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JOÃO RICARDO CORREIA
Ex-presidiário Lula promete dar 

dinheiro de indenização, de ação contra 
Regina Duarte, a um padre.

PÁGINA 12

MARCELO HOLLANDA
Cristiano Ronaldo se livra de duas 

garrafas de Coca-Cola e presta grande 
serviço à humanidade.

PÁGINA 6

Ex-governador Robinson Faria disse, 
durante entrevista, que o povo do RN 

clama por sua volta.

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

Prefeito Álvaro Dias recebeu do presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, documento com sugestões para tornar a cidade mais atrativa

PARCERIA

GERAL. 6 | O prefeito de Natal, Álvaro Dias, participou de mais uma edição do Desenvolve Natal, evento promovido pela Fecomércio RN 
para discutir iniciativas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico da cidade. 

Álvaro Dias discute desenvolvimento de Natal

MPRN combate comércio ilegal de 
remédios para casos graves de Covid
CIDADES. 7 | Operação Hipoxemia foi deflagrada nesta quarta-feira. Casal é suspeito de crime contra a saúde pública. Foram apreendidos medicamentos, 
inclusive com datas de validade vencidas. Um homem, que é farmacêutico, foi preso em flagrante, na cidade de Mossoró, no Oeste potiguar.

Wolney França 
defende uso de 
unidade móvel 
para vacinação

Globo vence o ABC 
e fica mais perto de 
conquistar o título 
de campeão do RN

Brasileira de 16 
anos é a mais nova 
nadadora a disputar 
uma Olimpíada

POLITICA. 4 | Presidente da Câmara 
Municipal de Parnamirim, Wolney 
França, sugeriu à secretária da 
Saúde do município, Terezinha Rêgo, 
o emprego de uma unidade móvel 
para levar vacinas aos moradores 
dos bairros periféricos. 

ESPORTES. 14 | Na primeira partida 
pela final do Campeonato Estadual 
de Futebol, o Globo bateu o ABC 
por 2 a 1, nesta quarta-feira, 16, no 
estádio Barretão, em Ceará-Mirim, 
ficando próximo de conquistar o título 
de campeão potiguar.

ESPORTES. 14 | A paulista Stephanie 
Balduccini está confirmada para 
os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela 
tem somente 16 anos, sendo a mais 
jovem nadadora da equipe brasileira 
a participar do maior evento 
esportivo do mundo.

DIVULGAÇÃO

AGORA RN

PAULINHO FREIRE CRITICA O CONGRESSO NACIONAL: 
“TODA VIDA SOMOS COBAIA EM ELEIÇÕES”

Presidente da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte e da Câmara Municipal 
de Natal, Paulinho Freire (PDT), reclama do desinteresse do Congresso Nacional pelos Legislativos 
municipais. “Em algumas pautas o Congresso vira as costas”, acusa. Pág. 3



RICARDO SODRÉ

Stephanie Balduccini: esperança de medalha
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ALEXVIANAALEX

Aguarda-se, com ansiedade, a 
vindo do presidente Jair Bolso-
naro ao Rio Grande do Norte, 

prevista para as próximas semanas. 
Vem cumprir agenda ao lado dos mi-
nistros potiguares Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional) e Fábio 
Faria (Comunicações). Embora a tônica 
seja administrativa, no mundo político, 
espera-se um direcionamento político 
do presidente para as eleições de 2022 
no Estado. 

Nesse sentido, é bom lembrar que 
Bolsonaro já citou do nome de Rogério 
Marinho para ser seu candidato a gover-
nador, sinalizando, com isso, que Fábio 
seria o candidato ao Senado. Contudo, 
política é como as nuvens, muda de ce-
nário o tempo todo, e a possibilidade de 
Fábio virar candidato a vice-presidente 
de Bolsonaro não estaria descartada. 
Divulga-se essa especulação. E onde há 
fumaça, pode haver fogo. 

Jovem, bem aparentado, “dono” do 
SBT, com bom trânsito no Congresso, 
nordestino (embora com pouco orgu-
lho, ao que parece), catequizado na 
cartilha do bolsonarismo (já foi petista 

de carteirinha), Fábio tenta se viabilizar 
como vice, algo difícil de acontecer, de-
vido à falta de peso político para tanto. 
Mas em política tudo é possível e não se 
descarta a possibilidade. 

Fábio como vice de Bolsonaro, por-
tanto, seria pedra angular para a de� ni-
ção do quadro eleitoral potiguar. Muda 
tudo o que tem sido estudado. Inclusive 
com a possibilidade de o pai dele, o 
ex-governador Robinson Faria (PSD), 
poder disputar novamente o governo 
do Estado, com Rogério candidato ao 

Senado. “Tudo depende do presidente 
Bolsonaro”, diz uma fonte com trânsito 
livre no eixo político em Brasília. 

Voando em céu de brigadeiro como 
candidata única ao governo em 2022, a 
governadora Fátima Bezerra (PT), no 
cenário atual, só perderia a eleição para 
ela mesma, diz a fonte. Com isso, dando 
a entender que basta a petista não errar 
na administração para garantir a reelei-
ção nas urnas do ano que vem. 

A bonança de Fátima, porém, 
poderia sofrer abalos a partir de uma 

intercessão direta do presidente no ce-
nário local. “O presidente vindo aqui, e 
ele vem agora, vai dar um balanço mais 
claro nas posições dele”, diz a mesma 
fonte, acrescentando que existe inde� -
nição quanto a que cargo Rogério deve-
rá se candidatar. 

Rogério é visto de longe como o 
ministro que tem mais realizações fe-
derais no portfólio a apresentar, devido 
ao extenso catálogo de obras que admi-
nistra no Brasil, signi� cativamente em 
municípios do Rio Grande do Norte e 
em Natal. Daria, pelas obras, um bom 
vice como representante do Nordeste. 
Mas a ele falta ainda uma de� nição de 
partido. 

Nesse aspecto, Fábio está melhor. Se 
� liará ao PP, partido de peso, do chama-
do Centrão, que tem o atual presidente 
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, 
entre seus quadros. E Rogério sonha 
mesmo em ser candidato ao Senado, 
para poder disputar o governo em 2026, 
fortalecido e sem risco, na chamada 
“candidatura dos sonhos”, que é aquela 
em que o político se licencia do man-
dato para disputar outro cargo, sem o 

risco de � car sem mandato em caso de 
derrota. Isso só acontece no chamado 
“céu” que é o Senado, em que cada man-
dato tem duração de oito anos.

Dessa forma, uma surpreendente 
escolha de Fábio como candidato a vice 
de Bolsonaro não estaria descartada, e 
naturalmente reordenaria o palanque 
da oposição. E a grande novidade seria 
a entrada de Robinson como candidato 
de Bolsonaro ao governo. Sobretudo 
se nomes como Tomba Farias (PSDB), 
Fábio Dantas (Solidariedade) e mesmo 
Carla Dickson (PROS), lembrada para 
o cargo essa semana, não entrarem na 
simpatia do presidente. 

Nessa semana, Robinson deu en-
trevistas dizendo que “o povo clama” 
por sua volta. Seria uma sinalização da 
articulação regada a vinhos feita pelo 
casal Fábio/Patrícia com o casal Jair/
Michelle? Tudo é possível. 

Com o poder de in� uência que 
Fábio desfruta atualmente junto ao clã 
presidencial, de� nir o quadro eleitoral 
bolsonarista no Rio Grande do Norte é 
uma questão de conveniência simples 
de equacionar. 

Fábio vice, Robinson governador e Rogério no Senado?

Suicídio político 
O ex-governador Robinson 

Faria, presidente estadual do PSD, 
deu entrevista a emissoras de rádio 
dizendo que o povo do Rio Grande 
do Norte “clama” por sua volta. O ex-
governador deixou o governo, após a 
derrota na tentativa de reeleição em 
2018 para Fátima Bezerra (PT), com 
folhas quatro salariais em atraso – 
algo semelhante a suicídio político. 

Decepcionado 
Aliados de Robinson à época 

chegaram a comentar que 
acreditavam que Robinson entendia 
que não voltaria mais à atividade 
pública, devido à forma como tratou 
a gestão (sem preocupação com a 
imagem própria) nos últimos meses 
do mandato, após não ter sido 
sequer classi� cado para o segundo 
turno daquela eleição.  

Tiro no pé
A razão para tal conclusão 

se deve ao fato de que nenhum 
político que pensa em se manter 

na atividade pública no futuro teria 
agido com tanto deszelo frente 
aos servidores públicos do Estado, 
considerados massa eleitoral de 
grande impacto num estado como 
o RN em que a grande maioria das 
famílias tem alguma dependência 
com o setor público. 

Lavou as mãos 
Em síntese, Robinson poderia 

ter minimizado o próprio desgaste, 
se tivesse se esforçado para não 
deixar tantas folhas salariais em 
atraso. Poderia ter feito um mutirão 
administrativo-� nanceiro, com 
foco no servidor, que naquele 
momento enfrentava grave penúria, 
com tantos meses sem receber. 
Pareceu, realmente, que “lavou as 
mãos”, dando outras prioridades 
administrativas ao apagar das luzes 
de sua gestão desaprovada nas 
urnas.

Sonho 
Claro que erros do passado 

podem ser corrigidos no futuro. 

Nada como a experiência para 
aprender a acertar. E Robinson com 
certeza faria muita coisa diferente 
se tivesse nova oportunidade. Pelo 
visto, ele estaria disposto a uma 
nova aventura. Animado que está 
com a possibilidade do presidente 
Jair Bolsonaro, tal qual fez Lula em 
2018, coloca-lo no colo para tentar 
reempossá-lo no governo.

Agenda patética 
Os ministros da Comunicação, 

Fábio Faria, e da Cidadania, João 
Roma, pareciam dois patetas ontem 
em Mossoró. Vieram ao Estado para 
uma agenda chinfrim: ligar pontos de 
internet e entregar cestas básicas. Só.

Uso da máquina 
Quem acompanha os meandros 

da política, porém, sabe bem que se 
tratou mais de ação político eleitoral 
do que qualquer outra coisa. Fábio 
quer aparecer no Estado, já que 
ainda conta com os votos dos norte-
rio-grandenses, feitos de pateta por 
ele. Até agora, como ministro, Fábio 

nada fez pelo Estado. Ao contrário. 

Politicagem 
Podendo ajudar a governadora 

Fátima Bezerra a fazer uma gestão 
de grandes realizações, o que seria 
possível por meio de desarmamento, 
união e parcerias, ganhando com 
isso o Rio Grande do Norte e sua 
imensa maioria de miseráveis, Fábio 
desperdiça a enorme oportunidade 
que está tendo como ministro, para 
fazer apenas politicagem, pensando 
apenas nele, e nos votos dos patetas 
potiguares.

Bolha embriagante 
Fábio Faria deveria ter vergonha 

na cara e sair da bolha em que se 
encontra: embriagado pelo poder, 
esquece do dever de casa básico de 
ajudar o seu estado.

União política 
O melhor caminho para 

organizar essa ajuda ao RN seria, 
como dito acima, um desarmamento 

e uma união com a classe política 
para viabilizar investimentos. Em 
vez disso, Fábio prefere ser baba ovo 
do presidente da República. 

Para quê?
A� nal, para que ter tanto poder 

se esse poder não é revertido em 
favor do povo que Fábio representa? 
Alguém poderia apontar algum 
benefício concreto que Fábio como 
ministro trouxe até agora para o RN? 

Jogando contra
Muito pelo contrário. 

Simplesmente Fábio entra na 
guerrilha doutrinada pelo presidente 
e, para agradar o chefe, achincalha 
o governo do RN, como se isso não 
fosse jogar contra o próprio estado. 

Atraso 
Enquanto o RN tiver 

representantes políticos como Fábio 
Faria e outros estará fadado ao 
atraso. Infelizmente é a mais pura 
verdade.

DIVULGAÇÃO

Trio: ministro Fábio Faria, presidente Jair Bolsonaro e o ex-governador Robinson Faria
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Recém empossado como 
presidente da Federação 
das Câmaras Municipais do 

Rio Grande do Norte (FECAM), o 
presidente da Câmara Municipal 
de Natal, Paulinho Freire (PDT), 
dá a tônica de sua atuação polí-
tica à frente da entidade. Ciente 
das dificuldades que muitas câ-
maras, sobretudo de municípios 
pequenos do interior do estado, 
enfrentam de uma maneira geral, 
ele anuncia que pretende lutar 
pelo fortalecimento dos pleitos de 
interesse dos legislativos munici-
pais junto ao Congresso Nacional.

“Sempre que tem algo relacio-
nado às Câmaras de Vereadores, o 
Congresso Nacional nunca com-
prou essa briga. Toda vida somos 
cobaia em eleições. Participamos 
recentemente de uma eleição 
municipal, no ano passado, que 
na minha opinião nem deveria ter 
ocorrido em meio à pandemia, 
mas novamente fomos testados 
com o fim das coligações. Passa-
da as eleições já se discute mais 
mudanças, como o voto distrital 
entre outros. Nós fomos cobaia 
na eleição passada”, diz ele, que 
assume a FECAM com muitas 
expectativas.

“Mesmo sabendo das dificul-
dades, vamos buscar parcerias 
com o Tribunal de Contas do 
Estado, com a Assembleia Legis-
lativa, com o governo do Estado 
e outros órgãos para qualificar 
não só o pessoal de apoio das Câ-
maras Municipais, mas também 
os vereadores, para que possam 
atender bem os seus munícipes”, 
diz ele nesta entrevista, em que 
também avalia a gestão de Fátima 
Bezerra (PT), Álvaro Dias (PSDB) 
e Jair Bolsonaro no enfrentamen-
to à pandemia. Confira, a seguir: 

Agora RN - De que forma 
tem sido o diálogo com os 
presidentes das Câmaras Mu-
nicipais do estado? Quais são 
suas metas para esse mandato 
como presidente da FECAM?

