaúde, 
que representa o município, Aduern 
[Associação e Docentes da UERN], 
Sindifern [Sindicato dos Auditores 
Fiscais do RN] e Sinte [Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública 
do RN]. Enquanto isso, o outdoor 
instalado na mesma cidade em apoio 
ao presidente permaneceu intacto e 
sob vigilância. O Sindsaúde repudia 
veementemente essa ação bárbara 
e truculenta que fere diretamente o 
direito à manifestação dos trabalha-
dores. Não vamos nos calar”, diz o 
comunicado.

Lucila Lacerda, representante da 
diretoria do Sindsaúde regional e es-
tadual, contou que recebeu a notícia 
com surpresa, mas que não ficou triste 
com a retirada do outdoor. “Ele reper-
cutiu muito mais no chão do que em 
pé. Atingimos nosso objetivo, que era 
chamar atenção”, declarou.

Questionado pela reportagem, 

o DNIT justificou a ação com o Có-
digo de Trânsito Brasileiro. “Todas 
as placas de publicidade na faixa de 
domínio do segmento da BR-405 es-
tão instaladas de maneira irregular e 
serão removidas, independentemen-
te do teor das mensagens contidas, 
para atender o disposto no Código 
de Trânsito Brasileiro, instituído 
pelo Artigo 83, da Lei nº 9.503/97, o 
qual preconiza que a afixação de pu-
blicidade ou de quaisquer legendas 
ou símbolos ao longo das vias condi-
ciona-se à prévia aprovação do órgão 
ou entidade com circunscrição sobre 
a via”.

Ainda de acordo com o DNIT, as 
publicidades quando implantadas 
em faixa de domínio, sem prévia aná-
lise técnica, podem prejudicar a visi-
bilidade da sinalização rodoviária, 
ocasionando prejuízos à segurança 
de tráfego. O órgão ainda afirmou 
que foi designada uma equipe da 
empresa responsável pela manuten-
ção da rodovia para retirar todos 
os outdoors instalados ao longo da 
BR-405. No entanto, o serviço foi 
suspenso durante a quinta-feira 24 
para evitar tumultos de qualquer na-
tureza que possam comprometam a 
“integridade física dos profissionais 
da empresa responsável”.

Aglailton Fernandes, membro 
da direção estadual do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST-RN), indicou que os dizeres 
contidos no outdoor retirado pelo 

DNIT representam a realidade dos 
brasileiros. “O governo está empe-
nhado em colocar as instituições 
para coibir qualquer tipo de mani-
festação. Achamos isso muito pre-
ocupante, porque as instituições do 
nosso país têm muitas tarefas para 
resolver, mas estão deixando de lado 
para atuar por posição ideológica do 
presidente”, frisou.

“Repudiamos esse tipo de ação 
e vamos continuar denunciando o 
drama das famílias brasileiras. Toda 
manifestação, que seja de qualquer 
espaço democrático, tem que ser 
respeitada e não ser coibida. Ex-
pressamos nossa solidariedade aos 
trabalhadores do município de Pau 

dos Ferros, que tem perdido suas 
famílias, e que estão sendo proibidos 
de expressar sua dor em forma de 
protesto”, reforçou Aglailton.

A retirada do outdoor repercu-
tiu nacionalmente. A jornalista d’O 
Globo, Vera Magalhães, ampliou a 
discussão na coluna que assina no 
jornal. “A equipe de fiscais do DNIT 
na noite de quarta-feira viajou 400 
km, a partir de Natal, para retirar os 
cartazes”, escreveu.

“A visita do presidente também 
levou a prefeita da cidade, Marianna 
Almeida, que é do PSD, partido do 
ministro das Comunicações, Fábio 
Faria, mas aliada da governadora 
petista Fátima Bezerra, a soltar uma 
nota pública dizendo que a prefei-
tura não é responsável pelo evento 
com a presença do presidente nem 
pela aglomeração que ele certamen-
te provocaria”, continuou Vera Ma-
galhães. O portal Poder360 também 
publicou reportagem sobre o acon-
tecimento.

“DNIT CAPANGA DO PRESIDENTE”
A vereadora de Natal Brisa Brac-

chi (PT) se posicionou contra a reti-
rada do outdoor contrário ao presi-
dente em Pau dos Ferros. Ao Agora 
RN, a parlamentar afirmou que “é 
um absurdo que o DNIT, um órgão 
da administração pública federal, 
se preste ao papel de ser capanga de 
uma pessoa, o presidente, ao derru-
bar um outdoor de protesto”, asse-

gurou.
“O que aconteceu em Pau dos 

Ferros é mais uma mostra que Bol-
sonaro usa das estruturas pagas 
pelo dinheiro público para benefício 
próprio. O que ele vem fazer nessas 
visitas é apenas aglomeração sem 
máscara e comício pago com dinhei-
ro do povo”, criticou a parlamentar.

Robério Paulino (PSOL), também 
vereador de Natal, protestou contra 
a ação do órgão. “DNIT, para prote-
ger Bolsonaro, tirou o outdoor. Mas 
não adiantou tapar o sol com penei-
ra porque virou um fato nacional, a 
repercussão foi maior ainda. O pro-
testo, a indignação contra Bolsona-
ro, cresce no RN assim como cresce 
no resto do País. Ele não é bem-vindo 
no Rio Grande do Norte”, disse.

A deputada estadual Isolda 
Dantas (PT) questionou a situação 
no Twitter. “Bolsonaro além de ge-
nocida é ditador. Matou 500 mil e o 
restante da população tem que ficar 
calada?”, escreveu.

PROTESTO
A cidade de Pau dos Ferros re-

gistrou, ainda durante a manhã de 
quinta-feira 24, um protesto contra 
o presidente com um número redu-
zido de pessoas. “Estamos na luta. 
Fizemos o protesto no centro, rode-
ados de polícia. Não sei porque esse 
medo todo da gente. O tempo todo 
sob pressão, mas não arredamos”, re-
latou Lucila Lacerda, do Sindsaúde. 

Retirada de outdoor é vista como 
ataque à liberdade de expressão
PAU DOS FERROS| Na quarta-feira 23, outdoor foi instalado no município, com críticas ao presidente da República, mas terminou sendo retirado à noite, provocando revolta em políticos 
e sindicalistas. Eles denunciam que outras placas, com elogios a Jair Bolsonaro não foram alvo da ação do DNIT e permaneceram lá, durante a visita da comitiva presidencial

DNIT justificou a retirada do outdoor, dizendo que as placas de publicidade na faixa de domínio do segmento da BR-405 estão instaladas de maneira irregular e devem ser removidas

O que aconteceu em Pau 
dos Ferros é mais uma 
mostra que Bolsonaro 
usa das estruturas pagas 
pelo dinheiro público para 
benefício próprio. O que ele 
vem fazer nessas visitas é 
apenas alomeração”

“
BRISA BRACHI
VEREADORA EM NATAL PELO PT



Durante sessão ordinária remota, 
a Câmara de Natal concluiu a votação 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2022 (LDO), que estabelece as metas e 
prioridades para o exercício financeiro 
seguinte, orientando a elaboração do 
Orçamento e estabelecendo a política 
de aplicação das agências financeiras de 
fomento.  

Uma das discussões foi quanto à 
proposta que aumenta o percentual 

mínimo da receita tributária destinada 
ao Orçamento Participativo. Aldo 
Clemente (PDT) e Júlia Arruda (PCdoB) 

pediam o aumento de 1,5% para 2%, o 
vereador Robério Paulino (PSOL) para 
3% e a vereadora Brisa Bracchi (PT) 10%,  
mas essas emendas foram rejeitadas. 
Também foram rejeitadas duas emendas 
de autoria do vereador Raniere Barbosa 
(Avante), que tratavam da reserva de 
valor no orçamento. “Fizemos uma 
ampla discussão antes da matéria vir ao 
plenário”, disse a vereadora Nina Souza 
(PDT),  líder do Executivo. 
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Com o objetivo de evitar a perda 
de vacinas contra a covid-19 na capital 
potiguar, a Câmara Municipal de 
Natal aprovou em regime de urgência, 
durante Sessão Ordinária Remota, um 
projeto de lei substitutivo determinando 
que os postos de aplicação de vacinas 
da cidade destinem as sobras de 
imunizantes do dia aos maiores de 
18 anos que residam no entorno das 
unidades. Segundo o PL, os postos 
de vacinação deverão cadastrar as 
pessoas que moram no entorno e 
entrar em contato com o cadastrado, 
devendo o mesmo comparecer ao local 
de aplicação do imunizante no prazo 
máximo de 20 minutos.

Inicialmente, o PL foi apresentado 
pela vereadora Divaneide Basílio (PT), 
visando os trabalhadores da segurança 
pública e categorias tidas como 
essenciais, e depois foi apresentada 
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 projeto 
de lei substitutivo apresentado pelo 
vereador e presidente da Casa, Paulinho 
Freire (PDT), que virou de autoria 
coletiva, incluindo todas as pessoas 
maiores de 18 anos.  “O objetivo maior 
é que não tenha desperdício e a gente 
possa aproveitar a sobra das vacinas. 
Sobretudo para garantir que todo 
mundo seja vacinado, sem fura � la e 
sem desperdício”, disse a vereadora 
Divaneide Basílio. 

 “Votamos um projeto que é o óbvio. 
Não podemos perder nenhuma dose e 
precisamos do maior número possível 
de pessoas vacinadas”, a� rmou durante 
discurso, o presidente Paulinho Freire.  

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Proteção das Mulheres, 

dos Idosos, Trabalho e Igualdade da Câmara debateu, em reunião virtual, 
sobre o esquema de vacinação contra a covid-19 em Natal, especialmente 
para os pro� ssionais da educação, cujo retorno das aulas em formato 
híbrido está programado para o próximo dia 7 de julho. “Defendemos 
a descentralização, maior transparência e estratégias de comunicação 
sobre a execução do plano de imunização”, destacou a vereadora 
Divaneide Basílio (PT), presidente da comissão. O debate contou com 
a participação de sindicatos, diversas entidades e representantes de 
secretarias do Estado e do Município.