Paulinho Freire - As Câma-
ras estão participando ativamen-
te dessa discussão da pandemia. 
Em alguns municípios, há poucos 
casos de COVID, graças a Deus. 
Mas em outros, não. Varia muito 
de município para município. Em 
algumas cidades, as Câmaras têm 
uma estrutura bem menor que 
a nossa em Natal. Aqui, temos 
uma condição melhor no senti-
do de fazermos sessão remota. 
Nós estamos programando uma 
reunião com todos os presidentes 
de Câmaras para definirmos uma 
pauta e detalhar como será o nos-

so trabalho na FECAM. Sabemos 
que os Legislativos são os que 
sofrem mais em termos de estru-
tura, principalmente os menores. 
Mas vamos buscar parcerias para 
que possamos fazer um trabalho 
em conjunto com uma assessoria 
jurídica e legislativa e fazer com 
que o nosso trabalho seja reco-
nhecido. Em algumas pautas de 
nosso interesse o Congresso vira 
as costas. Sempre que tem algo 
relacionado às Câmaras de Ve-
readores, o Congresso Nacional 
nunca comprou essa briga. Toda 
vida somos cobaia em eleições. 
Participamos recentemente de 
uma eleição municipal, no ano 
passado, que na minha opinião 
nem deveria ter ocorrido em 
meio à pandemia, mas novamen-
te fomos testados com o fim das 
coligações. Passada as eleições já 
se discute mais mudanças, como 
o voto distrital entre outros. Nós 
fomos cobaia na eleição passada. 
Estamos assumindo a FECAM 
com muitas expectativas. Mesmo 
sabendo das dificuldades, vamos 
buscar parcerias com o Tribunal 
de Contas do Estado, com a As-
sembleia Legislativa, com o go-

verno do Estado e outros órgãos 
para qualificar não só o pessoal 
de apoio, mas também os verea-
dores, para que possam atender 
bem os seus munícipes.

Agora RN - Como o senhor 
avalia os trabalhos nesses pri-
meiros seis meses com essa 
nova legislatura, no contexto 
da pandemia?

Paulinho Freire - Um traba-

lho muito intenso até pela renova-
ção de quase 50% dos vereadores 
de Natal. Dos 29 assentos, chega-
ram 14 novos integrantes. Esta-
mos com uma grande expectativa 
para a chegada do Novo Plano 
Diretor de Natal, que era para ter 
vindo desde o ano passado, mas 
vai chegar no próximo semestre. 
Estão apenas finalizando para en-
viar, para começarmos  a debatê-
-lo a partir de agosto, com muita 
responsabilidade e ouvindo todos 
os segmentos. Vamos preparar os 
vereadores para debater e votar 
esse projeto, se possível com se-
minários e outros. É um projeto 
importante para a nossa cidade. 
Tanto no aspecto do desenvolvi-
mento quanto no da sustentabi-
lidade. Temos que ter equilíbrio. 
E também a responsabilidade 
na questão da sustentabilidade. 
Não podemos deixar perder os 
ganhos do Plano anterior, como 
a preservação das dunas e outros, 
que têm que prevalecer. Por isso 
precisamos estudar bastante e a 
cidade precisa ganhar com isso. 
Tanto na questão econômica 
quanto na questão preservação 
ambiental.

Agora RN - Como tem sido 
a relação do Executivo com a 
Câmara de Natal e como tem 
sido o diálogo com a oposição 
e a situação?

Paulinho Freire - Temos um 
diálogo respeitoso com o Executi-
vo, cada um respeitando seus li-
mites, e com todos cientes de qual 
é a prerrogativa de cada um. Com 
a oposição temos tido um diálogo 
bastante aberto e respeitoso. Ela 
tem feito seu papel, por sinal mui-
to bem feito, e a situação também. 
É uma consequência do legislati-
vo. Como presidente, temos feito 
um trabalho sempre buscando 
o consenso, como magistrado 
das duas partes. Tenho pedido a 
eles muito equilíbrio na hora dos 
debates e eles têm tido muita res-
ponsabilidade e feito um debate 
de alto nível. As duas partes têm 
estudando muito e quem ganha 
com isso é a cidade de Natal.

Agora RN - Como o senhor 
analista as gestões do municí-
pio, estado e governo federal 
perante a pandemia?

Paulinho Freire - Olha, eu 
sou uma pessoa que torço mui-
to para que tudo dê certo. Torço 
pelo Brasil. Discordo de muitas 
coisas do governo federal, a ma-
neira errada de enfrentamento à 
pandemia, senão irresponsável. 
A pandemia poderia ter sido 
combatida desde o início. Em-
bora acho que agora já há uma 
recuperação disso aí. Sou um 
torcedor. Independentemente 
de quem estiver lá na cadeira de 
presidente, desejo que trabalhe 
na área social, retire nossa po-
pulação da situação de miséria. 
Aqui no Estado a professora Fa-
tiam Bezerra tem feito um bom 
trabalho. Ela pegou o Estado 
em uma situação muito difícil, 
mas conseguiu colocar a folha 
de pessoal em dia e fazer muita 
coisa. Em Natal, o prefeito Álva-
ro Dias tem trabalhado muito, 
diuturnamente. Criou hospitais 
de campanha. Natal sofre muito, 
recebe muita gente do interior. 
Além da questão da saúde, Álva-
ro tem feito uma administração a 
contento. Enfim, todos os gesto-
res pegaram uma situação muito 
difícil com essa pandemia.

Agora RN – O senhor pre-
tende sair candidato nas pró-
ximas eleições?

Paulinho Freire - Há um 
grupo aí citando meu nome, mas 
não tenho essa pretensão. Fico 
muito feliz pela lembrança, mas 
não serei candidato.

“Congresso ignora pautas de 
interesse das Câmaras Municipais”
ENTREVISTA| Presidente da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, Paulinho Freire (PDT) reclama do desinteresse do Congresso Nacional pelos Legislativos 
municipais e disse que vereadores são “cobaias em eleições”. Para ele, diante da pandemia do novo coronavírus, a eleição do ano passado nem deveria ter ocorrido

Presidente da Câmara Municipal de Natal e da FECAM, Paulinho Freire: “Vamos buscar parcerias com o TCE, Assembleia e governo do Estado”

Discordo de muitas coisas 
do governo federal, 
a maneira errada de 
enfrentamento à pandemia, 
senão irresponsável. A 
pandemia poderia ter sido 
combatida desde o início”

“
PAULINHO FREIRE
PRESIDENTE DA FECAM
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Reunião do presidente da Câ-
mara Municipal de Parnami-
rim, vereador Wolney França, 

com a secretária municipal de Saúde 
Terezinha Rêgo, nesta quarta-feira 
16, foi marcada pela parceria do Le-
gislativo com o Executivo no plano 
municipal de vacinação. 

Durante o encontro, o vereador 
entregou, em mãos, indicação de 
sua autoria que propõe uma uni-
dade móvel de vacinação contra a 
Covid-19.  De acordo com o parla-
mentar, o veículo terá como função 
imunizar pessoas “in loco”, princi-
palmente aquelas que moram em 
bairros mais afastados dos pontos 
de vacinação.

“A estrutura pode realizar rotas 
estratégicas, em bairros periféricos, 
seguindo um cronograma diário. Is-
so evitará o deslocamento de pesso-
as mais carentes e vai contribuir pa-
ra dar mais agilidade e organização 
ao processo de vacinação”, afirmou 
Wolney França.

A secretária de Saúde, Terezinha 
Rêgo, garantiu o atendimento da in-
dicação e disse que contará com par-
ceria da Cruz Vermelha. “Levaremos 
para a população, através da unidade 
móvel, não só a vacina da Covid-19, 
como também o imunizante da gripe 
H1N1. A Cruz Vermelha é nossa par-

Wolney França sugere utilização 
de Unidade Móvel para vacinação
PARNAMIRIM | Presidente da Câmara Municipal se reuniu com a secretária da Saúde do município, Terezinha Rêgo, marcando mais uma etapa da parceria entre o Legislativo e o 
Executivo, no plano de vacinação. Wolney França disse que veículo será utilizado para imunizações “in loco”, primeiramente de moradores dos bairros periféricos

Secretária Terezinha Rêgo garantiu atendimento da indicação ao vereador Wolney França e disse que contará com parceria da Cruz Vermelha

Na manhã desta quarta-feira, 16, 
a Prefeitura de Mossoró parti-
cipou de evento realizado pelo 

Governo Federal, através dos Ministé-
rios das Comunicações e da Cidada-
nia, com entrega de programas volta-
dos às telecomunicações e agricultura 
familiar. A solenidade foi realizada no 
Hotel Thermas, em Mossoró.

Na solenidade, foi realizado o 
lançamento da fase 1 do edital do 
Digitaliza Brasil. O programa visa 
transformar o sinal de TV analógico 
em digital, beneficiando centenas de 
famílias com a democratização do 
acesso  às novas tecnologias levando 
informação, modernidade e qualida-
de.

“Ainda existem muitas antenas 
analógicas, nós vamos trocar todas 
elas por antenas digitais, fazendo com 
que todas as programações novas se-
jam acessíveis a todos. Vamos fazer 
em todos os munícipios do Rio Gran-
de do Norte e do Brasil”, destacou Fá-
bio Faria, ministro das Comunicações.

Na pauta do encontro também 

foram destaques os programas Nor-
deste Conectada e Wi-fi Brasil. O pre-
feito de Mossoró, Allyson Bezerra, des-
tacou sua ida a Brasília em busca de 
recursos para o fornecimento de áreas 
como a educação para informatizar e 
levar internet para as escolas da rede 

municipal. “O município cumpriu 
com o seu papel, buscando o Ministé-
rio das Comunicações, apresentando 
as necessidades que foram atendidas 
pelo Governo Federal. Isso represen-
ta internet de qualidade, tecnologia, 
acesso à informação para as escolas 

municipais e demais equipamentos 
do município”, detalhou o prefeito.

O Sebrae/RN é uma das institui-
ções parceiras do projeto. “O Minis-
tério das Comunicações disponibiliza 
a internet gratuita em áreas de difícil 
acesso e nós vamos disponibilizar 
as nossas plataformas, as nossas 
soluções digitais, com ênfase princi-
palmente ao programa de educação 
empreendedora das escolas públicas”, 
pontuou Zeca Melo, superintendente 
do Sebrae/RN.

A cerimônia ainda anunciou in-
centivos para agricultura familiar do 
município. Trata-se do Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA Leite. 
“Nós estamos assinando um aditivo 
para o convênio do PAA Leite – Pro-
grama de Aquisição de Alimentos. 
Com isso iremos beneficiar mais de 
mil famílias com os produtos. Esta-
mos ainda trabalhando para amplia-
ção e fortalecimento do programa, 
com novas adequações, fomentando 
a bacia leiteira, importante para todos 
os produtores e para as famílias que 

são as destinatárias finais”, explicou 
João Roma, Ministro da Cidadania.

A entrega dos programas contou 
com representantes do Legislativo 
Municipal. “É muito importante 
estar aqui participando, pois esses 
programas trazem benefícios para a 
cidade, numa parceria entre o Gover-
no Federal e a Prefeitura de Mossoró. 
Nós estamos ouvindo atentamente 
as demandas para que muito em 
breve a internet chegue até as co-
munidades mais distantes e ainda o 
Programa de Aquisição de Alimentos 
leve benefícios para o homem do 
campo”, enfatizou Lawrence Amo-
rim, presidente da Câmara Municipal 
de Mossoró.

Além disso, em ato simbólico, o 
município de Mossoró recebeu do 
Governo Federal um automóvel des-
tinado ao aprimoramento do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), 
chegando aos beneficiários do Bolsa 
Família, BPC, Cadastro Único e cida-
dãos em situação de vulnerabilidade 
social.

Mossoró é contemplada com programas federais
TELECOMUNICAÇÕES E AGRICULTURA

A estrutura pode realizar 
rotas estratégicas, seguindo 
um cronograma diário. Isso 
evitará o deslocamento de 
pessoas mais carentes e 
vai contribuir para dar mais 
agilidade e organização no 
processo da vacinação”

“
WOLNEY FRANÇA
PTE. DA CÂMARA DE PARNAMIRIM

ceira e vai nos ajudar com esta ação”.
O Poder Legislativo colabora 

com o plano municipal de vacinação 
desde fevereiro deste ano, através 
dos veículos oficias dos vereadores 
que dão suporte à secretaria, fazen-
do o deslocamento dos imunizantes 
aos pontos de vacinação.

Prefeito Allyson Bezerra participou do evento, nesta quarta-feira, em Mossoró

CÉLIO DUARTE/PMM
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JOANA LIMA

Desde a chegada do primeiro 
lote dos imunizantes contra 
Covid-19, em 20 de Janeiro, Na-

tal não mediu esforços para vacinar o 
público contemplado no Plano de Na-
cional de Imunização estabelecido pe-
lo Governo Federal. De acordo com a 
pirâmide etária do IBGE, a  população 
vacinável da cidade, ou seja, pessoas, a 
partir de 18 anos, é de 766.241 pessoas. 
Até esta data, 16 de junho, a capital já 
vacinou com a primeira dose da vaci-
na 397.929 pessoas, o que representa 
52% do público estimado.

A capital potiguar tem uma das 
melhores estruturas da região Nordes-
te, montadas para a vacinação. São 40 
postos de vacinação e mais seis drives 
trabalhando na imunização. “Tudo 
que estiver ao nosso alcance será feito 
para salvar vidas”, comentou o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias. “Contratamos e 
treinamos o pessoal e organizamos to-
da a estrutura dos locais de vacinação 
e o resultado é que nesta terça-feira 
foram mais de 12 mil doses aplicadas”, 
afirma. 

“Tendo vacina a gente consegue 
avançar, montamos uma estrutura de 
vacinação que funciona de domingo 
a domingo, inclusive nos feriados. 
Durante a semana, somadas as salas 
de vacinação das Unidades Básicas de 
Saúde e os drives, todos com salas de 

pedestres, são mais de 40 pontos de 
vacinação contra Covid-19. Então pe-
dimos que as pessoas contempladas 
em cada fase anunciada compareçam 
para receber o imunizante”, esclarece 
George Antunes, secretário de Saúde 
de Natal.

O secretário comenta ainda que 
o número de pessoas vacinadas já 
começam a refletir na ocupação de 
leitos, a situação da capital hoje é 
confortável, uma vez que temos lei-
tos de UTI disponíveis e leitos clíni-
cos também. “Reforço que as pessoas 

olhem seu cartão de vacina e vão re-
ceber a segunda dose do imunizante 
para completar seu esquema vacinal 
e quem por algum motivo ainda não 
tenha ido receber a vacina que vá 
imediatamente”, pede o secretário 
George Antunes.

EDUCAÇÃO
A Prefeitura amplia, nesta sexta-

-feira (18), o público de vacinação dos 
trabalhadores em educação, atenden-
do os profissionais que atuam no ensi-
no fundamental I e II de escolas públi-
cas e privadas do município e aguarda 
a chegada de novas doses para iniciar 
a vacinação dos profissionais do ensi-
no superior. 

Os locais de vacinação serão nos 
Ginásio do Expansivo, na Zona Norte; 
e o Ginásio do Instituto Sagrada Famí-
lia, no Alecrim. Esses novos locais vão 
seguir o mesmo horário dos pontos de 
drives, funcionando diariamente das 
08h às 16h, todos os dias da semana, 
inclusive aos domingos.

As instituições de ensino que já 
receberam equipes volantes da SMS 
imunizando com a primeira dose os 
trabalhadores da educação infantil 
(creche e pré-escola) que também 
contam com ensino fundamental I 
e II (1º ano ao 9ºano), podem enca-
minhar os profissionais aos pontos 
exclusivos com declaração da escola, 
cópia do contracheque ou carteira 
de trabalho, documento com foto e 
cartão de vacinação. Se algum traba-
lhador da educação infantil não tiver 
conseguido receber o imunizante, 
também pode buscar um dos pontos 
exclusivos.

Natal atinge marca de 52% da 
população vacinável contra Covid-19
ESTRUTURA| Capital potiguar é destaque na região Nordeste, com 40 postos de vacinação e mais seis drives trabalhando na imunização. Até ontem, dia 16 de junho, capital do Rio 
Grande do Norte já havia vacinado, com a primeira dose do imunizante, 397.929 pessoas, o que representa cinquenta e dois por cento do público estimado

Prefeito Álvaro Dias sobre a imunização: “Contratamos e treinamos o pessoal e organizamos toda a estrutura dos locais de vacinação”

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte aprovou na 
sessão plenária desta quarta-

-feira (16) o Projeto de Lei 131/2021 de 
autoria do presidente da Casa, deputa-
do estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), 
que estabelece diretrizes sobre a regu-
lamentação de atividades off road, re-
conhecendo a atividade como esporte 
de aventura e radical de importante va-
lor cultural e turístico para o RN. A ma-
téria foi aprovada por unanimidade, 
com 21 votos favoráveis, e agora segue 
para a sanção ou veto da governadora 
Fátima Bezerra (PT). 

“Importante parabenizar todos os 
seguimentos envolvidos neste debate 
pela construção de um consenso. Esta 
é a casa do diálogo, e todos sentaram 
à mesa, discutiram, aperfeiçoaram a 
proposta e trouxeram sugestões de 
emendas. O entendimento é sempre o 
melhor caminho para aprimorarmos 
acima de tudo a política do RN. O pro-
jeto é um benefício que a Assembleia 
está fazendo em defesa da população 
do RN, que utiliza as trilhas e o nosso li-

toral, seja bugueiro ou praticante de off 
road”, disse Ezequiel Ferreira, enalte-
cendo a emenda aglutinativa apresen-
tada de forma consensual pelo próprio 
parlamentar e pelos deputados Kelps 
Lima (SDD) e Coronel Azevedo (PSC).

Relator da proposta, o deputado 

Gustavo Carvalho (PSDB) também 
destacou a proposta única construída 
após semanas de diálogo entre os se-
tores envolvidos. “Mostra o equilíbrio 
da Assembleia Legislativa em uma 
discussão importante para o Estado”, 
completou.

Já Coronel Azevedo ressaltou o fato 
do projeto “regulamentar uma ativida-
de importante para o turismo do Esta-
do, por dar mais segurança para os en-
volvidos e permitir que estes também 
frequentem a natureza do RN de forma 
regulamentada e segura”. 

 deputado Kelps Lima demonstrou 
satisfação com a aprovação da matéria 
em formato consensual. “Parabenizo 
pela forma democrática como proces-
so foi conduzido na Assembleia, infe-
lizmente sofremos com as fake News 
e radicalismos de alguns envolvidos na 
questão, mas chegamos a um consen-
so”, afirmou.

Para o deputado George Soares 
(PL), a proposta apresentada por Eze-
quiel resolve um antigo problema que 
já cobrava uma solução há algum tem-

po. “Regulamenta o passeio turístico 
que gera emprego e renda para buguei-
ros, trabalhadores, e também para a 
iniciativa privada, os off roads, pessoas 
que compram seus equipamentos, 
também fomentam a economia do RN, 
gerando ICMS e empregos. Havia luta 
histórica de desentendimento entre as 
duas atividades pelo mesmo espaço. 
RN não poderia ficar de fora de regula-
mentar essas atividades e de construir 
essa união”, destacou.

Ubaldo Fernandes (PL) relatou 
que por diversas vezes foi procurado 
por representantes do Sindicato dos 
Bugueiros e, sempre que necessário, 
foi recebido pelo presidente da Casa, 
Ezequiel Ferreira para debater o assun-
to e encontrar um entendimento. “Pa-
rabenizo o presidente pela serenidade 
com que conduziu o assunto. Ezequiel 
deu tempo ao diálogo, foi sensível, e 
chegou a consenso importante para 
o RN. Regulamenta sistema de lazer e 
entretenimento, não prejudica aqueles 
que há tempos fazem com que turismo 
do RN seja essa máquina de desenvol-

vimento”, disse.
Quem também parabenizou o pre-

sidente da Casa pela iniciativa foram 
os deputados Tomba Farias (PSDB), 
Cristiane Dantas (SDD), Hermano Mo-
rais (PSB), Isolda Dantas (PT) e Nélter 
Queiroz (MDB).

Na mesma sessão, os deputados 
aprovaram também por unanimidade, 
com 15 votos favoráveis, o projeto que 
define diretrizes para política pública 
“Menstruação sem Tabu” – conscien-
tização sobre menstruação e univer-
salização do acesso a absorventes 
higiênicos. A proposta é de autoria do 
deputado estadual Kelps Lima e agora 
segue para a sanção ou veto da gover-
nadora Fátima Bezerra. 

“Nenhum homem sabe a dificulda-
de que é uma mulher querer ir traba-
lhar e não ter absorvente para usar. É a 
oportunidade de trazer essa discussão. 
E que nós homens passemos a ouvir 
mais as mulheres e os problemas que 
são sentidos só a elas por culpa da cul-
tura que patrocinamos no Brasil e no 
mundo ”, disse Kelps.

Aprovada Lei que regulamenta off road no Estado
ESPORTE DE AVENTURA E RADICAL

ALRN

Ezequiel Ferreira é o autor do Projeto de Lei
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O prefeito de Natal, Álvaro Dias,  
participou nesta quarta-feira, 
16, de mais uma edição do 

Desenvolve Natal, evento promovido 
pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do RN 
(Fecomércio/RN), para discutir ini-
ciativas voltadas ao desenvolvimento 
socioeconômico da cidade. Na opor-
tunidade, o chefe do executivo muni-
cipal recebeu das mãos do presidente 
da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz, 
uma série de propostas e sugestões 
apresentadas pelos representantes 
da classe produtiva com o objetivo de 
tornar Natal mais atrativa para rece-
ber investimentos. 

Em seu pronunciamento, Álva-
ro Dias parabenizou a Fecomércio/
RN pela promoção do evento e dis-
se que oportunidades como essa 
contribuem muito para a adoção de 
políticas públicas efetivas com o foco 
no progresso, geração de emprego e 
renda. O prefeito falou também so-
bre todos os projetos, ações e obras 
executadas pela gestão que ajudarão 
a mudar a realidade da capital poti-
guar nos próximos anos.

“Mesmo enfrentando sérias difi -
culdades fi nanceiras agravadas ain-
da mais pela pandemia, a Prefeitura 
está implementando e executando 
uma série de obras em todas as regi-
ões, propiciando melhorias em diver-
sas áreas. Esses investimentos públi-
cos também ajudam a movimentar 
a nossa economia, geram emprego, 
renda e divisas para o Município. Va-
mos seguir trabalhando para atrair 
empreendimentos com o objetivo 
principal de melhorar a vida dos ci-

dadãos natalenses”, pontuou.
Entre as obras e projetos executa-

dos, o prefeito destacou aqueles vol-
tados ao turismo, principal atividade 
econômica de Natal. Ele lembrou da 
obra de engorda da praia de Ponta 
Negra; da construção do Complexo 
Turístico da Redinha; a Urbanização 
da Comunidade do Maruim; a im-
plementação de iluminação em led 
na extensão da orla; a revitalização 
do Beco da Lama; Espaço Cultural 
Ruy Pereira; urbanização da Avenida 
Praia de Ponta Negra; recomposição 

do calçadão da Avenida Rio Branco; 
dentre outras diversas iniciativas co-
mo a Revitalização do Centro Histó-
rico e do bairro da Ribeira.

Além disso, Álvaro Dias classifi -
cou como essencial para a retomada 
do crescimento de Natal a fi nalização 
da revisão do Plano Diretor. Para ele, 
a atual legislação urbana da capital é 
arcaica, prejudica o desenvolvimen-
to e afugenta os investidores: “Para 
mudar essa realidade, priorizamos a 
revisão do Plano que está na sua fase 
fi nal de votação no Concidade e em 

breve a minuta será encaminhada 
para a Câmara Municipal. Vamos 
modernizar o atual Plano, trazen-
do inovações importantes com o 
objetivo de aliar desenvolvimento e 
preservação ambiental. Natal perdeu 
competitividade e investimentos 
para as capitais vizinhas por ter um 
ordenamento jurídico arcaico. Não 
tenho dúvidas de que ao fi nal desse 
processo, a cidade vai avançar mui-
to”, complementou. 

O prefeito lembrou também que 
mesmo sem a fi nalização da revisão 

do Plano Diretor a gestão municipal 
já tem trabalhado na desburocratiza-
ção e modernização do seu sistema 
de emissão de licenças e alvarás para 
obras e empresas: “Em um univer-
so de mais de 5.500 municípios, a 
Semurb está entre as dez secretarias 
de meio ambiente do país que mais 
emite licenças. Uma marca que mos-
tra o nosso compromisso em criar 
um ambiente atrativo para receber 
investimentos. Com a efi ciência de 
um sistema eletrônico confi ável e 
transparente avança em proporcio-
nar um desenvolvimento ao muni-
cípio de Natal, e o mais importante, 
respeitando toda legislação ambien-
tal e urbanística”, declarou.

Para o presidente da Fecomér-
cio/RN, Marcelo Queiroz, o encontro 
foi muito produtivo e serviu para os 
representantes da iniciativa privada 
conhecerem de forma mais aprofun-
dada o trabalho desenvolvido pela 
gestão municipal, como também 
ajudou a ampliar o diálogo entre as 
partes com vistas no objetivo em 
comum de todos que é uma Natal 
melhor: “Apresentamos uma série de 
propostas exequíveis e o prefeito fez 
uma explanação sobre os projetos 
que estão coordenando. Esse encon-
tro foi muito válido, pois mostrou 
que nós temos o mesmo pensamen-
to e vamos estreitar ainda mais essa 
parceria entre a gestão e as entidades 
representativas da classe produtiva 
para melhorar o ambiente de negó-
cios na cidade, atrair mais empresas 
e, consequentemente, gerar novos 
empregos e desenvolvimento”, fi na-
lizou.

Álvaro Dias participa de evento para 
discutir desenvolvimento de Natal
SOCIOECONÔMICO | Presidente da  Fecomércio, Marcelo Queiroz, esteve com o prefeito entregando a Agenda Mínima Desenvolve Natal, documento que reúne ideias e ações a serem 
implantadas pelo Executivo municipal para os setores do Comércio, Serviços e Turismo. Plano Diretor e desenvolvimento e revitalização da Via Costeira também foram são abordados

Álvaro Dias parabenizou iniciativa da Fecomércio e disse que muitas ações já estão em andamento, como a revitalização de espaços públicos

ANão interessa o comportamento 
pregresso de Cristiano Ronaldo 
fora dos campos. Esta semana 

ele prestou um grande serviço à Huma-
nidade ao afastar duas garrafas de Coca 
Cola durante uma coletiva de imprensa 
e aproximar outra de água mineral do 
mesmo fabricante.

O gesto aparentemente banal cus-
tou US$ 4 bilhões à empresa, que viu 
seu valor de mercado  sair de US$ 242 
bilhões para US$ 238 bilhões em apenas 

30 minutos.  Na Bolsa, as ações da Co-
ca cotadas a US$ 56,10  foram parar no 
US$ 55,22 depois que CR encerrou sua 
entrevista.

Mais do que a desventura para uma 
marca poderosa, a ação do português li-
quidou com mentiras históricas promo-
vidas durante décadas por este e outros 
carbonatados.

A mais famosa delas é que refri-
gerantes matam a sede, uma falácia 
conhecida de outras gerações que cres-

ceram habituadas a ver a garrafa suada 
sendo despejada goela adentro de um 
jovem suado depois de um exercício 
extenuante.

Como a cerveja estupidamente 
gelada, sendo que nesse caso também 
estupidamente adoçada, a Coca não foi 
feita para matar a sede e sim dar prazer 
com uma fórmula cuja mudança faz su-
cesso há 135 anos.  

Foi quando o farmacêutico ameri-
cano John Pemberton misturou noz-de-

-cola, extrato de folhas de coca e água 
e inventou um ícone das bebidas e da 
publicidade em torno dela.