APOIO AO AUDIOVISUAL DE NATAL
O presidente da Câmara de Natal, vereador Paulinho Freire (PDT), 

juntamente com a vereadora Brisa Bracchi (PT), recebeu atores e 
produtores do audiovisual da cidade para tratar sobre o fortalecimento 
de políticas públicas e apoio ao segmento. Parte dos artistas compõe a 
equipe do � lme potiguar “Sideral”, que é um dos � nalistas na Seleção 
O� cial de Curtas-Metragens do Festival de Cannes 2021, na França. 
“Faremos a nossa parte, seja na legislação, direcionamento de emendas 
para o setor cultural ou mediando o diálogo com Executivo para que mais 
editais venham a bene� ciar as produções”, destacou Paulinho Freire. A 
vereadora Brisa Bracchi ressaltou a importância de fomentar o setor que 
foi um dos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus.  

COLETA SELETIVA
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara aprovou 

uma proposta que altera a lei da coleta seletiva nos condomínios da capital 
(Lei 6227/2011) e concede descontos na taxa de lixo dos moradores. O PL 
n° 279/21 é de autoria da vereadora Nina Souza (PDT). Pela proposta, os 
condomínios poderão doar ou comercializar o material reciclável com 
as associações, cooperativas ou empresas de reciclagem e as unidades 
habitacionais ganharão desconto de 15% na Taxa de Limpeza Pública.

CÂMARA MUNICIPAL APROVA PROJETO QUE REGULAMENTA A SOBRA DA VACINA EM NATAL

cmnat.rn.gov.br

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

NOTAS
ELPÍDIO JÚNIOR

ELPÍDIO JÚNIOR

VEREADORES DE NATAL CONCLUEM VOTAÇÃO DE EMENDAS À LDO 2022

 PODER 360

Após a demissão do ministro 
Ricardo Salles, investigado 
no Supremo Tribunal Fede-

ral (STF), e em meio a investigações 
sobre a compra da vacina indiana 
Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro 
repetiu nesta quinta-feira que não há 
“uma acusação sequer de corrupção” 
em seu governo.

Salles é investigado em dois ca-
sos no STF pela suspeita de favorecer 
madeireiros que atuam de forma 
ilegal na Amazônia. Já a aquisição 
da Covaxin está sendo apurada pelo 
Ministério Público Federal (MPF) e e 
pela CPI da Covid.

“Para tristeza de alguns poucos, o 
governo está completando dois anos 
e meio sem uma acusação sequer de 
corrupção. Não adianta inventar vaci-
na, porque não recebemos uma dose 
sequer dessa que entrou na ordem do 
dia da imprensa ontem”, disse Bolso-
naro, durante visita a Jucurutu (RN).

De acordo com o presidente, exis-
te um compromisso para investigar 

“se algo tiver errado”: “Nós temos um 
compromisso, se algo tiver errado, 
apuraremos. Mas graças a Deus, até 
o momento, graças às qualidades 
dos nossos ministros, não temos um 
só ato de corrupção em dois anos e 

meio. Quem podia esperar isso daí?”.
Salles é alvo de duas investiga-

ções no STF. Na Operação Akuandu-
ba, de� agrada em maio , ele foi alvo 
de mandados de busca e apreensão 
e teve seus sigilos bancários e � scal 

quebrados. Esse processo é relatado 
pelo ministro Alexandre de Moraes.

No início de junho, a ministra 
Cármen Lúcia autorizou a abertura 
de um inquérito para apurar se o 
ministro obstruiu as investigações de 

um esquema de desmatamento ilegal 
na região, a Operação Handroanthus, 
considerada a maior já realizada.

No caso da Covaxin, o MPF iden-
ti� cou indícios de crime na compra 
feita pelo Ministério da Saúde de 20 
milhões de doses do imunizante e 
vai investigar o caso também na es-
fera criminal — até então, ele vinha 
sendo apurado em um inquérito na 
área cível. A dose da vacina negocia-
da pelo governo é a mais cara entre 
todas as que foram contratadas pelo 
Ministério da Saúde, e o processo de 
aquisição do imunizante foi o mais 
célere de todos.

Além disso, o servidor do Minis-
tério da Saúde Luis Ricardo Miranda, 
que se recusou a assinar um recibo 
que previa um pagamento antecipa-
do pela importação da vacina, disse 
em entrevista ao Globo , ter se en-
contrado pessoalmente com Bolso-
naro em 20 de março para denunciar 
as suspeitas sobre a importação do 
imunizante.

Bolsonaro volta a dizer que não tem 
corrupção no governo do Brasil
PALAVRAS DO PRESIDENTE| “Para tristeza de alguns poucos, o governo está completando dois anos e meio seu uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina 
porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem”, disse Jair Bolsonaro, no evento que participou em Jucurutu, no Rio Grande do Norte

Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão nesta quarta-feira e continua sendo investigado pela Polícia Federal
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A corretora Rita de Cácia Braga 
Pereira (Creci/RJ 077-339) é de 
Natal, mas mora na Espanha; o 

imóvel que ela está vendendo fi ca em 
Natal e o dono dele reside em Goiânia.

O comprador é de Natal e não teve 
nenhuma difi culdade para fechar o 
negócio, todo ele desenrolado eletro-
nicamente, da papelada ao cartório e 
com direito à assinatura digital.

“Ela (a corretora) em média vende 
dois imóveis por mês para a imobiliá-
ria vivendo do outro lado do oceano”, 
diz Ricardo Abreu, que resolveu inves-
tir pesado em inteligência artifi cial 
desde que a pandemia veio bater em 
sua porta.

“Já alugávamos muitos imóveis 
dessa maneira antes do coronavírus, 
mas agora estamos acelerando tam-
bém as vendas dessa maneira”, diz o 
empresário que durante os anos 2010-
2012 chegou a manter em seu escritó-
rio entre 400 a 600 corretores.

Eram outros tempos. Ricardo ven-
deu sua empresa à BR Brokers Partici-
pações S/A, um grupo de corretores de 
São Paulo que captou uma bolada de 
dinheiro numa oferta pública de ações 
na Bolsa e saiu investindo em imobili-
árias pelo país.

Quando o ‘boom’ imobiliário pas-
sou e o setor retraiu nacionalmente, 
Abreu recomprou o negócio fundado 
pela família dele nos anos de 1980 e re-
estruturou a empresa para as dimen-
sões do mercado.

Conhecido por investir muito em 
tecnologia, a partir dos anos 1990, Ri-
cardo precisou esperar 30 anos para 

que muitas de suas ideias visionárias 
se materializassem.

“Antes, o processo de compra e 
venda se arrastava, mesmo com a in-
tenção das partes de comprar e vender 
um imóvel. Além da papelada, tinha 
as visitas físicas, o cartório, as idas e 
vindas, tudo muito demorado”, lembra 
ele.

Do jeito que a pandemia mexeu 
com o mercado e a tecnologia avan-
çou, com muitos cartórios se inte-
grando ao processo virtual eletrônico, 
Ricardo acha que em mais um ano 
e meio estará fazendo 100% de suas 
vendas à distância com ajuda das fer-
ramentas de internet.

“Hoje, aqui no escritório, quase 
todas as locações acontecem assim, 
enquanto só 30% são vendas, mas em 
breve acho que vamos empatar esse 
jogo”, afi rma ele.

Uma das consequência disso para 
as fi nanças do escritório foi a diminui-
ção brutal de cópias em papel que ele 
fazia e agora faz por mês. “Caíram de 
40 mil para quatro mil”, afi rma.

Como se não bastasse ter uma 
corretora morando na Espanha, Abreu 
tem outra campeã de vendas à distân-
cia. Edinete Maria Fonseca da Silva 
(Creci/RN 6270) mora a 2.600 km de 
distância, no Rio de Janeiro, e vende 
em média um imóvel por mês em Na-

tal, graças à tecnologia.
“A única vulnerabilidade nesse 

processo é que os bancos ainda não se 
integraram completamente ao proces-
so e as assinaturas dos contratos ainda 
são presenciais”, diz.

Se, de um lado, o avanço da tecno-
logia trouxe grandes economias para a 
empresa, os investimentos nessa área 
aumentaram para acompanhar as no-
vas demandas.

“Agora mesmo estamos investindo 
num software que vai fazer todo o pro-
cesso de compra e venda com os clien-
tes e imprimir ainda mais agilidade ao 
processo”, lembra.

Nos anos de 1980, quando assumiu 

a imobiliária da família e comprou to-
da a carteira de uma administradora 
de imóveis cujo dono se retirou dos 
negócios, Ricardo Abreu sonhava com 
o dia em que todos os pepinos entre 
proprietários e locatários seriam resol-
vidos à distância, sem estresse.

Até tentou desenvolver serviços 
nos primórdios da internet, mas todos 
eles não foram adiante pela escassa 
afi nidade das pessoas na época com 
as ferramentas digitais.

“Ainda hoje, não conseguimos 
fazer tudo à distância porque muitas 
pessoas, até pela idade, sentem-se 
pouco à vontade neste mundo tecno-
lógico”, pontua.

Mas com as agências bancárias 
reduzindo suas atividades ao essencial 
e a maioria dos clientes fazendo tudo 
pelo celular, o empresário acha que a 
transição para esse novo mundo será 
mais rápida do que se pensa.

Que o diga o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc), Luiz Antonio 
Nogueira de França, para quem o 
Brasil deve seguir modelo de desburo-
cratização e efi ciência dos EUA, onde 
é possível fazer uma transação imobi-
liária 100% online.

“Um russo poderá vender pa-
ra um brasileiro, cada um em seu 
próprio país com documentos assi-
nados por meio de smartphones. O 
dinheiro será transferido e o negócio 
fechado de maneira objetiva, in-
cluindo uma vistoria no imóvel para 
ter certeza de que ele está nas con-
dições de venda em que foi anuncia-
do”, previu ele esta semana ao jornal 
O Estado de S. Paulo.
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Corretora que mora na Espanha é 
campeã de vendas em Natal
IMOBILIÁRIO | Com a tecnologia avançando e a burocracia se adaptando aos meios digitais, não é preciso nem morar na cidade para vender imóveis de qualquer lugar do Brasil e até 
do mundo. Comprador não teve nenhuma dificuldade para fechar o negócio, todo ele desenrolado eletronicamente, da papelada ao cartório e com direito à assinatura digital

Avanço da tecnologia trouxa economias para imobiliária e os investimentos nessa área aumentaram para acompnahar as novas demandas

Não é novidade para ninguém o 
imenso, exuberante, gigantesco 
poder monocrático de um presi-

dente da República no sistema presiden-
cialista.

Mas, desde o fim da ditadura militar, 
em março de 1985, nenhuma das cinco 
personalidades que sentou na cadeira 
mais importante do país usou e abusou 
desse poder como Jair Bolsonaro.