Só que ao afastar as duas garrafas 
de plástico da mesa e trazer para junto 
de si uma de água mineral, Cristiano 
Ronaldo recusou – mesmo pago a pe-
so de ouro –  a promover 70 gramas de 
açúcar, vinte a mais do que o consumo 
diário recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde para duas inocentes 
garrafi nhas. 

Cristiano também deu um exemplo 
de como devem se comportar ídolos do 
esporte em dias tão avessos como os 
atuais em que líderes apostam no erro 
como método.

Dona de inúmeras marcas, a Coca 
Cola também passou maus bocados 
durante a pandemia e o consumo de seu 
principal produto é hoje comercializa-
do em micro recipientes para cumprir 
apenas uma função primordial: saciar 
o prazer imediato em doses homeopá-

Um pequeno gesto que vale muito
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O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) deflagrou 
nesta quarta-feira, 16,  a ope-

ração Hipoxemia. O objetivo é com-
bater o comércio clandestino de um 
medicamento por vezes prescrito por 
médicos em casos graves de Covid-19: o 
princípio ativo tocilizumabe. Um casal 
é suspeito de crime contra a saúde pú-
blica. Na casa deles, foram encontradas 
caixas do medicamento e ainda remé-
dios com datas de validade vencidas. O 
homem preso em flagrante e todo esse 
material foi apreendido.

Esse casal atuaria em Mossoró. O 
homem é farmacêutico e a mulher tra-
balha em uma farmácia. Para o MPRN, 
as atividades profissionais dos dois 
seriam utilizadas no comércio ilegal do 
tocilizumabe porque para comerciali-
zar a medicação é necessário, primeiro, 
conhecimento técnico (temperatura, 
acondicionamento, prescrição etc) e, 
segundo, contatos com fornecedores 
(agentes públicos ou privados). A dro-
ga, cujo valor médio é de R$ 850, estaria 
sendo vendida por R$ 2.500 pelo casal.
As investigações sobre a atuação do ca-
sal foram iniciadas no início deste mês. 
Conforme chegou ao conhecimento do 
MPRN, nos casos de Covid-19 severa, 
evoluindo para hipoxemia (queda do 
oxigênio sanguíneo) refratária e ne-
cessidade de aumento progressivo de 
oferta de oxigênio suplementar (por 
máscaras, cateteres etc). Nesses casos, 
alguns médicos têm utilizado a droga 
tocilizumabe para conter o avanço da 
doença, diminuir o risco de intubação 
orotraqueal e, em último caso, morte 
do paciente. No meio médico, esse 
medicamento é usado para tratar ca-
sos refratários de artrite reumatoide, 

por exemplo. Além de reduzir o risco 
de morte em pacientes hospitalizados 
com Covid-19 em estado grave, a droga 
pode também diminuir o tempo de in-
ternação e a necessidade de ventilação, 
segundo constatou um estudo prelimi-
nar da Universidade de Oxford.

As investigações do MPRN apon-
tam que o casal conseguiria obter a 
medicação por meios que não foram 

devidamente esclarecimentos.
Os suspeitos, de acordo com o que 

já foi apurado, aguardavam o momento 
adequado para abordar as possíveis ví-
timas, aproveitando-se da alta deman-
da causada pela calamidade derivada 
da pandemia para conseguirem vender 
os medicamentos a preços elevados. 
Isso porque o uso da medicação cos-
tuma ser curto, de modo que não se 

pode esperar dias para que a droga seja 
disponibilizada, do contrário a lesão 
pulmonar a ser evitada pode já ter se 
estabelecido. Em virtude dessa particu-
laridade, as famílias preferem comprar 
a medicação para tentar garantir a ad-
ministração no momento adequado.

A alta demanda pela medicação de-
sencadeou a escassez do medicamento, 
tanto na iniciativa privada quanto no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Dian-
te do atual cenário de pandemia, do 
forte apelo emocional da doença e do 
extenso acometimento populacional, 
as famílias dos pacientes não poupam 
esforços para adquirir a medicação.

O material apreendido será pericia-
do pelo MPRN. Os remédios deverão 
ser enviados para a Unidade de Central 
de Agentes Terapêuticos (Unicat).

MP combate comércio clandestino 
de remédio para casos de Covid-19
AÇÃO DO MPRN | IOperação Hipoxemia foi deflagrada nesta quarta-feira.  Casal é suspeito de crime contra a saúde pública. Foram encontradas caixas do medicamento e ainda outros 
com data de validade vencida. O homem, um farmacêutico, foi preso em flagrante e o material apreendido será periciado. Investigações começaram no início do mês, em Mossoró

Suspeitos aguardavam, segundo as investigações, o momento adequado para abordar as possíveis vítimas, aproveitando-se da alta demanda causada pela pandemia do novo coronavírus

DIOVULGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo do Amarante/RN, 
através da Secretaria Municipal 

de Agropecuária e Desenvolvimento 
Agrário (Semada) e do Instituto de 
Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (Idiarn) iniciou a 1ª 
etapa de vacinação do rebanho bovino 
contra a febre aftosa no município.

A Prefeitura de São Gonçalo fez a 
aquisição de 1.650 doses da vacina, que 
irão beneficiar os pequenos criadores 
com até 30 animais, atendendo todas 
as comunidades onde há criação de 
gado, através de um calendário pré-de-

finido pela Semada, que disponibiliza-
rá os profissionais para realização da 
vacinação, junto à Emater.

O criador também pode adquirir 
as vacinas por conta própria e reali-
zar a imunização do rebanho bovino. 
Nesse caso, para adquirir a declaração, 
será necessário comparecer à sede da 
Semada portando o comprovante fis-
cal de compra das vacinas e apresentar 
o CPF.

Além de assegurar a saúde do re-
banho, é muito importante que todos 
os criadores vacinem o seu rebanho, 
evitando assim a detecção de focos do 

vírus da aftosa no município e a even-
tual advertência pelo IDIARN para o 
proprietário do animal.

A declaração de vacinação contra 
a febre aftosa pode ser solicitada até 
o próximo dia 15 de julho, na sede da 
Semada, localizada na rua Ismael Cos-
mo, nº 49, bairro Novo São Gonçalo – 
Centro, São Gonçalo do Amarante. A 
primeira etapa da Campanha Nacional 
de Vacinação Contra Aftosa segue até 
o próximo dia 30 de junho, período em 
que todo o rebanho bovino deve ser va-
cinado para que o país continue como 
zona livre do vírus. Vacina evita detecção de focos do vírus da aftosa no município e advertência pelo IDIARN

Prefeitura de São Gonçalo inicia 
vacinação do rebanho contra aftosa

GADO BOVINO



Na reta final para a votação 
do Plano Diretor de Natal, 
o vice-presidente do Con-

selho Regional de Engenharia e 
Agronomia do RN, engenheiro 
ambiental Gilbrando Júnior, diz 
que não dá mais para adiar me-
didas sustentáveis de longo prazo 
para a cidade. 

“É essencial considerar isso 
para a qualidade de vida de todos 
os natalenses”, pondera.

 Nesta entrevista ao Agora 
RN, Gilbrando faz uma análise 
acurada de cada uma dessas al-
ternativas.  

Agora RN: Para começar, 
qual o papel da engenharia, 
da agronomia e das geociên-
cias num grave contexto de 
pandemia?

Gilbrando Júnior: Hoje, 
há um grande questionamento 
sobre como se impulsiona os as-
pectos econômicos do país após 
a crise instalada pela pandemia e 
isto no mundo como um todo. É 
importante dizer que a engenha-
ria, a agronomia e as geociências 
terão um papel fundamental 
na atenuação da crise e na pro-
moção do progresso, sobretudo 
quando se analisa a perspectiva 
de desenvolvimento sustentável, 
promovendo avanços atuais, mas 
considerando as gerações futu-
ras.

Agora RN: Quais são as 
nossas maiores vulnerabilida-
des do ponto de vista urbano?

Gilbrando: O Brasil, como se 
sabe, ainda tem grandes déficits 
de infraestrutura e esse problema 
terá de ser visto como um cami-
nho para a necessária retomada 
econômica. Precisamos investir 
em mais obras que, além de ge-
rarem mais empregos, trarão in-
crementos econômicos, sociais e 
ambientais para as áreas em que 
serão instaladas.

Agora RN: O senhor pode-
ria nos mapear essas vulnera-
bilidades?

Gilbrando: Analisando essa 
perspectiva de infraestrutura, 
uma das áreas que demanda um 
enfoque especial é o saneamen-
to e nele estão incluídos os seus 
quatro pilares, abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, 
coleta e destinação de resíduos 
sólidos e a drenagem de águas 
pluviais. Esses pilares, fazendo 
um recorte de Natal mais espe-
cificamente, já demonstram o 
quão relevante essas obras e ser-
viços são para a cidade e para a 

qualidade de vida dos que nela 
moram, ainda mais quando esta-
mos num processo de revisão de 
plano diretor em que se discutem 
aspectos como adensamento e 
perspectivas de aumento popu-
lacional e que, certamente, trarão 
como reflexo a demanda ainda 
maior por esses pontos.

Agora RN: Mas há situa-
ções que preocupam mais?

Gilbrando: De forma mais 
clara podemos ver como um dos 
pontos que demandam atenção 
a destinação de resíduos sólidos 
como um dos primeiros desafios 

a ser superado com o empenho 
da engenharia, da agronomia e 
das geociências em Natal. Atu-
almente, temos um aterro na re-
gião metropolitana que está em 
fim de operação, demandando 
que a cidade, após o seu encer-
ramento, encontre soluções al-
ternativas para a destinação e ou 
reaproveitamento dos resíduos 
produzidos na cidade que serão 
maiores dados as projeções po-
pulacionais e o possível aumento 
de adensamento da cidade.

Agora RN: E como estamos 
do ponto de vista do abasteci-

mento de água?
Gilbrando: Como se sabe, 

boa parte do nosso abastecimen-
to d’água provém do manancial 
subterrâneo que pela ausência 
dos serviços de esgotamento sa-
nitário, ao longo do tempo, teve 
sua qualidade impactada. Assim, 
a estratégia por novos manan-
ciais ou captação de água em 
outros lugares torna-se relevante 
quando se fala em desenvolvi-
mento sustentável e qualidade 
de vida do natalense, não tendo 
como dissociar esses aspectos da 
engenharia, da agronomia e das 
geociências, tendo em vista que 

essas atividades são essencial-
mente técnicas.

Agora RN: Isso, sem men-
cionar a drenagem, um garga-
lo que parece eterno...

Gilbrando: A drenagem 
urbana é outro aspecto em que 
fica evidente o quão impactante 
é a falta de infraestrutura para 
o natalense, sobretudo em dias 
de chuvas mais intensas em que 
enfrentamos problemas como 
alagamentos e dificuldades de 
mobilidade na cidade.

Agora RN: E o nosso esgo-
tamento sanitário?

Gilbrando: O esgotamento 
sanitário é tido, por incrível que 
pareça, como um dos pontos 
em que Natal está numa posição 
confortável. Estamos em fase de 
consolidação das estações de tra-
tamento que atenderão a cidade 
em níveis tecnológicos altos para 
a cidade atual e futura, tendo em 
vista que os projetos que estão 
sendo instalados já consideram 
uma projeção populacional. So-
ma-se a isso o fato de que essas 
estações promoverão a proteção 
de ambientes que por muito 
tempo foram impactados com o 
lançamento de esgoto in natura, 
sendo o maior exemplo disso o 
Rio Potengi.  Essas obras neces-
sariamente demandam recursos 
vultosos que, em geral, são atre-
lados ao poder público. Contudo, 
novas legislações como o novo 
Marco Legal de Saneamento per-
mitem que o capital privado seja 
um dos agentes financiadores 
dessas obras que tendem a, de fa-
to, promover o desenvolvimento 
sustentável.

Agora RN: Qual é o resumo 
que o senhor faz de toda a nos-
sa situação?

Gilbrando:  Natal é dotada 
de instrumentos de planejamen-
to que precisam ser considera-
dos para a implantação dessas 
infraestruturas e considerados 
nas legislações que estão sendo 
discutidas e elaboradas, com des-
taque para o plano diretor, que 
deverá levar em conta outros ins-
trumentos de planejamento co-
mo o plano diretor de drenagem, 
de saneamento e o de gestão de 
resíduos sólidos, além de outros 
para, de fato, promovermos uma 
cidade que preza pelo desenvol-
vimento sustentável e pelos habi-
tantes que nela vivem, contando 
com o apoio técnico dos nossos 
profissionais da engenharia, da 
agronomia e das geociências.
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Vice-presidente do Crea destaca 
falha na drenagem urbana em Natal
ANÁLISE | Para Gilbrando Junior,  vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN, é preciso decidir agora o futuro sustentável da cidade. Ele ressalta, ainda, 
que a estratégia  por novos mananciais ou captação de água em outros lugares torna-se importante quando se fala em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida

Na avaliação do vice-presidente do Crea, a capital do Rio Grande do Norte precisa adotar medidas sustentáveis de longo prazo

Engenheiro Gilbrando Júnior considera que Natal está numa “posição confortável” em relação ao tema esgotamento sanitário
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 JOSÉ ALDENIR

O Ministério Público Federal 
(MPF) cobrou da Prefeitura do 
Natal e do Governo do Rio Gran-

de do Norte a retomada e a conclusão 
dos processos de regulamentação da 
zona de proteção ambiental (ZPA-08) 
do estuário do rio Potengi, na capital 
potiguar, bem como a definição sobre 
uma unidade de conservação (UC) a ser 
criada no local, assunto que vem sendo 
debatido há 15 anos, sem sair do papel.

O objetivo é assegurar a preservação 
ambiental da área (de grande relevân-
cia para o ecossistema costeiro), bem 
como proteger a atividade econômica 
das comunidades ribeirinhas, além de 
oferecer uma oportunidade de turismo 
ecológico para a região. Os ofícios - en-
caminhados pelo procurador da Repú-
blica Camões Boaventura - concedem 
prazo de 20 dias para que a Prefeitura do 
Natal e o governo do estado informem 
sobre o andamento dos dois processos. 
A regulamentação da ZPA, criada pelo 
Plano Diretor de 1994, cabe ao municí-
pio e a criação da UC ao governo esta-
dual.

Outro documento foi encaminha-
do ao Instituto de Desenvolvimento e 
Meio Ambiente (Idema/RN) questio-
nando quanto à retomada da proposta 
de criação do “Grupo de Trabalho para 
atualização do programa de recupe-
ração do estuário do Potengi e reaná-
lise dos limites da possível unidade 
de conservação”, bem como se já há 
decisão do órgão estadual a respeito 
da melhor modalidade de unidade de 
conservação para a efetiva proteção 
da área.

MANGUES 
O procedimento que tramita no 

MPF é fruto de uma representação 
do movimento “Salve os Mangues do 
Potengi” e ressalta a importante fun-
ção ecológica, paisagística, histórica 
e social do manguezal. Desse espaço, 
várias famílias retiram seu sustento, 
sobretudo pescadores e marisqueiras. 
“A conservação dos manguezais em 
toda sua extensão reveste-se de impor-
tância social por serem considerados 
berçários para os recursos pesqueiros, 

sustentando direta ou indiretamente 
milhões de pessoas”, acrescenta o pro-
curador da República.

Além disso, ressalta o MPF, os man-
gues possuem papel fundamental no 
equilíbrio do clima, sendo responsáveis 
até mesmo por retirar mais gás carbôni-
co da atmosfera que as áreas de floresta 
tropical. Porém a ocupação desordena-
da (com construção de moradias, car-
cinicultura, instalações de industriais 
e atividades portuárias, dentre outras) 
vem causando a perda e a fragmentação 

desse ecossistema, gerando impactos 
ambientais, sociais e econômicos.

EXTENSÃO
O Plano Diretor de Natal de 1994 

concedeu à ZPA-08 uma área com pou-
co mais de 2.200 hectares, nas zonas oes-
te e norte de Natal, representando 13% 
da superfície do município. De acordo 
com o Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICMbio), o 
manguezal apresenta uma extensão de 
aproximadamente 14.000 km2 ao largo 

do litoral do Brasil, envolvendo quase 
400 mil hectares. O Rio Grande do Norte 
possui uma área de mangue em torno 
de 13.500 hectares, o que corresponde a 
quase 4% de seu território.

O projeto da unidade de conserva-
ção dos Mangues do Potengi, cuja ideia 
foi aprovada pelo Conselho Estadual 
do Meio Ambiente (Conema) em 2006, 
prevê uma área de 824 hectares e inclui 
também a existência de duas áreas de 
uso público (uma no espaço conhecido 
como “antigo cemitério dos ingleses”, 
na Redinha; e outra no terreno da Em-
presa de Pesquisas Agropecuárias do 
RN - Emparn, antiga área de criação de 
camarão).

O movimento “Salve os Mangues…” 
defende um estudo para inclusão de 
uma área de mais 3km de borda da ilha 
de mangues (na região dos Guarapes), 
para conter o avanço de impactos na 
área. Ainda em 2015, já havia se verifi-
cado a necessidade de ampliação da 
possível UC, já que a proposta inicial 
alcançava apenas um quarto dos man-
gues do estuário e não contemplava as 
atividades de extrativismo tradicionais 
(marisqueiros, pescadores artesanais e 
comunidades tradicionais).

A unidade de conservação, caso se-
ja instalada, poderá ainda contribuir na 
proteção de áreas de sítio arqueológico, 
do único ninhal/dormitório de garças 
da região metropolitana do Natal e de 
áreas onde viviam peixes-boi e garças-
-guará, “espécies que podem ser rein-
troduzidas, reforçando o potencial para 
construção de um importante polo de 
ecoturismo no estado”.

Estuário do rio Potengi: MPF cobra 
proteção socioambiental da área
MEIO AMBIENTE | Instalação de unidade de conservação é debatida desde 2006, enquanto zona de proteção, criada em 1994, ainda não foi regulamentada. Objetivo é assegurar a 
preservação ambiental da área, bem como proteger a atividade econômica das comunidades ribeirinhas, além de oferecer uma oportunidade de turismo ecológico para a região

Estuário do Rio Potengi tem grande relevância para o ecossistema costeiro, mas, sem a proteção adequada, está exposta a danos ambientais 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Pleno do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte aprovou 
voto de louvor e reconheci-

mento ao procurador-geral de Justiça, 
Eudo Rodrigues Leite, que conclui o seu 
segundo mandato à frente do Ministé-
rio Público potiguar, na sexta-feira, 18 
de junho. A aprovação da proposição 
do presidente do TJ, desembargador 
Vivaldo Pinheiro, na sessão desta quar-
ta-feira, 16, ocorreu à unanimidade. Nas 
palavras do dirigente do Poder Judiciá-
rio, o voto se justifica “pela excelente 
gestão à frente do Ministério Público e 
pela profícua colaboração com o Poder 
Judiciário”, frisou Vivaldo Pinheiro.

Com 21 anos de atuação no MPRN, 
o promotor de justiça Eudo Leite foi 
eleito pela categoria a qual representa 
para dois períodos, 2017-2019 e 2019-
2021, como procurador-geral. Ele será 
substituído, na chefia do Ministério 

Público do RN, para o biênio 2021-2023, 
pela promotora de Justiça, Elaine Car-

doso de Matos Novais Teixeira, eleita 
pelos colegas de órgão e nomeada em 

5 de maio.
Ao se despedir da Corte Estadual 

de Justiça, o procurador-geral, em sua 
última sessão representando o MPRN 
no colegiado, agradeceu às palavras di-
rigidas a sua pessoa. Afirmou que este 
foi um período de muito aprendizado, 
seja do ponto de vista pessoal, como 
especialmente profissional. “Este tribu-
nal tem honrado as tradições do Poder 
Judiciário do Rio Grande do Norte, jul-
gando de forma cada vez mais ágil, in-
clusive, recebendo prêmios nas gestões, 
desde as que eu participei, de desem-
bargador Expedito, do desembargador 
Rebouças e agora, do desembargador 
Vivaldo”, reforçou Eudo Leite.

Disse que jamais irá esquecer este 
importante período de convivência 
com o Pleno e externou seu desejo de 
que o Brasil e o estado do Rio Grande 
do Norte, em particular, tenham um 

avanço na vacinação das pessoas e que 
o mais rápido possível possam retor-
nar a uma realidade mais próxima do 
normal.O corregedor geral de Justiça, 
desembargador Dilermando Mota, res-
saltou ter tido o prazer de ser professor 
do procurador, “homem e profissional 
equilibrado”. Associou-se à fala do 
corregedor, o desembargador Virgílio 
Macêdo Jr.

Para o desembargador Ibanez 
Monteiro, Eudo Leite continuará hon-
rando suas funções como integrante 
do Ministério Público do Rio Grande 
do Norte. “Quero registrar meu apreço 
pelo Dr. Eudo, pela convivência harmo-
niosa que tivemos”, pontuou.

Presidente do TJRN no biênio 2019-
2020, o desembargador João Rebouças, 
salientou os serviços prestados ao 
MPRN pelo procurador e seu relacio-
namento institucional com o Tribunal.

 Promotor de justiça Eudo Leite foi procurador-geral em 2017-2019 e 2019-2021

TJ aprova voto de reconhecimento a Eudo Leite
JUDICIÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 SRP N° 013/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 479/2021
A Pregoeira do município de Bento Fernandes/RN torna público que promoverá em 29 de junho de 
2021, às 09h00min o Pregão Eletrônico N.º 002/2021 SRP Nº 013/2021, do tipo menor preço, no 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br onde será disponibilizado o Edital 
e anexos de Licitação que tem como Objeto: Aquisição de materiais de limpeza entre outros para 
atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais desta Prefeitura Municipal de Bento 
Fernandes/RN. Demais especificações e detalhes encontram-se à disposição dos interessados na 
página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bento Fernandes/RN, em 16 de junho de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. BRUNO HENRIQUE DO CARMO GREGO, brasileiro, solteiro, biomédico, portador do RG sob o n° 
27537802 – SSP/SP, portador do CPF/MF n° 301.661.278-09, residente e domiciliado na Rua dos Coqueirais, n° 17, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado na Rua das Águias, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.005,11m²(mil e cinco metros e onze decímetros quadrados), com benfeitorias existentes no local, imóvel com 
cadastros junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.05.2475.0000.8 e 
1.0101.020.05.2490.0000.2 e, sequenciais n° 1.005828.1 e 1.008880.6.  LIMITES: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 23,39m, 
com a Sra Lucia de Fatima Almeida Couto;  Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 38,24m, com o Sr. Sra. Iralice Motenegro de 
Medeiros;  Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 26,34m, com a Sra. Maria Tereza Espirito Santo Gabriel;  Ao Oeste, do ponto P4 
ao P5 com 38,20m, com a Rua das Águias. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 180.000,00. 
O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Iralice Montenegro de Medeiros, a Sra. Maria Tereza 
Espirito Santo Gabriel, a Sra. Lucia de Fatima Almeida Couto, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes 
de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul-RN, 17 de junho de 2021.-  
 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

  

 

MARCELO OLIVEIRA

O Instituto Butantan abriu ontem, 
16, o pré-cadastro de voluntá-
rios interessados em participar 

de estudos clínicos com a ButanVac, a 
vacina contra a covid-19 que está sen-
do desenvolvida pelo Butantan e um 
consórcio internacional. Os interessa-
dos em participar de testes com essa 
vacina podem se inscrever por meio 
do site do Instituto (https://butanvac.
butantan.gov.br/).

Para uma vacina ser aplicada na 
população, ela passa por uma fase 
de estudos em laboratório, uma fase 
pré-clínica de testes em animais e três 
etapas clínicas de testes em voluntá-
rios humanos, que avaliam a produção 
de anticorpos, a segurança e a efi cácia 
do imunizante. Os testes em humanos 
com a ButanVac foram divididos em 
três fases: fase A, fase B e fase C.

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) autorizou, neste 

momento, apenas a realização da fa-
se A, a primeira etapa dos testes em 
humanos, da qual vão participar 418 

voluntários. Os testes serão realizados 
pelo Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Preto.

Poderão se cadastrar pessoas com 
idades acima de 18 anos. Nesses testes 
poderão fazer parte, inclusive, adultos 
já vacinados ou que já tiveram co-
vid-19.

O processo de recrutamento dos 
interessados terá início assim que hou-
ver a autorização dos ensaios clínicos 
por parte do Conselho Nacional de Éti-
ca em Pesquisa (Conep), o que, segun-
do o Butantan, deve ocorrer em breve.

TESTES
O estudo clínico inicial vai avaliar 

se a vacina é segura e qual a quantidade 
de doses sufi ciente para a vacinação. 
Segundo Dimas Covas, diretor do Ins-
tituto Butantan, essa primeira fase de 
testes contará com grupos de controle, 
ou seja, parte dos voluntários poderá 
tomar placebo, uma substância que 
não é a vacina. Mas isso só vai ocorrer 
nessa primeira etapa: nas demais fa-

ses, o estudo com a ButanVac será de 
comparação com as demais vacinas. 
“O grupo placebo será somente na 
primeira fase, exatamente para avaliar 
a segurança e a dose que será incorpo-
rada na vacina defi nitiva. A partir daí, 
será comparação com a vacina que já 
está em uso”, disse o diretor do Institu-
to Butantan.

As fases 2 e 3 do estudo vão en-
volver 5 mil voluntários. Essas duas 
etapas, que ainda estão aguardando 
autorização da Anvisa, vão avaliar a 
imunogenicidade da vacina, ou seja, a 
resposta imunológica que os partici-
pantes do estudo vão desenvolver.

Os resultados da pesquisa serão 
comparados aos das vacinas que já es-
tão sendo aplicadas, permitindo medir 
a efi ciência da ButanVac. “É um estudo 
de comparação de resposta imune. 
Vamos comparar a resposta imunoló-
gica”, explicou Dimas Covas. 

Butantan abre cadastro prévio de 
voluntários para testes com ButanVac
CIÊNCIA | Poderão se cadastrar pessoas com idades acima de 18 anos. Nesses testes poderão fazer parte, inclusive, adultos já vacinados ou que já tiveram covid-19.  O processo de 
recrutamento dos interessados terá início assim que houver a autorização dos ensaios clínicos por parte do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), a qual já foi solicitada

sadasdsad

WALTERSON ROSA

OO Instituto Butantan entregou 
ontem, 16, ao Ministério da 
Saúde um lote de um milhão 

de doses da vacina CoronaVac contra 
covid-19. Essa remessa é parte das 5 
milhões de doses previstas para serem 
liberadas ao longo do mês de junho 
para o Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI). As doses entregues hoje 
já contemplam o segundo contrato 
fi rmado com o Ministério da Saúde, de 

54 milhões de vacinas. O primeiro, de 
46 milhões, foi cumprido no dia 12 de 
maio.

O novo lote de 5 milhões de doses 
está sendo produzido a partir dos 3 mil 
litros de ingrediente farmacêutico ativo 
(IFA) recebidos no dia 5 de maio. Desse 
total, já houve a liberação de 2,8 mi-
lhões de vacinas desde o dia 11, quando 
foram entregues 800 mil doses e, no dia 
14, mais 1 milhão. 

Segundo informações do Instituto 
Butantan, o envase da matéria-prima 
foi iniciado no dia 27 e terminou na 
madrugada do dia 30. Parte das doses 
já envasadas está em outras etapas do 
processo produtivo, como inspeção de 
controle de qualidade. O Butantan in-
formou, ainda, que até o fi m de junho 
receberá um novo lote de 6 mil litros 
de IFA para a produção de mais 10 mi-
lhões de doses.

Já foram fornecidas ao PNI  50 milhões de doses da Coronavac desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado

Interessados com mais de 18 devem fazer pre-cadastro no site da instituição 

Saúde recebe  mais 1 milhão de 
doses da Coronavac para junho

IMUNIZAÇÃO
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CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
  
Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a AE –Autorização Especial, 
com prazo de validade até 11/06/2022, em favor do empreendimento Canteiro de Obras e Pátio de 
Estocagem do Complexo Eólico Mundo Novo, com área de 17,68 hectares, localizado na Fazenda Mundo 
Novo, Zona Rural no Município de São Miguel do Gostoso/RN. 
  