Parte do problema não está apenas 
na disposição do presidente de usar e 

abusar de suas prerrogativas, mas de par-
lamentares, instituições e entidades civis 
e militares aceitaram tão facilmente essa 
situação. E estão.

São normais secretários de Estado 
reverenciar seus governadores toda vez 
que suas pastas anunciam alguma nova 
medida ou lançam um programa, mes-
mo que a participação do chefe no pro-
cesso tenha sido discreta ou nenhuma.

Faz parte do protocolo das boas 
relações institucionais que assim seja, 

embora a moderna governança dispense 
esse hábito tão arraigado de adulação e 
puxação de saco.  

O problema é quando um ministro 
de Estado perde autonomia ou autorida-
de porque todos os interesses do País de-
vem explicações a um presidente obce-
cado pelo controle absoluto sobre tudo.

Um mandatário que não segue 
protocolos ou ritos e qualquer assunto 
adquire a abrangência e profundidade de 
um papo de boteco.

A famosa reunião de 22 de abril do 
ano passado mostrou como as coisas 
funcionam na intimidade deste governo.

Dizem que o então decano da Supre-
ma Corte Celso de Mello, o primeiro a ver 
o vídeo, saiu estarrecido da experiência 
para não dizer embasbacado.

Mas Bolsonaro é assim mesmo, au-
têntico, fala e faz o que dá na telha e troca 
de associados no poder ao sabor dos in-
teresses do momento.

Como todos esses interesses conver-

gem para a reeleição de 2022, a dedução 
óbvia é que para manter controle sobre o 
Congresso o presidente atendeu de ma-
neira bastante satisfatória e abrangente 
senadores e deputados.

Isso não sai barato, nem é simples, 
pois depende do rigoroso atendimento 
a lobbies variados e interesses de toda a 
sorte, numa máquina retroalimentadora 
de apoios que não tem final e nem para-
deiro.

Um dia termina, mas a que custo?

Governo é também governança



O MAIS RN lançou uma nova 
plataforma de BussinessIn-
teligence (B.I.) dedicada aos 

sindicatos das indústrias potiguares 
- que constituem o cerne da Federa-
ção das Indústrias do Rio Grande do 
Norte.

Projeto pioneiro no Brasil, o 
‘MAIS RN e os Sindicatos do RN’ sis-
tematiza todas as informações exis-
tentes sobre os 30 sindicatos filiados 
à FIERN e atribui maior transparên-
cia e segurança dos dados, além de 
trabalhar com cenários e prognós-
ticos.

Com a ferramenta, todas as in-
formações referentes aos sindicatos 
da FIERN podem ser encontradas 
em um só lugar, como dados sobre 
a quantidade de empresas sindicali-
zadas, localização, contato e setores 
em que atuam.

“O MAIS RN é um canal vivo de 
informações sobre a indústria e a 
economia do Rio Grande do Norte. 
Acredito que esta bússola traz opor-
tunidades para investidores dos 
potenciais do estado, dentro de um 
plano de desenvolvimento estraté-
gico. E é preciso que os empresários 
conheçam e sejam multiplicadores”, 
afirma o presidente Amaro Sales.

Para o diretor responsável do 
Mais RN, Marcelo Rosado, é preciso 
viabilizar investimentos e ações pa-
ra concretizar os prognósticos feitos 
por meio do programa, como na 
área de Petróleo e Gás e na questão 
das concessões e parcerias público-
-privadas (PPP).

“São investimentos e iniciativas 
que precisam acontecer de forma 
coordenada e conjunta”, pontuou 
Rosado, que também é vice-presi-
dente do SINECIM.

O novo modelo mental do MAIS 
RN, explica o coordenador José Be-
zerra Marinho, tem o empresário 
no centro das ações do programa, 
atuando de forma compactuada 
com o Sistema S, entidades do setor 
produtivo, Universidades e Gover-
no, com estratégias de serviços aos 
Sindicatos e aos empresários nos 
municípios.

“É uma nova concepção, em um 
modelo para servir os Sindicatos e 
os empresários locais, que traz agen-
das importantes para transformar 
potenciais em resultados”, afirma.

São quatro agendas prioritárias: 
MAIS RN e a Retomada Econômica; 
MAIS RN e os Polos Industrias; Con-
vênio MAIS RN e UFRN (Proex); e 
MAIS RN e os Sindicatos.

O painel digital inova ainda ao 
mostrar o potencial que cada sin-
dicato possui no Estado, o total de 
empregos que gera e o quanto repre-
senta de valor no PIB da indústria 
potiguar, além de dados gerais da 

economia do estado.

SINDICATOS

O gerente do MAIS RN, Pedro Al-
buquerque, explica que o painel dos 
sindicatos permite não só conhecer 

os associados, mas encontrar tam-
bém todos os potenciais industriais 
que podem passar a compor o Siste-

ma Indústria.
“Dada a importância dos sindi-

catos, foi pensada uma plataforma 
que reunisse em um só lugar os 30 
sindicatos que compõem a FIERN e 
pudesse, também, fornecer dados e 
informação de qualidade em ponto 
de uso”, lembra ele.

 A inspiração dos sindicatos 
como composição do Sistema In-
dústria foi retratada no símbolo do 
DNA, como se os sindicatos fossem 
a base da própria existência do Sis-
tema como um todo. O conceito do 
DNA também é retratado na página 
de navegação, que mostra a linha 
que conecta os sindicatos entre si 
como uma cadeia.

 Como próximos passos para 
uso e disseminação da plataforma, 
Pedro Albuquerque conta que está 
planejado a realização de reunião 
com presidentes dos sindicatos 
para apresentar, tirar dúvidas e 
entregar formalmente o acesso. E, 
ainda, abrir o diálogo com setores 
da FIERN, como Unidade de Merca-
do, Espaço Empresarial e Assessoria 
Sindical, para uso deste banco de 
dados, como fonte de informações.

Para conhecer a plataforma, 
acesse o MAIS RN no www.maisrn.
fiern.org.br/
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Plataforma mostra em detalhes 
dados das indústrias potiguares
NOVIDADE | Projeto pioneiro no Brasil, o ‘MAIS RN e os Sindicatos do RN’ sistematiza todas as informações sobre os 30 sindicatos filiados à FIERN, é seguro e transparente, além de 
trabalhar com cenários e prognósticos. Com a ferramenta, todas as informações podem ser encontradas em um só lugar, como dados das empresas sindicalizadas, contato, etc.

Pioneiro no Brasil, o “MAIS RN e os Sindicatos do RN” sistematiza todas as informações existentes sobre os 30 sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte

Presidente da FIERN, Amaro Sales: “O MAIS RN é um canal vivo de informações sobre a indústria e a economia do Rio Grande do Norte”

FOTOS: MORAES NETO
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O deputado estadual Jacó Jáco-
me (PSD) se posicionou sobre 
a decisão do ex-governador 

Robinson Faria, presidente estadual 
do PSD, de escolher um novo líder 
da legenda no poder legislativo para 
liderar a bancada, hoje composta por 
três parlamentares. Com a ação, o de-
putado estadual Vivaldo Costa (PSD) 
foi destituído da liderança em favor 
do deputado Galeno Torquato (PSD), 
que assume o posto.

Com a movimentação, a oposi-
ção caminha para formar maioria na 
CPI da Covid-19, que deve ser insta-
lada na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, na próxima sema-
na, para investigar contratos firma-
dos pelo governo do Estado durante 
a pandemia causada pela doença do 
coronavírus. Antes mesmo de come-
çar, a investigação tem instigado de-
bates políticos entre parlamentares.

Nos bastidores, a articulação do 
ex-governador é vista como estratégia 
política, com a finalidade de desgas-
tar a imagem da governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), 

que deve buscar a reeleição no pleito 
de 2022 e tem sido apontada como 
favorita nas pesquisas de intenções 
de votos. Interlocutores acreditam 
que Robinson deseja voltar à gestão 
estadual, a qual ele comandou de 2014 
a 2018 – ano em que não conseguiu 
renovar o mandato por mais quatro 
anos após perder para petista.

“Recebi com indignação a deci-
são arbitrária, injusta, truculenta do 
ex-governador. Tal comportamento 
mostra o momento de desespero que 
passa o comando do partido no Esta-
do. Talvez pelo fato de estar inelegível 
e sem mandato, Robinson suspende 
uma eleição democrática realizada 
por dois deputados estaduais”, dis-
parou, relembrando a decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE/RN) 
que tornou Robinson Faria inelegível 
por oito anos.

O parlamentar adiantou que 
tomará “todas as medidas cabíveis, 
inclusive do ponto de vista jurídico, 
contra mais uma atitude truculenta e 
coronelista de Robinson Faria”.

Segundo ele, “não satisfeito por ter 

entrado na história como o governa-
dor que deixou milhares de famílias 
sem salários por 4 meses no estado”, 
também “quer enfileirar sua biografia 
com autoritarismo e mesquinhez, na 
condução partidária que, diga-se de 
passagem, vai contra tudo que o ex-go-
vernador pregava ser”.

Jacóme se filou ao PSD em 2018, a 
convite do então deputado federal Fá-
bio Faria, que hoje comanda o Minis-
tério das Comunicações do governo 
Bolsonaro. “A partir disso, paguei alto 
preço psicológico e eleitoral, quando 
as bases que até aquele momento 
estavam me apoiando se sentiram in-
seguros sobre a viabilidade ou não de 
nossa candidatura”, contou.

O filho do ex-deputado federal 
Antônio Jacóme revelou que recebeu, 
à época, uma ligação do ministro 
potiguar comunicando que candida-
tura dele à reeleição para o cargo de 
deputado estadual não aconteceria. 
De acordo com o parlamentar, “o pla-
no de Faria era avalizado pelo ex-go-
vernador Robinson Faria que, desen-
corajadamente, enviara portadores 
para comunicarem essa decisão”.

“Como não haviam motivos ofi-
ciais e nem posicionamento de in-
fidelidade partidária até então, nos 
dois anos que eu estava no PSD, pelo 
contrário sempre apoiando e votando 
conforme sua orientação na ALRN, 
conseguimos construir maioria dentro 

do partido e coligação, permitindo nas 
convenções a homologação do meu 
nome como candidato”, detalhou.