Ranier Messias 
Representante Legal 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
HUMBERTO CANDIDO DA SILVA 94263485491, CNPJ 11.593.007/0001-80, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação 
- LO, para uma Empresa Prestadora de Serviços de Imunização e Controle de Pragas Urbanas, localizada na 
Rua Coronel Francisco Pinto, N° 137, Centro, Caicó/RN - 59.300-000. 

 
Humberto Candido da Silva  

Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MG CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.189.896/0001-67, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS, 2016-
099258/TEC/RLS-0036 com validade em 14/09/2021 para uma Unidade de Britagem de Calcário na área de 
150 m², localizado no Sítio Santana, Zona Rural, Mossoró/RN. 
 

MG CONSTRUÇÕES EIRELI  
Requerente/Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

 
MHAG SERVIÇOS E MINERAÇÃO S/A, CNPJ 05.116.209/0001-39, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença Prévia - LP para extrair e 
beneficiar 2,0 MTPA de minério de ferro do tipo Pellet Feed, na área requerida do Processo ANM Nº 
848.211/2003, da Mina do Bonito, zona rural do município de Jucurutu/RN. 
 

MHAG SERVIÇOS E MINERAÇÃO S/A  
Requerente 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO RH COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI inscrito sobre CNPJ: 05.932.284/0001-78 torna público 
que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Licença Ambiental de Operação para uma Comercio Varejista de Combustíveis Líquidos com capacidade 
total de 60.000L de armazenamento localizado na Rodovia BR226 km177 – Paizinho Maria – Currais Novos 
– RN. 

DANIELLY MARIA DA COSTA GALVÃO 
Sócio Proprietário. 

 

 

COOPERATIVA DE AUTÔNOMO E SOCIAL – COOPBRASIL 
CNPJ: 35.506.105/0001-00 - NIRE: 24400011361 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL 
 
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AUTÔNOMO E SOCIAL – COOPBRASIL, no uso 
das atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 50 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os cooperados, que 
nesta data totalizam 21 (vinte e um), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, com 
realização na sede da cooperativa, situada na R. Apodi, 244 - Tirol, Natal - RN, 59020-130, e por meio de sala virtual 
aberta por intermédio da ferramenta Zoom, disponibilizada no link https://zoom.us/j/98157080652, atendendo, 
plenamente, os requisitos da modalidade prevista no art. 43-A da Lei 5.764/71 e na IN DREI nº 81/2020, no dia 29 de 
junho de 2021 (terça-feira), em primeira convocação às 17h (dezessete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 18h (dezoito horas), no mesmo dia e local, 
com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e 
última convocação às 19h (dezenove horas), no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Justificativa da não realização das Assembleias Gerais 
Ordinárias de 2020 e 2021, referentes aos exercícios de 2019 e 2020, dentro do prazo legal estabelecido no art. 
44 da Lei nº 5.764/71; II - Prestação de contas dos exercícios de 2019 e 2020, compreendendo: a) Relatório de 
Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou perdas; e d) Parecer do Conselho Fiscal; III - 
Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; V - 
Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal; VI - Plano de trabalho para o restante do exercício de 2021; e VII - Outros assuntos não deliberativos de 
interesse dos cooperados. 

 
Natal/RN, 17 de junho de 2021 

GERALDO FERREIRA FILHO 
Diretor Presidente 

Notas: 
1. Informamos que, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde – OMS e do Ministério da Saúde, bem 
como os decretos do município de Natal e do Estado do Rio Grande do Norte, a cooperativa comunica que, por motivo 
da pandemia de coronavirus (COVID-19), para os cooperados que tenham interesse em participar, presencialmente, a 
assembleia será realizada com o seguinte protocolo de prevenção: local aberto e arejado; máscaras serão obrigatórias 
para todos os participantes; cadeiras posicionadas com distância mínima indicada pelos órgãos de saúde; e 
disponibilidade de álcool em gel durante todo o evento; 
2. Para ter acesso à sala virtual disponibilizada por intermédio da ferramenta Zoom, aos cooperados optantes pela 
participação digital, precisarão entrar no link https://zoom.us/j/98157080652 e inserir nome completo e e-mail; 
3. Os cooperados optantes pela participação digital terão registro de presença e votação por meio da ferramenta Zoom 
ao entrar no link de acesso para assistir a Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial; 
4. Para os cooperados que optarem pela participação presencial, os processos de registro de presença e votação 
permanecem inalterados; 
5. Em caso de dúvidas ou informações complementares, entrar em contato pelo o número de celular (84) 98701-3796 e 
e-mail: sinmed@sinmedrn.org.br. 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISTAS E ESCRITORES DE TURISMO – ABRAJET RN 
SECCIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
1. O Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISTAS E ESCRITORES DE TURISMO DO RIO GRANDE 

DO NORTE – ABRAJET RN, Seccional do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições estatutárias, e por meio 
deste Edital, convoca os seus associados para participarem das eleições de Presidente e membros da Diretoria para 
o biênio 2021/2023, conforme o que emana do Estatuto Social da ABRAJET RN.  

2. Seguindo orientação da ABRAJET NACIONAL, a nomenclatura de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISTAS 
E ESCRITORES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE, passa a ser denominada de ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE JORNALISTAS DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE – ABRAJET RN. As eleições serão 
realizadas no dia 18/6/2021, às 09 horas em primeira e única convocação, e após o pleito eleitoral, a nova Diretoria 
será automaticamente empossada e registrada em Livro das ATAS. Local da reunião: Rua São José de Mipibu, 
1464, Lagoa Nova II, Natal, RN, Cep. 5906070. 

Natal (RN), 12 de junho de 2021 
 

Jornalista LISZT COUTINHO MADRUGA 
Presidente da ABRAJET RN 
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PRODUÇÃO  | Somadas, as terras da União totalizam cerca de 2,3 milhões de hectares que serão destinafas 
ao manejo empresarial; cada hectare corresponde às medidas aproximadas de um campo de futebol oficial

O Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) e 
o Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES) 
planejam conceder cinco grandes áre-
as florestais na Amazônia à iniciativa 
privada até o fim de março de 2023. 
Somadas, as terras da União totalizam 
cerca de 2,3 milhões de hectares (ca-
da hectare corresponde às medidas 
aproximadas de um campo de futebol 
oficial) e serão destinadas a projetos de 
manejo florestal que aliem produção 
florestal e proteção ambiental.

Entre as áreas está a Floresta Na-
cional de Balata-Tufari. De acordo com 
a pasta, mais de 600 mil hectares, que 
abrangem o território das cidades de 
Canutama, Humaitá e Tapauá podem 
ser destinados ao manejo empresarial.

As outras quatro florestas nacio-
nais (Flonas) são a de Iquiri (mais de 
800 mil hectares de área de manejo, em 
Lábrea); Jatuarana (Apuí, mais de 300 
mil hectares); Pau-Rosa (mais de 200 
mil hectares, em Maués, e Nova Olinda 
do Norte).

Há uma quinta área em estudo, a 
chamada Gleba Castanho, em Careiro. 
De acordo com o Mapa, aproximada-
mente 120 mil hectares dos 165 mil 
hectares totais da gleba cortada pela 
BR-174 podem ser destinados ao ma-
nejo florestal sustentável.

Responsável por elaborar os estu-
dos para a estruturação do modelo de 
concessão florestal, o BNDES estima 
conseguir concluir parte do trabalho 
até o fim deste ano. Cumprida essa 
primeira fase, as primeiras consultas 
públicas poderão ocorrer já no início 
do próximo ano. 

De acordo com o cronograma 
anunciado hoje (16), a expectativa dos 
técnicos do banco é que os cinco edi-
tais sejam publicados entre março e 
dezembro de 2022, de forma que a úl-
tima das cinco áreas possa ser licitada 
até março de 2023. A estimativa do Ma-
pa é que a concessão das cinco áreas 
amazonenses gerem 3,9 mil empregos 
diretos e 7,8 mil postos de trabalho 
indiretos, permitindo a produção de 
cerca de 1,3 milhão de metros cúbicos 
de madeira legal e produtos florestais.

Para a ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Tereza Cristi-
na, embora o prazo pareça distante, é o 
tempo necessário para que o processo 
seja bem-feito. “São oito concessões ro-
bustas, que precisamos fazer com cui-
dado [de forma a mostrar que] o Brasil 
conserva [suas florestas], e temos 
governança”, disse a ministra durante 
evento que marcou o início oficial dos 
estudos para a concessão.

CONTRATO
O trabalho técnico-jurídico que o 

BNDES vai desenvolver é resultado de 
um contrato firmado em dezembro de 
2020 com o Serviço Florestal Brasileiro 
(SFB), órgão gestor de florestas públi-
cas que desde 2019 integra a estrutura 
regimental do Mapa. 

O acordo prevê que compete ao 
banco, em conjunto com o SFB, ava-
liar e estruturar o modelo de editais 
de concessão para a prática de manejo 
florestal sustentável, contemplando 
propostas de arranjos produtivos 
que estimulem o desenvolvimento 
socioeconômico local; a avaliação do 
potencial de implementação de novos 
serviços e tecnologias que utilizem a 
infraestrutura a ser implantada nas 
florestas e a geração de receitas aces-
sórias, que deverão contar com meca-
nismos de compartilhamento com a 
administração pública.

O Mapa aponta as concessões 
florestais como uma prioridade para 
o governo federal, que pretende levar 
adiante a agenda iniciada em 2011. 
Atualmente, estão em vigor 17 contra-
tos que autorizam o manejo de produ-
tos florestais madeireiros e não madei-
reiros em áreas do Pará e de Rondônia, 
totalizando uma área de 1,05 milhão de 
hectares.

Em janeiro, o Mapa e o BNDES 
deram início à estruturação do 
projeto de concessão de três Flonas 
da Região Sul: Três Barras e Chape-

có, em Santa Catarina, e Irati, no 
Paraná. 

Hoje, ao participar da reunião 
em que o BNDES apresentou seu 
cronograma para as cinco áreas 
do Amazonas, o diretor do Serviço 
Florestal Brasileiro, Valdir Colatto, 
disse que a meta é alcançar a con-
cessão de 4,8 milhões de hectares 
até o início de 2023.

O presidente do BNDES, Gus-
tavo Montezano, disse que, uma 
vez aprovados, o modelo de con-
cessão das áreas do Sul do país e 
do Amazonas poderão servir de 
modelo para agilizar futuros pro-
jetos. “O que estamos fazendo é, 
digamos, um projeto-piloto com 
2 milhões de hectares. É uma área 
enorme, mas diante do potencial 
mercado [que o manejo florestal 
pode significar] para o Brasil, isso 
é apenas o início de uma jornada 
muito maior. Esse é um mercado 
que daqui a dez, 15 anos, pode se 
multiplicar por muitas vezes”, disse 
Montezano.

A ministra Tereza Cristina 
também destacou a importância 
de atividades que conciliam pro-
dução e conservação, gerando em-
pregos e desenvolvimento social. 
“O Brasil é uma potência agroam-
biental. Esse é um grande ativo que 
o Brasil tem”, afirmou. 

Cinco áreas que somam 2,3 milhões de hectares serão cedidas ao manejo empresarial 

Agenda de Economia Florestal e Estruturação de Projetos de Concessão Florestal 

Governo estuda concessão de mais  
cinco áreas florestais no Amazonas

TOMAZ SILVA 
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PROJETO DE CONCESSÃO 
JÁ ESTÁ SENDO 
PRODUZIDO NO SUL
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JOÃORICARDOCORREIA
Vacinação

O presidente do Conselho Federal 
de Medicina, Mauro Ribeiro, afi rmou 
que é contra a vacinação obrigatória da 
população do Brasil contra a Covid-19. 
A declaração foi feita em entrevista ao 
programa “Os Pingos nos Is”, da rádio 
Jovem Pan, nesta terça-feira, 15.

Vacinação 2
 “As pessoas precisam ter liberdade 

de escolher aquilo que é mais 
apropriado”, afi rmou Mauro Ribeiro, 
que é cirurgião geral. “Cabe a entidades 
relacionadas à área da saúde convencer 

JOÃORICARDO

FINANÇAS | Avaliação é de estudo divulgado, ontem, 16, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) com uma análise sobre o efeito da pandemia no mercado de trabalho; Análise usa dados do Penad

A versão digital do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
2021 terá recursos de acessibi-

lidade inéditos como prova ampliada, 
superampliada e com contraste, de 
acordo com o Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Ao todo, serão 101.100 
vagas para o Enem Digital. Essa versão 
do exame será exclusiva para quem já 
concluiu o ensino médio ou que está 
concluindo a etapa em 2021.

Os rendimentos efetivos dos tra-
balhadores registraram queda de 2,2% 
no primeiro trimestre de 2021, na 
comparação com igual período do ano 
passado, devido ao impacto do “recru-
descimento” da pandemia de covid-19. 
A avaliação é de estudo divulgado, 
ontem, 16, pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) com uma 
análise sobre o efeito da pandemia no 
mercado de trabalho. A análise levou 
em consideração os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE).

“Esse padrão [de queda no rendi-
mento] se repetiu para trabalhadores 
com diferentes grupos demográfi cos, 
tendo apenas as mulheres [crescimen-
to de 1,33%] e trabalhadores com mais 
de 60 anos [7,06%] não apresentado 
uma queda da renda efetiva”, diz o 
estudo.

No entanto, acrescenta o estudo, a 
análise por tipo de vínculo revela que 
o impacto da segunda onda da pande-
mia nos rendimentos foi concentrado 
nos trabalhadores privados com car-
teira assinada. “Os trabalhadores por 
conta própria [queda de 3,6%], que de 
modo geral haviam sido os mais atin-

gidos pela pandemia, mostraram um 
crescimento de 3,9% da renda efetiva”, 
destaca o estudo.

“Os dados da Pnad Contínua apre-
sentam em linhas gerais o mesmo qua-
dro da Pnad Covid-19: um forte im-
pacto inicial da pandemia e uma lenta 
recuperação do mercado de trabalho, 
que ainda se encontrava incomple-
ta, especialmente se considerarmos 
também as informações sobre o nível 
de ocupação ao fi nal do ano, quando 
o país foi atingido pelo início da se-
gunda onda de covid-19 – a exceção 
fi ca para os trabalhadores de maior 
escolaridade”, comentou o técnico de 
planejamento e pesquisa na Diretoria 
de Estudos e Políticas Macroeconômi-
cas (Dimac) do Ipea e autor do estudo, 
Sandro Sacchet de Carvalho.

MASSA DE RENDIMENTOS
De acordo com a pesquisa, nos pri-

meiros três meses do ano, a queda da 

massa de rendimentos habituais che-
gou a 6,7%, atingindo R$ 212,5 bilhões, 
enquanto a queda da massa efetiva 
alcançou 9,5% se comparado ao ano 
anterior, totalizando R$ 225,8 bilhões.

A proporção de domicílios sem ne-
nhuma renda do trabalho também so-
freu infl uência da pandemia e passou 
de 25% no primeiro trimestre de 2020 
para 29,3% no mesmo período de 2021. 
“Essa diferença reforça a avaliação de 
que está sendo lenta a recuperação do 
nível de ocupação entre as famílias de 
renda mais baixa a patamares anterio-
res à pandemia”, indicou o estudo.

NORDESTE
O estudo do IBGE apresentado 

ontem mostrou que entre as regiões, o 
Nordeste teve maior impacto nos ren-
dimentos por causa da segunda onda 
da pandemia. O recuo fi cou em 7,05% 
da renda efetiva. Já o Centro-Oeste 
apresentou o menor efeito. 

Ipea: rendimentos efetivos dos 
trabalhadores têm queda de 2,2%

Rendimentos efetivos dos trabalhadores registraram queda de 2,2% no primeiro trimestre 

UESLEI MARCELINO/REUTERS

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) decidiu pror-
rogar a suspensão de cortes 

de energia elétrica para famílias de 
baixa renda por falta de pagamento. 
A medida, que valia até 30 de junho, 
fi cará vigente até 30 de setembro. A 
avaliação da área técnica do órgão é 
que mesmo com a vacinação contra 
a covid-19 no País, ainda não há pers-
pectiva de melhora da pandemia, 
considerando que ainda há um alto 
índice de contágio.

A medida continuará valendo 
para os mesmos grupos de consu-
midores. Entre eles estão cerca de 
12 mil famílias cadastradas no Tarifa 
Social, os que precisam de energia 
para manter equipamentos essen-
ciais à vida em funcionamento e os 
que não recebem a conta de luz em 
casa. Também abrange unidades de 
saúde e hospitais e regiões onde não 
tenha instituições fi nanceiras aber-
tas por conta de restrições de distan-
ciamento social.

Durante a análise da proposta na 

reunião realizada na terça-feira, 15, a 
diretoria do colegiado deixou claro 
que a suspensão do corte não deve 
ser entendida como um estímulo ao 
não pagamento das contas de ener-
gia, mas como uma ação para garan-
tir o fornecimento àqueles que não 
podem quitar os débitos. 

O mecanismo, que valeu nos últi-
mos três meses, é semelhante ao que 
foi  adotado em 2020. No ano passa-
do, a agência também julgou neces-
sário prorrogar a proibição por mais 
alguns meses ao avaliar a permanên-
cia de impactos de medidas de isola-
mento social no setor elétrico.

 Suspensão do corte de luz vale para consumidores cadastrados no programa Tarifa Social

Aneel prorroga suspensão 
de corte de luz até setembro

ENERGIA

30/09
Novo prazo de corte. Medida 

antes valia até o dia 30 de junho

MARCELLO CASAL JR

a população de que é importante tomar 
a vacina”, acrescentou.

Vacinação 3
O colunista concorda com o 

médico Mauro Ribeiro. E defende 
que votar também não deveria ser 
obrigatório no Brasil.

Constatação
Aprender, até animal que 

chamamos de irracional aprende 
algumas coisas. Mas ser inteligente e 
usar o bom senso é para poucos seres 

que chamamos de humanos.

Alerta
Nem prensar em achar que a 

Covid-19 passou. Sem ampla vacinação, 
nas duas doses, e com a ignorância 
de muitos que aglomeram, não 
usam máscaras e não tomam outros 
cuidados, UTIs e túmulos continuarão 
sendo ocupados com maior freqüência.

Indenização
O ex-presidente e ex-presidiário 

Lula e seus fi lhos recorreram ao 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios de decisão de 1ª 
instância em um processo contra 
Regina Duarte. A família busca 
indenização no valor de R$ 131 mil 
por danos morais, após a ex-secretária 
especial de Cultura compartilhar fake 
news sobre a ex-primeira dama Marisa 
Letícia.

Indenização 2
De acordo com a coluna de Mônica 

Bergamo, a família pede indenização 
de cinco vezes esse montante, número 
de agravantes do ato, o equivalente a R$ 

131 mil. No pedido, Lula diz que doará 
todo o valor ao projeto social do padre 
Julio Lancellotti. Que menino bonzinho, 
esse Lulinha.

Sugestão
Em plena época de festejos juninos, 

alguns estabelecimentos comerciais 
de Natal ignoram completamente 
o período e colocam como música 
ambiente uns barulhos internacionais 
tenebrosos. Nada contra a música “lá 
de fora”, mas a nossa deveria ser melhor 
valorizada. Um forrozinho pé-de-serra 
faz bem até a quem não dança nada, 



O Japão decidirá este mês se per-
mitirá público local na Olim-
píada de Tóquio, afirmou o 

principal porta-voz do governo nesta 
quarta-feira, 16, após especialistas 
aprovarem um plano para liberar pú-
blico de até 10 mil pessoas nos eventos.

A decisão final sobre o público nos 
Jogos será tomada levando em conta 
as condições de infecção do novo co-
ronavírus (covid-19) e a prevalência de 
variantes, afirmou o ministro-chefe do 
Gabinete, Katsunobu Kato, a repórte-
res.

O ministro da Economia, Yasutoshi 
Nishimura, disse que especialistas 
sanitários concordaram com o plano 
do governo que permitiria até 10 mil 
espectadores ou 50% da capacidade 
da arena, o que for menor, durante os 
eventos. Torcedores estrangeiros já 
foram proibidos na Olimpíada que co-
meça em 23 de julho, parte de medidas 
planejadas para realizar o que o gover-

no japonês as autoridades olímpicas 
prometeram ser Jogos “seguros”.

Organizadores em Tóquio podem 
ter inveja da Eurocopa, com dezenas 

de milhares de torcedores se reunindo 
em estádios ao redor do continente eu-
ropeu ao longo do espetáculo que dura 
um mês.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.123/2021

COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E O DECRETO FEDERAL 10.024/2019

O Município de Afonso Bezerra/RN, vem a público comunicar que no dia 17 de junho de 2021 no Portal de 
Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo 
MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo o registro de preço para 
futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE 
CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A sessão de realização da 
Licitação ocorrerá no dia 01 de julho de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações 
serão fornecidas através do e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 18:00).

Afonso Bezerra/RN, 16 de junho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 SRP N° 014/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 516/2021
A Pregoeira do município de Bento Fernandes/RN torna público que promoverá em 01 de julho de 2021, 
às 09h00min o Pregão Eletrônico N.º 003/2021 SRP Nº 014/2021, do tipo menor preço, no Portal de 
Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br onde será disponibilizado o Edital e anexos de 
Licitação que tem como Objeto: Contratação de empresa para aquisição de forma parcelada de material 
de limpeza hospitalar, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde junto com os Postinhos 
da zona rural lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Bento Fernandes/RN. Demais especificações e 
d e t a l h e s  e n c o n t r a m - s e  à  d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s  n a  p á g i n a  e l e t r ô n i c a 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bento Fernandes/RN, em 16 de junho de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

Edital De Citação Prazo: 20(Vinte) dias O(A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Di rei to da 20ª Vara 
Cível , na forma da lei , etc. Faz Saber a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de Execução De Título Extrajudicial (159), processo nº 0823175-34.2016.8.20.5001, proposta por Exequente: Banco Do Brasil S/A Contra 
Executado: Esai - Empresa De Servicos E Assessoria Industrial Ltda - Epp, Clovis Silva Da Costa E Fabiana Cristine Barbosa Costa, 
Sendo Determinada A Citação De Esai - Empresa De Servicos E Assessoria Industrial Ltda - Epp, Cnpj: 04.636.756/0001-82, Clovis Silva 
Da Costa, Cpf: 071.175.664-34 E Fabiana Cristine Barbosa Costa, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor 
de R$ 257.972,82 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), acrescido de custas e 
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três 
dias, passando a 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, 
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de 
penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à 
dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção 
monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador 
especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, Silvana Claudia Gadelha Jales Costa De Freitas, Técnico Judiciário, digitei e conferi. Natal, 
3 de maio de 2021. K-16e17/06

CONCESSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, CNPJ: 
08.272.049/0001-05, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, 
em favor do empreendimento referente à Construção de Galpão para armazenamento de 
Forragens, localizado na Estação Experimental da EMPARN no Município de Ipanguaçu/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN  
 

Processo: 0828665-37.2016.8.20.5001  
Exequente: GMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Executado: JOSENILSON BANDEIRA PESSOA  

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (vinte) dias 
O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na 

forma da lei, etc.  
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0828665-37.2016.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: 
GMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra EXECUTADO: JOSENILSON BANDEIRA PESSOA, 
sendo determinada a CITAÇÃO de JOSENILSON BANDEIRA PESSOA CPF: 030.451.664-31, para que: 1) no prazo de 
três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 7.333,45 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e 
cinco centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em 
execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito 
atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da 
justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, 
acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em 
caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, SILVANA CLAUDIA GADELHA 
JALES COSTA DE FREITAS, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

Natal, 12 de Novembro de 2019. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 

Juíza de Direito 
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AMIR COHEN

INTERNACIONAL | Foi o 1º ataque desde que um cessar-fogo encerrou 11 dias de conflito; violência é teste 
para governo do novo primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, que chegou ao poder no domingo, 13

Um avião israelense atingiu lo-
calizações do Hamas, em Ga-
za, nesta quarta-feira, 16, após 

balões incendiários serem lançados 
do enclave palestino. Foi o primeiro 
ataque desde que um frágil cessar-fogo 
encerrou 11 dias de conflitos no último 
mês.

A violência é um teste para o gover-
no do novo primeiro-ministro israelen-
se, Naftali Bennett, cuja coalizão che-
gou ao poder no domingo, 13, com a 
promessa de focar em questões socio-
econômicas e evitar escolhas sensíveis 
de políticas em relação aos palestinos.

Uma trégua mediada pelo Egito, 
que interrompeu os conflitos entre 
Israel e militantes de Gaza, não pa-
rece imediatamente ameaçada pela 
explosão. Os ataques aéreos de Israel 
durante a noite deram lugar à calmaria 
de manhã.

Não houve relatos de mortes em 
qualquer um dos lados.

A violência ocorre depois de uma 
marcha de nacionalistas judeus em 
Jerusalém Oriental nessa terça-feira, 
que havia atraído ameaças de ação por 
parte do Hamas, o grupo militante no 
comando de Gaza.

O Exército israelense disse que 
sua aeronave atacou complexos ar-
mados do Hamas na cidade de Gaza, 
na cidade de Khan Younis, ao sul, e 
estava pronto para qualquer cenário, 
incluindo novos conflitos, diante dos 
contínuos atos terroristas que proce-
dem de Gaza.

Segundo o Exército, os ataques 

foram resposta ao lançamento de 
balões carregados com materiais in-
cendiários, que, segundo o Corpo de 
Bombeiros, causou 20 incêndios em 
comunidades próximas à fronteira 
com Gaza.

Um porta-voz do Hamas, confir-
mando os ataques de Israel, disse que 
os palestinos continuariam a buscar 
sua “resistência corajosa e a defesa dos 
seus direitos e locais sagrados” em Je-
rusalém.

Analistas sugerem que o Hamas se 
absteve de atirar foguetes no momento 
da marcha e depois dos ataques de Is-
rael, para evitar escaladas de violência 
em Gaza, que foi devastada pelos bom-
bardeios aéreos de maio.

“(O cessar-fogo) é muito frágil. A 

calmaria do momento pode dar aos 
egípcios a chance de tentar consolidá-
-la”, disse Talal Okal, um analista em 
Gaza.

De acordo com a Rádio do Exército 
de Israel, o país havia informado me-
diadores egípcios que o envolvimento 
direto do Hamas no lançamento dos 
balões colocaria em risco negociações 
de uma trégua de longo prazo. Autori-
dades israelenses não confirmaram a 
informação.

Horas antes dos ataques noturnos, 
milhares de israelenses com bandeiras 
se reuniram em torno do Portão de Da-
masco, na Cidade Velha de Jerusalém, 
antes de se dirigirem ao sagrado Muro 
Ocidental do Judaísmo, atraindo raiva 
e condenação de palestinos.

Avião israelense atingiu localizações do Hamas, em Gaza, após balões palestinos

Israel desafia trégua e ataca 
localizações do Hamas em Gaza

KIM KYUNG-HOON

Torcedores estrangeiros já foram proibidos na Olimpíada que começa em 23 de julho

Japão decidirá este mês se 
permitirá público local na Olimpíada

TERCEIRA ONDA



O Globo derrotou o ABC pelo 
placar de 2 a 1, na primeira 
partida da final do Campeo-

nato Potiguar 2021, no estádio Bar-
rettão, em Ceará-Mirim, e conquis-
tou vantagem na busca por seu 1º 
título estadual. 

Com a vitória, o tricolor será con-
sagrado campeão com um empate. O 
segundo jogo será na próxima quarta-
-feira, dia 23, às 21h15, no Frasqueirão, 
em Natal.