De acordo com o deputado, o 
plano “perpetrado por Robinson 
Faria e seu filho se mostrou falido e 
derrotado”. “Em mais de dois anos o 
ex-governador e Fábio Faria nunca 
me atenderam nem passaram orien-
tações partidárias, deliberativas ou 
se quer reuniram democraticamente 
os seus deputados para discutirem 
assuntos pertinentes ao estado ou 
posicionamento político que o parti-
do deveria seguir”, confidenciou.

“Recebi com indignação a deci-
são arbitrária, injusta, truculenta do 
ex-governador. Tal comportamento 
mostra o momento de desespero que 
passa o comando do partido no Esta-
do. Talvez pelo fato de estar inelegível 
e sem mandato, Robinson suspende 
uma eleição democrática realizada 
por dois deputados estaduais”, dis-
parou, relembrando a decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE/RN) 
que tornou Robinson Faria inelegível 
por oito anos.

Jacó Jácome: “Robinson tomou 
decisão arbitrária e truculenta”
POSIÇÃO | Deputado Jacó Jácome disse, em entrevista ao Agora RN, que tomará todas as medidas cabíveis, diante da decisão do ex-governador Robinson Faria, presidente estadual 
do PSD, escolher um novo líder da legenda no poder legislativo para liderar a bancada. O deputado Vivaldo Costa foi destituído da liderança, assumindo Galeno Torquato o posto

Deputado Jacó Jácome critca ex-governador do Rio Grande do Norte: “Talvez pelo fato de estar inelegível e sem mandato, Robinson suspende uma eleição democrática realizada por dois deputados estaduais” 

Tal comportamento mostra 
o momento de desespero 
que passa o comando do 
partido no Estado. Recebi 
com indignação a decisão 
arbitrária, injusta e truculenta 
do ex-governador”

“
JACÓ JÁCOME
DEPUTADO ESTADUAL
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As aulas presenciais na Re-
de Pública Municipal estão 
suspensas em virtude da 

pandemia, mas os estudantes não 
deixaram de ter o suporte nutricio-
nal necessário nesse período. Com o 
programa Merenda no Lar, todos os 
estudantes das unidades de ensino 
da Prefeitura do Natal foram bene-
ficiados com cestas básicas. Nessa 
terceira fase da iniciativa, mais de 
41 mil cestas já foram distribuídas, 
alcançando 70% do público-alvo. 
Quando concluída esta etapa, e so-
mada às outras duas fases de entre-
ga já realizadas, o Merenda no Lar 
terá atingido a marca de quase 180 
mil cestas básicas entregues.

O programa Merenda no Lar é 

uma das ações que a Prefeitura do 
Natal está tomando para suprir as 
necessidades das famílias que es-
tão em situação de vulnerabilidade 
social, afetadas pela pandemia. A 
distribuição das cestas básicas pela 
Secretaria Municipal de Educação 
faz parte da estratégia adotada pela 
gestão para minimizar os danos cau-
sados aos alunos da Rede Municipal 
de Ensino e as suas famílias.

"Garantimos uma cesta básica 
com 15 quilos de alimentos a mais de 
58 mil alunos da rede municipal por 
entender a situação de vulnerabili-
dade nutricional que muitas dessas 
crianças estão passando sem a me-
renda escolar e ainda enfrentando, 
muitas vezes, a impossibilidade dos 

pais obterem o sustento da família", 
destaca o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias.

O investimento da terceira etapa 
do Merenda no Lar é de R$ 6,5 mi-
lhões, praticamente todo feito pela 
Prefeitura — o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), do Go-

verno Federal, contribui com R$ 300 
mil. No programa, cada estudante 
tem direito a uma cesta básica. 

Cada cesta básica é composta 
por 5kg de arroz, 3kg de feijão cario-
quinha, 2kg de açúcar, 1kg de macar-
rão, óleo de soja, 1 pacote de leite em 
pó integral, 1kg de farinha, 1kg de 
flocos de milho, 1 pacote de biscoito 
salgado, 1kg de sal, 1 pacote de café, e 
uma rapadura em tablete, totalizan-
do 15kg de alimentos.

Segundo a equipe de nutricio-
nistas do Setor de Alimentação Es-
colar da SME, as cestas básicas de 
Alimentação Escolar destinadas aos 
alunos e às crianças em educação 
infantil foram elaboradas em quan-
titativo de gêneros alimentares e 

composição seguindo as demandas 
nutricionais por faixa etária e as no-
vas resoluções do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. 
Calculou-se a assistência aos estu-
dantes com as referidas cestas para 
100 dias letivos, correspondentes a 
cinco meses. 

Muitas famílias reconhecem a 
importância da ação da Prefeitura no 
quadro atual. "Nós estamos passando 
por dificuldades. Conseguir um novo 
emprego está difícil, então receber 
esse benefício está ajudando muito a 
minha família”, atesta Gecione Alves 
de Souza, pai de Ana Clara Teixeira 
Alves, aluna do 5º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Municipal 
Ferreira Itajubá. 

Programa da Prefeitura distribui 
180 mil kits alimentares a estudantes 
SEGURANÇA ALIMENTAR|  Merenda no Lar,  iniciativa da Prefeitura do Natal, pretende suprir necessidades nutricionais de famílias em situação de vulnerabilidade social, afetadas 
sobretudo pela pandemia da covid-19. Distribuição de cestas básicas, executada pela Secretaria de Educação, contempla alunos da Rede Municipal de Ensino e suas famílias

Programa atende alunos da Rede Municipal de Ensino e suas famílias; em 3 etapas, 70% do público já foi beneficiado Cestas contêm mix completo de alimentos, como arroz, feijão carioquinha, açúcar, macarrão e massa de cuscuz  

Além do Merenda no Lar, a 
gestão municipal tem trabalhado 
em outras frentes para oferecer su-
porte nutricional para as camadas 
populacionais mais frágeis, bem 
como para as categorias profissio-
nais afetadas que tiveram as suas 
atividades prejudicadas ou parali-
sadas em razão da adoção das me-
didas de restrição para combater o 
avanço do novo coronavírus.

A soma dessas ações com o 
programa Merenda no Lar, da Se-
cretaria Municipal de Educação, 

representa mais de 210 mil cestas 
básicas distribuídas pela Prefeitu-
ra a públicos distintos de Natal.

As iniciativas sob a coorde-
nação da Secretaria Municipal 
de Trabalho e Assistência Social 
– Semtas (Vacinação Solidária, 
Busão Solidário e outros), que 
também são responsáveis pela 
arrecadação junto à população e 
distribuição dos alimentos, já su-
peraram, entre abril de 2020 e ju-
nho deste ano, mais 33.284 cestas 
básicas entregues. 

O público atendido pelas 
ações assistenciais da Prefeitura 
contra a covid-19 é amplo e vai 
desde a população em situação de 
vulnerabilidade social, morado-
res de comunidades carentes, até 
instituições filantrópicas, alunos 
matriculados na Rede Pública Mu-
nicipal de Educação e estudantes 
de escolas filantrópicas e conve-
niadas com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. 

Também estão inseridas co-
munidades indígenas, profissio-

nais da área de eventos, profissio-
nais do turismo, do setor de bares 
e restaurantes, artistas, músicos, 
população LGBTQIA+, carrocei-
ros, motoristas de aplicativos, 
artesãos, atletas paralímpicos, 
pessoas com deficiência, vende-
dores ambulantes, dentre outras 
categorias.

"Muitos desses profissionais e 
a população carente em geral es-
tão sofrendo com os efeitos dano-
sos da pandemia. Como gestores 
públicos, não podemos e não fe-

chamos os olhos diante dessa re-
alidade. Por isso, focamos todos 
os esforços da nossa gestão para 
minimizar os impactos negativos 
do momento e a oferta de alimen-
tos de qualidade ajuda muito 
a quem está passando necessi-
dade”, aponta o prefeito Álvaro 
Dias. “As pessoas que precisam 
não podem ficar desassistidas, 
vamos seguir promovendo esse 
importante programa de ação 
social até que possamos voltar à 
normalidade”.

70%
Parcela do píblico alvo já 
beneficiada com a ação

PROJETOS DE REFORÇO NUTRICIONAL 
BENEFICIAM OUTROS PÚBLICOS
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Francisco C. de Oliveira, 09.613.369/0001-44, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a licença simplificada nº 2019-147487/TEC/LS-
0005, com prazo de validade até 20/04/2027, em favor do empreendimento de fabricação de placas de gesso, 
localizada na Rua Augustinho Santos, nº 400, Vila Altiva II (Loteamento Graciosa), Caicó/RN. 

  
Francisco Canindé de Oliveira  

Proprietário 

 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 7-JB-01-RN (Dedicação), com produção escoada 
para tanque na locação, localizada no Campo Petrolífero de João de Barro, Serra do Mel – RN. 
Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 7-GC-07-RN (Amizade), com produção escoada 
para a Estação Coletora, localizados no Campo Petrolífero de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-
Sept Rosado – RN. 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 

SUPORTE | Prefeituras reivindicam alocação de recursos também para leitos clínicos, e não apenas os de 
UTI. Segundo representantes dos governos municipais, não foram destinadas verbas adicionais neste ano

O Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (Conass) e o Con-
selho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (Conasems) des-
tacaram a importância de o Executivo 
garantir mais recursos para o combate 
à pandemia e para as ações de saúde, 
em reunião da Comissão Intergestores 
(CIT) Tripartite do Sistema Único de 
Saúde (SUS) realizada ontem, 24.

O presidente do Conass, Carlos 
Lula, lembrou que na virada de 2020 
e 2021, antes da chegada da segunda 
onda, os estados alertaram para a ga-
rantia de um Orçamento de pós-guerra 
(em referência ao Orçamento de guerra 
adotado no ano passado).

“Estados e municípios estão pas-
sando com extrema dificuldade, por-
que desta vez, apesar de termos mais 
leitos, internados e termos tido mais 
óbitos, a gente não teve o auxílio fi-
nanceiro previsto pelo Congresso pra 
apoiar estados e municípios”, declarou.

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, lembrou que já começou 
a ser debatido o orçamento de 2022, 
afirmou que a pasta está “atenta para 
manter os leitos covid-19” e defendeu 
uma ação junto aos parlamentares 
para assegurar verbas que viabilizem 
essa continuidade. Em 2021, foram 
autorizadas mais de 24 mil estruturas 
dessas a estados e municípios, com um 
investimento federal de mais de R$ 3,4 

bilhões, segundo o ministério.
“Não podemos basear estratégia 

somente em recursos extraordinários. 
Precisamos buscar um planejamento 
orçamentário que reforce os recursos 
do Ministério da Saúde. Precisamos 
de um esforço conjunto para que alo-
cação de recurso em projetos de inte-
resse do SUS [Sistema Único de Saúde], 
e não em projetos de interesses parti-
culares dos parlamentares”, defendeu.

O presidente do Conasems, Willa-
mes Freire, chamou atenção para a 
demanda de municípios ainda neste 
ano. “Estamos esperando o aporte para 
2021 referente ao orçamento de guerra. 
Temos a disponibilidade em trabalhar 
junto à área econômica, entendemos 
isso. Acordamos em trabalhar isso 
paulatinamente”, disse.

“Ampliamos em mais de 24 mil 
leitos em menos de um ano. Nós não 
vamos ficar com os 24 mil leitos aber-
tos pós-pandemia, mas temos que 

pensar num legado: quantos leitos em 
que regiões serão mantidos”, ressaltou 
o secretário executivo do Conasems, 
Mauro Junqueira.

O presidente do Conselho de Se-
cretarias Municipais de Saúde de São 
Paulo, Geraldo Sobrinho, reivindicou 
a alocação de recursos também para 
leitos clínicos, e não apenas os de UTI. 
Para esse tipo de estrutura, acrescen-
tou, não foram destinadas verbas adi-
cionais neste ano.

O coordenador geral de Controle 
de Sistemas e Serviços de Saúde do 
Ministério da Saúde, Josafá Santos, 
respondeu que o órgão liberou R$ 900 
milhões no fim de 2020 para leitos clí-
nicos, mas confirmou que neste ano 
não estão colocando recursos. “Hoje 
há vários estados com saldo nas contas 
até que a gente consiga novo aporte de 
recursos.”

NOVAS AUTORIZAÇÕES
O ministério informou a autori-

zação de mais 396 leitos de UTI para 
14 estados. Receberão recursos para 
o custeio dessas estruturas Bahia, Ce-
ará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo 
e Tocantins.O valor do repasse será de 
mais de R$ 19 milhões, correspondente 
a junho. 

Antes da segunda onda da covid no Brasil, estados alertaram para a garantia de um Orçamento de “pós-guerra” 

Estados e municípios 
pedem mais recursos para 
enfrentamento à pandemia

R$ 3,4 bi
Valor investido pelo Governo 

Federal em leitos de UTI 

AGÊNCIA BRASIL

Desembarcam hoje no Ae-
roporto de Viracopos, em 
Campinas, mais 3 milhões de 

doses da vacina contra covid-19 da 
Janssen, a unidade farmacêutica da 
Johnson&Johnson. Essa remessa faz 
parte do lote doado pelo governo dos 
Estados Unidos ao Brasil. 

Na manhã de ontem, desembar-
cou outro lote com 300 mil unidades 
da vacina de dose única, que se jun-
taram às 1,5 milhão de doses rece-
bidas pelo Ministério da Saúde, na 
terça-feira 22. O lote da Janssen deve 
ser entregue aos estados e Distrito Fe-
deral nos próximos dias. A definição 
da distribuição é realizada semanal-
mente em reuniões com Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde e 
Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde.

“Essas vacinas fazem parte do 
esforço que estamos realizando para 

garantir a imunização da população 
brasileira. Até setembro, 160 milhões 
de brasileiros devem receber uma do-
se de esperança no braço”, disse o mi-
nistro da Saúde, Marcelo Queiroga.

As vacinas são de um contrato da 
Janssen que deve entregar 38 milhões 
de doses. A previsão inicial era de que 
os imunizantes fossem entregues a 
partir de outubro deste ano para o 
Programa Nacional de Imunizações, 
do Ministério da Saúde.

 ERIK SEALS

Ministério da Saúde prevê entrega de 38 milhões do imunizante de dose única

Lote com 3 mi de doses da 
Janssen chega ao Brasil hoje

IMUNIZAÇÃO

ATÉ SETEMBRO, 
DE ACORDO COM O 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
160 MILHÕES DE 

BRASILEIROS SERÃO 
VACINADOS  



Posso fazer um pix? Posso trans-
ferir pelo celular? As perguntas, 
cada vez mais comuns, entre as 

pessoas e as empresas, mostram que 
o uso das tecnologias bancárias tem se 
tornado mais frequente, até por quem 
não confia muito nas transações ban-
cárias pelo celular.

Impulsionado pela pandemia da 
covid-19 e as medidas de isolamento 
social, iniciadas em março do ano pas-
sado, o uso do celular é o canal favorito 
dos brasileiros para pagar contas, fazer 
transferências, contratar crédito e as 
demais operações bancárias entre ou-
tras ações.

No ano passado, pela primeira vez, 
as transações realizadas no mobile 
banking - os aplicativos bancários - 
representaram mais da metade (51%) 
do total das operações feitas no país, 
revela a Pesquisa Febraban de Tecno-
logia Bancária 2021 (ano-base 2020), 
divulgada hoje (24) no Congresso e Ex-
posição de Tecnologia da Informação 
das Instituições Financeiras (CIAB) 
realizada pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) 2021.

O número de transações feitas pelo 
celular chegou a 52,9 bilhões, ante 37 
bilhões no ano anterior. Em todos os 
canais bancários (celular, internet, ma-
quininhas, agências, caixas eletrônicos, 
correspondentes bancários e contact 
centers), o total das operações feitas 
pelos clientes chegou a 103,5 bilhões, 

um crescimento de 20% - o maior dos 
últimos anos do estudo, realizado pela 
Deloitte.

Juntos, os canais digitais (internet 
banking e mobile banking) concen-
tram 67% de todas as transações (68,7 
bilhões) e são responsáveis por 8 em 
cada 10 pagamentos de contas, e por 
9 em cada 10 contratações de crédito. 
Entre os 21 bancos que participaram 
do levantamento, 8 responderam que 
foram abertas 7,6 milhões de contas 
pelos canais digitais, uma alta de 90% 
ante 2019.

A pesquisa também mostrou que 
um cenário de pandemia, os bancos 
continuam aumentando seus gastos 
com tecnologia bancária, totalizando 
R$ 25,7 bilhões no ano passado, um au-
mento de 8% em relação a 2018. 

“Os resultados de nossa pesquisa, 
mais uma vez, mostram um investi-
mento maciço da indústria bancária 
em tecnologia, usabilidade e oferta 
de novos serviços, em um ano extre-
mamente desafiador e com graves 
consequências econômicas”, avalia o 
presidente da Febraban, Isaac Sidney.

11Geral|  Sexta-feira, 25 de junho de 2021

FINANÇAS  | Pesquisa feita pela fintech Onze revelou que 26% dos brasileiros tiveram nomes negativados; 
renda diminuiu para 39%  e, mesmo com menos dinheiro, despesas cresceram para 41% da população 

Com a retração da economia, cer-
ca de 41% da população viu as 
condições financeiras se degra-

darem em 2020.  No período, a renda 
de 39%  diminuiu em função de de-
missões. Mesmo com menos dinheiro, 
os gastos aumentaram para 46% dos 
respondentes. 

O resultado desse cenário não 
poderia ser outro. Endividados, 26% 
foram negativados em um sistema de 
proteção de crédito entre abril de 2020 
e abril de 2021.

A crise do coronavírus impactou o 
bolso dos brasileiros com força. Com 
a retração econômica provocada pela 
pandemia, cerca de 41% da população 
viu as condições financeiras se degra-
darem em 2020. Essa foi a conclusão da 
pesquisa ‘Saúde Financeira do Brasilei-
ro’, feita pela Onze, fintech de previdên-
cia privada e saúde financeira, com 4,9 
mil pessoas.

No período, a renda de 39% dos 
participantes diminuiu em função 
da demissão do próprio entrevistado 
ou de familiares. Mesmo com menos 
dinheiro, os gastos aumentaram para 
46% dos respondentes. Para contorna-
rem a situação, 24% optaram pelo par-
celamento dos débitos, outros 22% ain-
da não conseguiram quitar as dívidas.

O resultado desse cenário não 
poderia ser outro. Endividados, 26% 
foram negativados em um sistema 

de proteção de crédito entre abril de 
2020 e abril de 2021. Desses, apenas 6% 
conseguiram limpar o nome. As conse-
quências psicológicas do acúmulo de 
contas e diminuição da renda também 
já são sentidas pela população.

Segundo a Onze, 81% dos entrevis-
tados relataram estar mais estressados 
no último ano e 19% buscaram ajuda 
psicológica para lidar com as preocu-
pações geradas pela situação financei-
ra.

Entre os assalariados, o trabalho 
também foi uma fonte de estresse no 
período, uma vez que 69% dos entrevis-

tados não recebem assistência de suas 
empresas para enfrentar este período 
atípico e outros 39% sofreram redução 
de salário.

SEM RESERVA DE EMERGÊNCIA
O estudo da Onze vai de encontro 

com os dados divulgados pela Asso-
ciação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA) em julho do ano passado. 
De acordo com a instituição, 62% da 
população brasileira entrou na crise 
do coronavírus sem nenhum tipo de 
reserva financeira.

Renda de 39%  diminuiu em função de demissões que ocorreram na pandemia 

Situação financeira piorou para 
41% dos brasileiros no último ano

ANDRE COELHO/BLOOMBERG

MARCELO CASAL JR

Transações pelo celular ultrapassam 50% 

Pandemia mudou a relação das 
pessoas com tecnologias bancárias

FAZ UM PIX? 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Campo dos Ventos V Energias Renováveis S/A, CNPJ nº 10.797.888/0001-99, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação, com prazo de validade 
até 29/04/2026 em favor da Subestação de Energia Elétrica do Parque Eólico Campo 
dos Ventos V, localizada na Fazenda Santa Fé, Zona Rural, Parazinho/RN, coordenadas de 
referência em UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 173.127,00 mE; 9.410.698,00 mN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior - Diretor de Operação e Manutenção

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ORIONE BATISTA DE ARAUJO, CNPJ 12.377.244/0001-77, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Confecção 
de artefatos diversos de tecidos do tipo panos de pratos sem alvejamento, localizada na Rua Henrique Ferreira, 
n° 104 – Centro – Jardim de Piranhas (RN) – 59.324-000.  

 
Orione Batista de Araujo  

Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
POSTO LAJEDO LTDA, CNPJ 13.373.217/0002-70, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA, a Renovação da Licença de Operação (RLO) para Transporte de 
Cargas Perigosas, localizada na Rua Martins Filho, 873 A, Bico Torto, Município de Apodi/RN. 
 