Os gols da Águia foram todos 
marcados na etapa final, com Erick 
Varão – destaque da partida- , aos 
22 e 29 minutos. Já gol do ABC, que 
ainda lidar com um jogador a menos 
em campo, após a expulsão de Mar-
cílio, foi marcado por Marcos Antô-
nio, que cobrou falta na última volta 
do ponteiro, aos 50 minutos.

Com a vantagem do Globo, para 
o ABC o título ficou um pouco mais 

distante. Caso o Alvinegro vença a 
próxima partida por um gol, o troféu 
ainda será decidido nos pênaltis. O 

prêmio sera alvirrubro com uma vi-
tória vencer por dois gols de diferen-
ça no tempo regulamentar.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.728/2021

COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E O DECRETO FEDERAL 10.024/2019

O Município de Afonso Bezerra/ RN, vem a público comunicar que no dia 17 de junho de 2021 no Portal 
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de Licitação, 
tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo o registro de 
preço para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no 
dia 05 de julho de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas 
através do e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00). 

Afonso Bezerra/RN, 16 de junho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

SECRETÁRIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN
LICITAÇÃO: NCB 070/2021

PROCESSO: Nº 00210060.000043/2021-66
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de Engenharia Civil, devidamente credenciada 
junto ao CREA, para execução de obra infraestrutura para implantação de sistema de dessalinização 
de águas salobras, localizados na zona rural do estado do RN, nos municípios de Caraúbas, Açu, 
Governador Dix Sept Rosado, Touros, Santo Antônio, Jardim do Seridó, São Bento do Trairi e Angicos. 

RESULTADO DA LICITAÇÃO
A Comissão Especial Mista de Aquisições e Licitações do Projeto Governo Cidadão, designada pela 
Portaria nº 153, de 19 de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do RN (DOE), em 20 
de novembro de 2020, torna público o resultado do julgamento do certame licitatório na modalidade 
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (NCB) nº 070/2021 ,  Processo Administrativo nº 
00210060.000043/2021-66. Feito o julgamento, a Comissão de Licitações resolveu declarar 
vencedora do presente Certame Licitatório, a Licitante: CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, para o Lote 1, pelo valor de R$ 399.892,81 (Trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e 
noventa e dois reais e oitenta e um centavos), para o Lote 2, pelo valor global de R$ 399.892,81 
(Trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) e para o 
Lote 3, pelo valor global de R$ 399.892,81 (Trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e dois 
reais e oitenta e um centavos), por estar substancialmente adequada aos termos do Edital e os critérios 
estabelecidos nas Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços Técnicos, para a referida 
modalidade. A Ata de julgamento das Propostas apresentadas está à disposição dos interessados na 
sala de reuniões da Comissão Especial Mista de Aquisições e Licitações do Projeto Governo Cidadão, 
localizada na Secretária de Estado do Planejamento e das Finanças, Centro Administrativo do Estado - 
BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232-1964, em dias úteis, nos 
horários de 08:00 às 14:00 horas.

Natal/RN, 16 de junho de 2021
Ronaldo Barros Pereira

Presidente da Comissão Especial Mista de Aquisições e Licitações do
Projeto Governo Cidadão

Marcílio foi expulso no segundo tempo, deixando a partida ainda mais difícil para o alvinegro

Globo vence ABC por 2 a 1 e chega 
mais próximo do título estadual

CAMPEONATO POTIGUAR

OLIMPÍADAS DE TÓQUIO | Jovem integra equipe do 4x100m livre feminino nos jogos; paulista tem apenas 
16 anos e fica atrás somente de Ricardo Prado, que esteve nos Jogos de Moscou em 1980, com 15 anos 

A confirmação da Federação 
Internacional de Natação 
(FINA) da classificação do 

revezamento 4x100m livre feminino 
do Brasil para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio, ocorrida no início des-
te mês, trouxe um motivo especial 
de comemoração para uma atleta. 
Stephanie Balduccini, que integra a 
equipe ao lado de Etiene Medeiros, 
Ana Vieira e Larissa Oliveira, estrea-
rá em Olimpíadas e, além disso, será 
a mais jovem nadadora da seleção 
nacional dos últimos 41 anos. A pau-
lista tem apenas 16 anos e fica atrás 
somente de Ricardo Prado, que es-
teve nos Jogos de Moscou em 1980, 
com 15 anos.

“Várias pessoas da minha idade 
vieram me agradecer por represen-
tá-los dentro da piscina. Isso tudo 
mostra que dedicação supera tudo. 
A natação é um esporte muito difí-
cil. Mas se você se superar no dia a 
dia pode ir muito longe”, disse Bal-
duccini à Agência Brasil.

A nadadora do clube Paineiras 
do Morumbi, de São Paulo, foi res-
ponsável pela última parcial na to-
mada de tempo na seletiva olímpica 
em abril, no Parque Maria Lenk, no 
Rio de Janeiro. E ajudou com boas 
braçadas  o time a terminar na quar-
ta colocação dentro da repescagem 
mundial, com o tempo de 3m38s59, 
e carimbar o passaporte para Tó-
quio.

Nas disputas individuais dos 100 
metros durante a seletiva, Balduc-
cini conseguiu baixar duas vezes a 

melhor marca pessoal, algo que não 
ocorria desde 2019, e quebrar o re-
corde brasileiro da categoria júnior 
1. Nas eliminatórias, a jovem nadou 
a distância em 55s34, fechando com 
o segundo melhor tempo, e na final, 
ela baixou ainda mais, cravando 
55s06.

“Eu nadei os 100m borboleta, os 

50m livre e os 100m livre. Claro que 
as marcas dos 100 metros foram 
especiais. Foi emocionante demais 
ter essa chance de pular na água e 
baixar as marcas. Não conseguia 
melhorar meus tempos desde 2019. 
Estava com medo de não ser mais 
tão rápida. Então, aquele tempo das 
eliminatórias já tinha sido super es-
pecial”, destacou. 

“Consegui baixar sete décimos 
da minha antiga marca. Mesmo se 
eu não tivesse obtido a vaga à final 
já estaria super satisfeita. Na final, a 
pressão foi ainda maior. Mas conse-
gui ser ainda mais rápida. Tive que 
olhar várias vezes para o cronôme-
tro para ter certeza de que estava 
correto. Até agora não caiu a ficha”, 
comentou Balduccini.

Stephanie Balduccini estreia nas Olimpíadas de Toquio revezamento 4x100m

Stephanie Balduccini, mais jovem 
nadadora olímpica do país em 41 

RICARDO SODRÉ

FRANKIE MARCONE

16 anos
Idade Stephanie Balduccini, mais 
jovem nadadora nas Olímpiadas
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

O foco no trabalho aumentará a produção. Mesmo que 
a motivação esteja em outras áreas, o dia não permitirá 
desvios na rotina. Dobre a atenção na saúde. Notícias 
darão no que pensar. Respeite orientações médicas, 
mantenha o distanciamento social e faça sua parte.

Confi e na sua percepção. Preparativos de viagem, ou 
procedimentos para um curso, roubarão a atenção 
no trabalho. Cuidado com distrações, a rotina poderá 
fi car confusa, hoje. Cada detalhe será importante, com 
Mercúrio retrógrado. Faça as coisas com calma.

Entusiasmo com novos projetos e trocas de mensagens 
carinhosas darão sabor ao dia. Aumente a exposição 
nas redes e conquiste novos espaços. Autoconfi ança, 
criatividade, empatia e brilho não faltarão hoje. Aproxime 
quem está longe e atraia oportunidades de trabalho.

Dicas e novidades chegarão de repente. Coloque a 
conversa em dia com amigos e pense também num plano 
“B”. Movimentações na equipe e troca de confi dências 
com a família darão no que pensar. A fase incentivará 
mudança nos planos e abertura a novos projetos. 

Fortaleça a autoestima e confi e no futuro. Expectativas 
poderão se cumprir e equilibrar as fi nanças. Dê uma 
atenção especial à família, à casa e aos assuntos 
pendentes do passado, hoje. Ambiente carinhoso e 
protetor, bases afetivas fi rmes.

Novos planos para o futuro trarão empolgação, 
hoje. Carreira com mais projeção e popularidade. 
Implante inovações no trabalho e ganhe reputação. 
Você poderá surpreender o chefe, ou alavancar um 
empreendimento com garra e coragem. 

Informações de um curso ou viagem manterão o astral 
em alta. Siga orientações, providencie documentos ou 
outras necessidades e não perca prazos. Clima animado 
e trocas carinhosas nas interações e atividades de grupo 
darão sabor ao dia. 

O amor inspirará planos otimistas e mudanças no 
lifestyle. Notícias de longe despertarão desejos de 
aventuras e de novos rumos. Estudos, convites e 
conexões internacionais ampliarão possibilidades. 
Planeje com antecedência. 

Sintonia forte com os sentimentos, coincidências e 
sincronicidades aumentarão a magia e o encantamento 
pela vida. Siga a intuição nos relacionamentos e ajude a 
quem puder. Desejos de mudanças estarão mais fortes. 
Espere por melhores condições, em compras e decisões.

Afaste angústias com conversas esclarecedoras num tom 
mais profundo com o par. O dia convidará à intimidade. 
Resolva assuntos do coração e comece uma fase nova no 
amor. Atitude nas relações de trabalho aquecerá negócios 
e motivará a equipe. 

Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se 
cuidar com carinho, jogar a autoestima para cima e 
projetar sua imagem. O dia trará maior exposição no 
ambiente profi ssional. Resultados serão positivos e 
fortalecerão sua posição. Talvez precise rever metas.

Amor e família cobrarão atenção. O ritmo será acelerado, 
hoje. Não perca energia com discussões repetitivas. O 
importante será encontrar soluções práticas e eliminar 
pendências. Trabalho com andamento positivo. Confi e 
nos resultados. 

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)

Trabalhos do jornalismo ganham mais profundidade no streaming 

É importante veri� car como o 
Jornalismo, nesses últimos tempos, 
também passou a se utilizar de 
uma maneira bem signi� cativa do 
streaming e com a possibilidade 
de driblar a sempre necessária 
limitação de tempo da televisão 
comercial.

As plataformas digitais 
oferecem a possibilidade de 
explorar os temas escolhidos com 
maior profundidade e trabalhar  

sua edição de uma forma bem 
mais conveniente. Um avanço, 
sem dúvida. Temos agora, por 
exemplo, documentários como 
“Elize Matsunaga: Era uma vez 
um crime”, série da Net� ix com 
lançamento mundial marcado 
para 8 de julho.

Em um crime que chocou o 
Brasil, Elize matou e esquartejou 
o marido e, pela primeira vez, fala 
sobre o caso. Foram gravadas 21 

horas de entrevista com Elize para 
a produção.

� aís Nunes, jornalista 
investigativa, conhecida da TV, foi 
quem levou a ideia para a Boutique 
Filmes, depois de 18 meses se 
comunicando quase diariamente 
com os advogados para conseguir 
que Elize aceitasse falar.

A repórter, como passo 
seguinte, já está desenvolvendo 
uma outra série documental.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
“Paternidade” é o tema do 

“Bem Juntinhos”, nesta quinta-
feira, às 21h30 no GNT...O 
programa de Fernanda Lima e 
Rodrigo Hilbert contará com a 

participação de José Loreto e do 
jornalista Manoel Soares.Não 

será surpresa se a Record colocar 
a nova temporada do “Canta 

Comigo Teen” imediatamente 
após o “Canta Comigo” adulto, 
no programa “Hora do Faro”...
Está em estudos.No "Te Devo 

Essa! Brasil" deste sábado, no 
SBT, Maiara, Maraísa e Marília 
Mendonça vão surpreender sua 
assessora de imprensa, Silvia 

Colmenero, com uma reforma de 
sua casa.A propósito de SBT, não 
devem se limitar à saída de Neila 

Medeiros as mudanças no seu 
jornalismo de Brasília...Parece 

que vem mais coisa por aí.
No começo do mês que vem, 

Homero Salles e família, incluindo 
papagaio e cachorro, voltam de vez 

para o Brasil...

E mais
Amanhã, sexta, no Playplus 

teremos o lançamento da série 
“Hospital”, um trabalho do 
departamento de jornalismo da 
Record, a partir de um projeto do seu 
vice-presidente Antonio Guerreiro.

Serão 12 episódios, com gravações 
concentradas ao longo de um ano no 
Hospital Moriah, acompanhando o 
dia a dia dos pro� ssionais da saúde. 
São histórias de vida, reais, com 
momentos de frustração e grandes 
conquistas.

Vacinas
Já no Globoplay, está disponível 

“A Corrida das Vacinas”, em uma 
produção do repórter Álvaro Pereira 
Júnior. A série mostra, no Brasil e 
no mundo, bastidores inéditos dos 
desa� os cientí� cos e da guerra 
política, envolvendo a maior 
esperança que temos para acabar 
com a pandemia.

Muito estranho
A Globo deve saber o que faz, mas 

Camila Queiroz, Mateus Solano e 
Mariana Santos estão no elenco de 
“Pega Pega”, de Claudia Souto, a 
próxima reprise das sete da noite 
na Globo. É a substituta de “Salve-
se Quem Puder”. Com estreia 
prevista para julho.

GLOBO/ESTEVAM AVELLAR

neste episódio do Luciano Huck, 
tudo bem a entrevista para o 
Pedro Bial.

Só que fazer do programa um 
anúncio o� cial, não é o desejado 
ou o mais correto.

Não é por nada
Mas o mínimo que se 

esperava era um comunicado 
o� cial, a exemplo de tantos de 
várias outras situações. Desta 
vez, sabe-se por que razão, não 
foi assim. Dizer que o Luciano 
renovou contrato e vai fazer o 
domingo, não é por nada não, foi 
informado há meses por aqui. 
O que se esperava agora era a 
palavra o� cial da Globo, com 
aspas do Luciano, do Fausto e 
outros envolvidos. Por que não?

E teve essa...
Na semana passada, 

enquanto preparava um link 
para entrar no “Bom Dia São 
Paulo”, uma equipe da Globo foi 
surpreendida por ladrões.
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