Bruna Cibelle de Queiroz 
Requerente/Procuradora 
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A luta pela liberdade de expressão 
sempre será válida e deve ser 
exercida, entretanto, jamais con-

fundida com libertinagem, muito me-
nos com movimentos favoráveis a con-
glomerados partidários ou ideológicos.

Devemos manter nossa capacidade 
de indignação! Precisamos ter postura 
de cidadãos. Criticar, reclamar, opinar, 
sugerir, todas são ações completamente 
normais em uma sociedade, deste que 
desempenhadas com responsabilidade 

e bom senso.  Se queremos um mundo 
melhor, comecemos, então, a colocar 
ordem em nossa casa, em nossas rela-
ções interpessoais no pequeno espaço 
onde convivemos diariamente. Organi-
zado nosso quintal, vamos tentar varrer 
a rua, melhorar o quarteirão, o bairro 
para, somente depois, pensarmos em 
dizer como devem funcionar a cidade, 
o estado, o país e, quem sabe, o planeta.

 São muitos os especialistas em 
tudo. As vitrines midiáticas revelam a 

cada segundo uma nova personalidade, 
alguém que versa da utilidade de um 
prego à bomba atômica, passando pe-
las teorias conspiratórias e, claro, pelas 
vidas alheias.

  É como se vivêssemos em um fi lme 
de suspense estrelado pelo saudoso Zé 
do Caixão com fundo musical do humo-
rista cearense Falcão, aliás, um sujeito 
inteligentíssimo e, como ele mesmo 
diria, altamente catilogênico no quesito 
esculhambativo.

A torcida do colunista, especialista 
em coisa nenhuma, mas um contador 
de histórias que adora ouvir, principal-
mente os mais velhos, é que as liberda-
des não se misturem com as canalhices, 
com os atentados à vergonha na cara. 
Liberdade é igual a direito: deve ir até 
onde não prejudique o próximo, seja 
ele preto, branco, gordo, magro, hétero, 
homo, rico, pobre ou de qualquer ma-
tize originária do único Deus, que deve 
fi car puto da vida ao enxergar tantas 

injustiças e uma cambada de calhordas 
que utilizam essa liberdade fabricada 
com hipocrisia usando o Seu nome para 
enganar trouxas e ganhar dinheiro.

Sim à liberdade! Não às minorias 
ou maiorias que se acham no direito de 
tentar projetar em outros suas crenças 
e opiniões, usando de artifícios maléfi -
cos, miseravelmente sem conteúdo, que 
caberiam em qualquer prateleira, mas 
que não cabem em nenhum homem ou 
mulher consciente do seu papel.

Liberdade não deve ser confundida com falta de vergonha na cara

MARCELO CASAL JR

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) iniciou nesta 
quinta 24, o pagamento da 

segunda parcela do 13º salário de 
aposentados e pensionistas. Até 7 de 
julho, o instituto conclui o pagamento 
para cerca de 31 milhões de segurados. 
A data do depósito é de acordo com 
o número fi nal do benefício (começa 
pelo 1), sem levar em conta o dígito 
verifi cador.

O pagamento é feito em duas 
parcelas. A primeira, correspondente 
a 50% do benefício devido no mês de 
maio de 2021, foi paga com os bene-
fícios dessa competência – de 25 de 
maio a 8 de junho. A segunda parcela 
está sendo paga junto com os benefí-
cios da competência do mês de junho 
de 2021 – de 24 de junho a 7 de julho. 
Normalmente, o pagamento ocorre 
nas competências de agosto e novem-
bro.

Quem passou a receber o benefício 
depois de janeiro, terá o valor será cal-
culado proporcionalmente.

IMPOSTO DE RENDA
A segunda parcela do 13º salário 

pode ter um valor diferente da pri-
meira devido ao desconto do Imposto 
de Renda (IR). Essa tributação varia 
conforme a idade: para aposentados a 
partir de 65 anos, há isenção extra do 
Imposto de Renda e só é cobrado se o 
benefício superar R$ 3.807,96. Já o se-
gurado com idade até 64 anos paga IR 
caso receba acima de R$ 1.903,98.

QUEM TEM DIREITO
Tem direito ao 13º salário quem, 

durante o ano, recebeu benefício pre-

videnciário de aposentadoria, pensão 
por morte, auxílio-doença, auxílio-a-
cidente ou auxílio-reclusão. Não têm 
direito ao abono anual os que recebem 
benefícios assistenciais, como Bene-
fício de Prestação Continuada da Lei 
Orgânica da Assistência Social (BPC/
Loas) e Renda Mensal Vitalícia (RMV).

IMPACTO ECONÔMICO

A expectativa da Secretaria da Pre-
vidência do Ministério da Economia 
é injetar cerca de R$ 52,7 bilhões na 
economia, com o pagamento do 13º 
salário. De acordo com o ministério, a 
medida não tem impacto orçamentá-
rio, já que haverá somente a antecipa-
ção do pagamento do benefício, sem 
acréscimo na despesa prevista para o 
ano.

INSS inicia pagamento de segunda 
parcela do 13º salário a aposentados
CALENDÁRIO | Nova parcela está sendo paga junto com benefícios da competência do mês de junho de 2021; Até 7 de julho, cerca de 31 milhões de segurados recebem os recursos. 
Já a primeira parcela, correspondente a 50% do benefício devido no mês de maio de 2021, foi disponibilizada com os benefícios dessa competência – de 25 de maio a 8 de junho

INSS iniciou o pagamento nesta quinta 24 e vai até 7 de julho 
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A China pretende enviar sua pri-
meira missão tripulada a Marte 
em 2033, seguida de voos fre-

quentes, de acordo com um plano de 
longo prazo para construir uma base 
habitada permanente no planeta ver-
melho e extrair seus recursos.

O plano ambicioso, que intensifi-
cará uma corrida com os Estados Uni-
dos para instalar humanos em Marte, 
foi revelado em detalhes pela primeira 
vez desde que a China pousou um 
jipe robótico em Marte, em meados 
de maio, em sua missão inaugural ao 
planeta. 

Lançamentos tripulados rumo 
a Marte estão planejados para 2033, 
2035, 2037, 2041 e além, disse o chefe 
do principal fabricante de foguetes 

chinês, Wang Xiaojun, em uma con-
ferência sobre exploração espacial na 
Rússia recentemente. por meio de vi-
deochamada.

Antes de as missões tripuladas 
começarem, a China enviará robôs a 
Marte para estudar possíveis locais pa-
ra a base e para construir sistemas de 
extração de recursos, relatou a agência 
oficial Notícias Espaciais da China, 
citando Wang, que comanda a Acade-
mia de Tecnologia de Lançamento de 
Veículos da China. 

Para a habitação humana em Mar-
te, as equipes teriam que usar os recur-
sos do planeta, como extrair qualquer 
água sob a superfície, produzir oxigê-
nio no local e gerar eletricidade, entre 
outros pontos essenciais. 

TURISMO | De caráter temporário e excepcional, medida interministerial está no Diário Oficial da União 
desta quinta 24; objetivo é impedir a entrada de pessoas contaminadas por variantes do novo coronavírus

Portaria interministerial publica-
da no Diário Oficial da União de 
ontem, 24, restringe, em caráter 

temporário e excepcional, a entrada 
de estrangeiros no país, conforme 
recomendação feita pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
O objetivo é impedir a entrada de pes-
soas contaminadas por variantes do 
novo coronavírus.

No final de maio, a Anvisa enviou 
aos ministérios que assinam a portaria 
(Casa Civil, Justiça e Saúde) algumas 
sugestões de regulamentação de me-
didas de contenção da entrada de no-
vas variantes do novo coronavírus. En-
tre as sugestões estava a de suspensão 
de algumas exceções previstas para a 
entrada de estrangeiros, em especial 
relativas ao ingresso de trabalhadores 
marítimos de embarcações e plata-
formas oriundos de países onde essas 
variantes estão circulando.

Pela sugestão da Anvisa, os estran-
geiros procedentes desses países fica-
riam impedidos de ingresso no Brasil, 
caso não cumprissem determinados 
protocolos e requisitos; e os brasileiros 
em viagem de retorno desses países 
precisariam necessariamente cumprir 
quarentena de 14 dias na cidade de 
desembarque.

Seguindo essas orientações, a 
Portaria nº 655, publicada nesta quin-
ta-feira, além de restringir a entrada 
de estrangeiros de qualquer naciona-
lidade – por rodovias, outros meios 
terrestres ou por transporte aquavi-
ário – proíbe, em caráter temporário, 
voos internacionais tanto com destino 
quanto com origem ou passagem pelo 
Reino Unido, a Irlanda do Norte, África 
do Sul e Índia.

A portaria, no entanto, apresenta 

diversas situações consideradas ex-
cepcionais, o que garante direito de 
ingresso no país de estrangeiros, desde 
que seguindo protocolos e requisitos 
migratórios como a apresentação de 
documentos comprobatórios de re-
alização de teste de identificação da 
covid-19. Entre as situações em que 
haverá autorização para ingresso no 
país está a operação de voos de car-
gas, manipuladas por trabalhadores 
paramentados com equipamentos de 
proteção individual (EPIs) e demais 
requisitos e protocolos descritos no 
documento.

As restrições descritas pela porta-
ria não serão aplicadas em casos de 
tráfego de residentes fronteiriços em 
cidades gêmeas, tráfego de transporte 
rodoviário de cargas e na execução de 
ações humanitárias e de assistência 
emergencial para acolhimento e regu-
larização migratória.

A portaria acrescenta que as 

medidas não se aplicam a imigrante 
com residência de caráter definiti-
vo, por prazo determinado ou inde-
terminado, no território brasileiro; 
profissional estrangeiro em missão a 
serviço de organismo internacional, 
desde que identificado; funcionário 
estrangeiro acreditado junto ao go-
verno brasileiro; e estrangeiros em 
situações específicas como cônjuges, 
companheiros, filhos, pais ou cura-
dores de brasileiro.

Também é autorizado o ingresso 
de pessoas com autorização do gover-
no brasileiro, tendo em vista o interes-
se público ou questões humanitárias, 
e portadores de Registro Nacional Mi-
gratório. Por fim, a portaria apresenta 
penalidades previstas para aqueles 
que descumprirem as medidas. Entre 
as penalidades estão responsabiliza-
ções civil, administrativa e penal; repa-
triação; deportação; e inabilitação de 
pedido de refúgio.

Restrições ajudaram a diminuir crimes violentos e homicídios no início

Portaria do Governo restringe 
entrada de estrangeiros no país

ROVENA ROSA

CNSA

China enfrenta EUA nesta corrida espacial 

China planeja primeira missão 
tripulada a planeta Marte em 2033

TECNOLOGIA

 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso de Licitação 
Concorrência nº 001/2021 

 
A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal do Natal, no uso de suas 
atribuições legais, torna público a alteração da data de abertura de licitação na modalidade 
concorrência, objetivando a contratação de duas agências de publicidade para executar os 
serviços de propaganda e comunicação digital conforme as condições e especificações 
constantes no edital e seus anexos. A sessão pública dar-se-á no dia 11 de agosto de 2021, às 
9H00 na sede da Câmara Municipal do Natal. O edital está à disposição dos interessados via e-
mail: cplcmnat@yahoo.com e no site https://cmnat.rn.gov.br/licitacao/. 
 

Natal/RN, 24 de junho de 2021 
 

Ieda Lima e Silva de Azevedo 
Presidente da CPL 
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PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 1-UTC-03-RN (Sucesso), com produção escoada 
para a Estação Coletora Satélite, localizada no Campo Petrolífero de Galo da Campina, zona rural de 
Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
Renovação de Licença de Operação para a Unidade de Compressão de Gás, com vazão de 500 Nm³/h, 
instalada em área contigua ao poço 1-UTC-03, localizados no Campo Petrolífero de Galo da Campina, zona 
rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
Renovação de Licença de Operação para uma linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-04-RN 
(Carinho), medindo 350m, com destino a Estação Coletora Satélite, localizada no Campo Petrolífero Galo de 
Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 1-RPV-01-RN (Paz), com produção escoada 
para tanque na locação, localizados no Campo Petrolífero de Iraúna, zona rural de Mossoró – RN. 

 
Sergio Fantini 

Diretor de Sustentabilidade 
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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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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-159468/TEC/RLO-0184, com prazo de validade até 

16/08/2024, em favor de 01 (uma) Linha de surgência dos Poços petrolíferos de códigos 7-LV-0052A-RN e 
coordenadas (9.379.686,10 mN e 662.971,00 mE;), com produção escoada para Estação Coletora e 
Compressora de Livramento, localizado no Campo de Produção de Livramento (LV), município de 
Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-159472/TEC/RLO-0188, com prazo de validade até 
07/08/2024, em favor de 01 (um) Poço petrolífero de código 7-LOR-0071HA-RN, com coordenadas 
(9.388.973,00 mN; 667.810,00 mE), com produção escoada para Estação Coletora e Compressora 
Central Lorena e localizada no Campo de Produção de Lorena (LOR), município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 
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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 



14 Esportes Sexta-feira, 25  de junho de 2021  |

OLIMPÍADAS | Brasil também será representado pelo mineiro João Menezes,de 24 anos, que assegurou a 
vaga de forma direta ao conquistar medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de LIma (Peru), em 2019 

A Federação Internacional de 
Tênis (ITF, sigla em inglês) 
confirmou nesta quinta-feira 

24, a classificação de Tiago Mon-
teiro na chave de simples nos Jogos 
Olimpícos de Tóquio (Japão) após 
desistências de atletas com melhor 
pontuação no ranking mundial. Aos 
27 anos, o tenista cearense, número 
um do país, vai disputar a primeira 
Olimpíada da carreira. O nome dele 
constava na lista de espera.

Impactado com a confirmação 
da vaga olímpica, o tenista compar-
tilhou o momento de alegria com 

uma publicação o Instagram. “Mais 
um sonho de infância realizado, clas-
sificamos para as Olimpíadas de Tó-
quio. Sem palavras para descrever a 
emoção de viver esse momento, ape-
nas desfrutar e agradecer”, afirmou 
Monteiro, 81º colocando no ranking 
mundial.

O Brasil também será represen-
tado em Tóquio pelo mineiro João 
Menezes,de 24 anos, que assegurou a 
vaga de forma direta ao conquistar a 
medalha de ouro nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de LIma (Peru), em 2019. O no-
me do tenista, que já constava da lista 

de vagas do COB, foi confirmado hoje 
(24) pelo ITF, Além do título no Pan 
de Lima, Menezes precisa se manter 
entre os 300 primeiros colocados no 
ranking mundial para assegurar a vaga 
olímpica. Natural de Uberlândia, o te-
nista ocupa atualmente a 211ª posição 
no ranking da ATP.

Nos próximos dias a entidade 
divulgará os nomes dos atletas con-
firmados para as duplas (masculina e 
feminina). Não há  brasileiras classifi-
cadas para a chave de simples. O país 
conta com 273 vagas confirmadas em 
Tóquio 2020 até o momento.

Aos 27 anos, o tenista cearense, número um do país, vai disputar a primeira Olimpíada da carreira

Thiago Monteiro, número 1 do tênis 
nacional, é confirmado em Toquio

CHARLES PLATIAU 

A seleção feminina de vôlei está 
na decisão da Liga das Nações, 
disputada em Rimini (Itália). 

Nesta quinta-feira 24, as brasileiras 
superaram o Japão na semifinal por 3 
sets a 1 (25/15, 25/23, 28/30 e 25/16) e 
enfrentarão os Estados Unidos na final 
desta sexta-feira 25, às 14h30 (horário 
de Brasília).

A seleção busca o título inédito 
na competição e a final terá ares de 
revanche. Em 2019, a equipe brasileira 
também encarou os EUA na decisão 
pelo ouro, mas as norte-americanas 
levaram a melhor com vitória por 3 
sets a 2.

A oposto Tandara, com 23 pon-
tos, sendo 22 de ataque, foi o grande 
nome do Brasil na partida. A ponteira 
Gabi, com 18 pontos (17 de ataque), 
também se destacou. As japonesas 
iniciaram três dos quatro sets melhor 
em quadra, mas em dois deles (no 
primeiro e no quarto), as brasileiras 
se recuperaram à tempo de virarem 
a parcial.

Os EUA, por sua vez, derrotaram a 

Turquia na outra semifinal por 3 sets a 
0 (25/21, 25/23 e 25/20). As norte-ame-
ricanas fizeram a melhor campanha 
da primeira fase, com 14 vitórias em 15 
partidas. Uma delas justamente diante 
do Brasil, em 27 de maio, pela terceira 
rodada, por 3 sets a 1 (17/25, 19/25, 

25/23 e 22/25).
É a segunda temporada seguida 

que a seleção do técnico José Roberto 
Guimarães chega à final da Liga das 
Nações. Em 2018, o Brasil caiu na semi-
final para as turcas e perdeu a disputa 
pelo terceiro lugar para as chinesas.

REPRODUÇÃO TWITTER / CBV

Final da Liga das Nações será disputada às 14h30 de hoje, em Rimini (Itália)

Vôlei: seleção feminina decide título 
da Liga das Nações contra os EUA

É HOJE

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM PARNAMIRIM, RN

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, em obra ou 
a construir localizado na área urbana do município de Parnamirim, RN, Av. João XXIII entre a rua 
Pedro Bezerra Filho e a rua Edgar Dantas, Cohabinal, no município de Parnamirim, RN. Deverá 
possuir documentação regularizada junto aos Órgãos Públicos, ter idade aparente em torno de 10 
(dez) anos, no máximo, possuir área de aproximadamente 100 m², com pé direito mínimo de 3,5m, 
preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir 
sanitários e área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel 
a construir, a construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação do município 
referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas de estacionamento e 
demais normas aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta proposta assinada contendo os 
dados para contato, endereço completo do imóvel, área construída em m², preço da locação por m² 
da área construída e preço mensal da locação, anexando plantas baixas com as respectivas áreas, 
cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias e mapa de localização comprovando que o 
imóvel ofertado se encontra dentro do raio de abrangência desta publicação e a manifestação sobre 
ser ou não responsável por execução de obra se houver necessidade de adaptação no imóvel. Caso 
isso ocorra, poderá ser solicitado nosso Caderno de Especificações Técnicas através do endereço 
eletrônico ceogi04@caixa.gov.br. Os documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no 
seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
20.031-120 (se forem físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br  (se forem digitais e respeitando o 
tamanho máximo de 10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 134/2021 - 11910023.003662/2020-51,  ID-171 GO, destinado a AQUISIÇÃO DE 
VIATURAS DESCARACTERIZADAS PARA A POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no dia 08 de julho de 2021, às 10:00 horas (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido site do Banco do Brasil, 
sob o nº 879749 .  Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também na Comissão 
Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretaria 
de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do 
Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda 
através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal-RN 22 de junho de 2021
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 
AVISO DE SUSPENSÃO DA NCB 058/2020

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças – SEPLAN, nos autos do Processo Administrativo nº 
00210038.007774/2019-03, cujo objeto trata da Contratação de Empresa especializada na 
área de Engenharia Civil, para Execução de Obra e Serviços de Engenharia a serem 
prestados conforme Projetos referentes à Reestruturação da Rede Elétrica e de 
Telecomunicações da SEPLAN, na cidade de NATAL, no Estado do Rio Grande do Norte, 
torna público que a sessão marcada para o dia 28 de junho de 2021, às 10 horas, no Auditório da 
Secretaria supramencionada, com publicação em 18 de junho de 2021, no Diário Oficial da 
União (DOU), seção 3, nº 113, pg. 165, Diário Oficial do Estado (DOE), Folha de São Paulo, 
Tribuna do Norte e AGORARN, fica desde já suspensa por tempo indeterminado.

Natal 24 de junho de 2021.
Maretânea Medeiros de Araújo

Presidente em substituição CMEL/SEPLAN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2021 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas no Estado do RN, por meio do seu Presidente abaixo assinado, no uso de 
suas atribuições estatutárias, em conformidade com os arts. 39 ao 44 do Estatuto, convoca todos os Contadores e 
Técnicos em Contabilidade, quer como profissional liberal, empregados em regime celetista, servidor e funcionário 
público, tendo por base territorial o Estado do Rio Grande do Norte, para participarem da Assembleia Geral Ordinária  - 
AGO, que será realizada no dia 11 de agosto de 2021, às 18h em primeira convocação às 18h30mim em segunda 
convocação e às 19h em terceira convocação com qualquer número de presentes, na sede do Sindicato, localizada na 
Praça André de Albuquerque, 04 – Cidade Alta, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Eleição da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal para o triênio 01 janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024. A eleição ocorrerá no dia 
11 de agosto de 2021 no Sindicato dos Contabilistas no Estado do Rio Grande do Norte na Praça André de 
Albuquerque, 04 – Cidade Alta; com  início da votação às 14h e término às 18h. Prazo para a realização do registro de 
chapas será de 20 (vinte) dias úteis contados da data da publicação deste edital de convocação, exclusivamente na 
secretaria do SINDCONTRN no horário das 14h às 18h em dias úteis. Este edital está fixado na sede do Sindicato e em 
local público de grande fluxo de associados e no site oficial do Sindicato dos Contabilistas no Estado do Rio Grande do 
Norte. 

Natal, 25 de junho de 2021. 
Ronaldo Santos da Cruz 

Presidente 

2x5,5 
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Áries (21/03 - 20/04)
Lance um empreendimento, projete a imagem, ou 
assuma posição profi ssional de destaque. A Lua cheia 
anuncia sucesso e evolução da carreira. Uma porta se 
abrirá hoje. 

Carinho da família, retomada do treino ou uma atividade 
gostosa darão sabor ao dia. Aproveite a Lua cheia para 
fortalecer a autoestima e cuidar de quem você ama. 
Talvez bata saudade de alguém especial. Lembranças 
virão carregadas de emoção hoje. 

Brilhe nas redes e nas reuniões de trabalho, provas, 
entrevistas e expanda as comunicações. Você poderá 
fi rmar contatos infl uentes. Novas amizades e conversas 
animadas também estarão no menu do dia. Entre num 
novo grupo, solte a curiosidade e encontre novos focos.

Boas notícias surgirão de vários lados. Aproveite a 
Lua cheia para expressar seus melhores sentimentos. 
Palavras serão carregadas de emoção. Presença de 
espírito, humor, sensibilidade e entusiasmo com novos 
projetos marcarão suas interações.

Descubra segredos, investigue mistérios, ou planeje 
um lifestyle diferente. A Lua cheia revelará sentimentos 
profundos e aguçará a percepção. Mudanças nos 
padrões de consumo e revisão de valores também 
ocuparão a cabeça. 

Ótimas notícias na área fi nanceira. Ligue o radar nas 
oportunidades. Um negócio imobiliário poderá se 
fi rmar. Aproveite a Lua cheia para investir no conforto da 
família e concretizar as mudanças que deseja. Proposta 
de longe cobrará decisão rápida. 

Carinho e acolhimento não faltarão nesta Lua cheia, que 
favorecerá o amor e despertará seu romantismo. Mude 
os looks, encontre outras maneiras de se relacionar, cuide 
da beleza e das posses. Valerá economizar dinheiro, 
reservar recursos para realizar a viagem dos sonhos.

Com Lua cheia em seu signo, novos projetos e caminhos 
do coração fi carão iluminados. Ótimo momento para 
tomar decisões de vida, apostar em mudanças e iniciar 
relacionamentos. Se estiver livre, alguém chegará para fi car. 
Planos do casamento ganharão viabilidade. 

Novidades de trabalho, cuidados corporais e de 
saúde marcarão esta Lua cheia, que trará prazeres 
gastronômicos e atividades gostosas. Iniciativas nas 
relações e novos hábitos tornarão a rotina agradável. 
Cumpra tarefas com rapidez, saia da zona de conforto.

Autoconhecimento, sintonia com a espiritualidade e 
respeito à sua sensibilidade marcarão esta Lua cheia, 
que revelará sonhos e sentimentos que estavam ocultos. 
Aproveite para se interiorizar, ceder à preguiça, meditar e 
mergulhar no mar de emoções. 

Aproveite a Lua cheia para se divertir com prazeres 
diferentes e cultivar a alegria de viver. Momento especial 
no amor. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. 
Novidades dos fi lhos também animarão o clima. Talvez 
você se afaste de uma amizade e inicie outra. 

Novas amizades, prazer nas atividades de grupo e vida 
social animada acompanharão esta Lua cheia. O dia trará 
relações estimulantes, maior exposição e soma de forças 
para vencer os desafi os. Dê a volta por cima e impulsione 
o trabalho. 

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)

“Gênesis”, da Record, já superou a marca de 450 atores no elenco
A novela “Gênesis”, já 

comentamos aqui, foi e continua 
sendo muito importante para o 
mercado de trabalho, em especial, 
por ter aberto as portas para 
diversos profissionais nesses tempos 
complicados de agora.

Só para se ter uma ideia, pegando 

apenas os atores como referência, a 
produção bíblica já superou a marca 
de 450 nomes.

Esse número certamente irá 
aumentar, porque ainda faltam duas 
fases, de um total de sete, para serem 
exibidas – Jacó e José do Egito.

Em muitos casos, vale lembrar, 

um mesmo personagem foi 
interpretado por até 3 ou 4 atores em 
diferentes passagens de tempo.

E pensar que no início, a 
previsão era de que “Gênesis” 
movimentasse pouco mais de 
200 atores – o que já seria algo 
bastante signifi cativo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
De férias no “Hoje em Dia” da 
Record, Ticiane Pinheiro retorna, 
para o ao vivo, no próximo dia 6...
Por sua vez, Ana Hickmann sairá 

no dia 2, e retornará no dia 12.As 
gravações da primeira temporada 

do “Te Devo Essa! Brasil” deverão 
ser encerradas no próximo dia 30...
Neste sábado, Caio Castro será 
a atração, presenteando um sócio 

com uma reforma...Vale lembrar 
que o artista não paga nada nesse 
programa. Todo o custo é bancado 

pelo SBT.   Claudete Troiano 
entrevista Priscila Fantin nesta 
sexta-feira no “Vou Te Contar”, 

às 10h30, na Rede TV!...A atriz 
divulga o espetáculo “Precisamos 

Falar de Amor - Sem dizer Eu 
te Amo”, ao lado de Bruno 

Lopes, que também participa da 
peça.“Encontro”, programa 

da Fátima Bernardes na Globo, 
comemora hoje 9 anos no ar.SBT 
transmite dia 13 de julho, às 21h30, 
o duelo entre São Paulo e Racing 

pelas oitavas da Libertadores.

Confi dencial
Nos interiores da Band se dá como 

certo que este será o último ano do 
“MasterChef ”. Nos diversos desenhos 
de grade que já existem, o programa 
não aparece em nenhum.

O assunto ainda é tratado com 
absoluto sigilo pela sua direção.

De qualquer forma
Já estão no ar as primeiras 

chamadas da nova temporada do 
“MasterChef ”, para estrear no dia 6 de 
julho, 22h45. No Discovery Home & 
Healt, um pouco antes, 19h40.

Todas muito em cima da chef 
Helena Rizzo, a nova jurada.

Pendência 
A qualquer momento desses, 

a direção da Record deve bater o 
martelo sobre a data de encerramento 
do “Power Couple”.

Por enquanto, só é possível 
anunciar que será no fi nal de julho.

Água pro vinho
A diferença entre Eurocopa e 

Copa América, as duas em jogo, não 
fi ca só no tamanho da bola.

Organização, estádios e estado 
dos gramados também são bem 

A Globo já solicitou o registro da marca “Tá Lascado” 
e aguarda prazo de apresentação de oposição. 
O título será utilizado por Gil do Vigor, no “Mais Você”.

(DIVULGAÇÃO GLOBO)

outros. A simultaneidade nos leva a 
comparações que são inevitáveis.

Mercado
Roberta Ferreira, profi ssional 

contratada para tratar do esporte 
no comercial da Band, deixou a 
emissora.

Com a experiência de muitos 
anos de Globo, será, sem dúvida, um 
desfalque bem importante.

 
Tem história

Ary Toledo, 83 anos, será uma 
das atrações do próximo “Domingo 
Espetacular” na Record.

Durante dois meses, Ary 
precisou fi car internado para tratar 
de uma pneumonia.

 
Está de volta

Depois de 15 meses no 
estaleiro, J. Junior está de volta às 
transmissões do Grupo Globo.

O seu retorno aconteceu terça-
feira, com Ponte Preta e Operário 
(PR), no SporTV/Premiere.
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Desde o início da pandemia, 
18.243.483 pessoas foram in-
fectadas pelo novo coronavírus 

(covid-19). Nas últimas 24 horas, foram 
registrados 73.602 novos casos. Ontem 
(23), o painel de dados da pandemia 
marcava 18.169.881 casos acumula-
dos. O país tem ainda 1.222.641 casos 
ativos, em acompanhamento.

Já a soma de vidas perdidas para a 

pandemia alcançou 509.141. Entre on-
tem e hoje (24), foram registradas 2.032 
novas mortes por covid-19. Ontem, o 
número de pessoas que perderam a 
vida em função de complicações vin-
culadas à doença estava em 507.109.

Ainda há 3.611 óbitos em inves-
tigação. O termo é empregado pelas 
autoridades de saúde para designar 
casos em que um paciente morre, mas 

a causa segue sendo apurada mesmo 
após a declaração do óbito. O balanço 
é produzido a partir das informações 
sobre casos e mortes recolhidas pelas 
secretarias estaduais de saúde.

A soma de pessoas que contraí-
ram a covid-19 mas se recuperaram 
desde o início da pandemia subiu para 
16.511.701. Isso corresponde a 90,5% 
do total dos infectados pelo vírus.

ESTADOS
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (124.606). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (54.848), Minas Gerais 
(45.245), Rio Grande do Sul (30.873) e 
Paraná (30.338). 

Já na parte de baixo da lista, com 
menos vidas perdidas para a pan-
demia, estão Roraima (1.723), Acre 

(1.735), Amapá (1.817), Tocantins 
(3.148) e Alagoas (5.218).

VACINAÇÃO
Até hoje, foram enviadas a estados 

e municípios 111,8 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19. Desse 
total, foram aplicadas 86,3 milhões de 
doses, sendo 63,3 milhões da primeira 
dose e 22,9 milhões da segunda dose.

Brasil soma 18,2 milhões de casos 
de covid-19; 73 mil nas últimas 24h
BALANÇO I Soma de pessoas que se recuperaram subiu para 16,511 milhões, de acordo com levantamento apresentado pelo Ministério da Saúde na noite desta quinta-feira 24; 
Saldo produzido a partir das informações sobre casos e mortes recolhidas pelas secretarias estaduais de saúde, aponta ainda para 1.222.641 casos ativos, em acompanhamento


