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Prefeitura de Natal 
avança com medidas 
para retomada das 
atividades econômicas
POLÍTICA. 4 | A Prefeitura do Natal 
deu mais um passo na reabertura 
gradual das atividades comerciais e de 
serviços, devido à queda dos índices 
da covid-19 nos leitos hospitalares. 
Principal mudança é aumento do limite 
de ocupação de alguns locais. 

Seleção masculina de 
vôlei precisa vencer 
Estados Unidos para 
garantir classificação

Simples Nacional será 
isento da taxação de 
dividendos, garante 
Paulo Guedes

Relatório da ONU 
aponta que 7,5 
milhões de pessoas 
passam fome no Brasil

GERAL. 14 | Depois de uma vitória 
sobre a Tunísia e uma virada histórica 
contra a Argentina, a seleção brasileira 
masculina de vôlei perdeu para o 
Comitê Olímpico Russo. Para chegar 
assegurar a classificação, Lucarelli 
(foto) e seus amigos precisam vencer os 
Estados Unidos, no jogo de hoje.

CIDADES. 9 | As micro e pequenas 
empresas optantes do Simples Nacional 
continuarão isentas da taxação 
de dividendos, disse o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Segundo 
ele, a proposta de reforma tributária 
pretende fazer com que os super-ricos 
paguem mais impostos.

CIDADES. 7 | O Brasil é o segundo maior 
exportador de alimentos do mundo, mas 
estudo estima que  23,5% da população 
brasileira tenha vivenciado insegurança 
alimentar moderada ou severa entre 
2018 e 2020, um crescimento de 5,2% 
em comparação com o último período 
analisado, entre 2014 e 2016. 
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Bolsonaro espera que a presença 
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sua popularidade no Nordeste.
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WALTER ALVES: “GOVERNO QUER DEIXAR AS 
CAMADAS MAIS RICAS LIVRES DE IMPOSTOS”

   O deputado federal Walter Alves, presidente do MDB no RN, é um atento observador daquilo que é sensível para 
o cidadão. Essa condição de compreender o ‘timing’ da política confere ao parlamentar uma identidade imediata com 
determinados extratos do eleitorado potiguar. Enquanto a preocupação mais visível é saber se o MDB terá ou não candidato 
próprio ao governo estadual, Walter segue debatendo outras pautas, como a reforma tributária. Pág. 3

AGÊNCIA CÂMARA

MPF investiga compra 
de remédios vencidos 
para combate à pandemia 
no Rio Grande do Norte
CIDADES.5 | Entes públicos do RN podem ter adquirido mais de R$ 577 mil em medicamentos 
vencidos, com recursos federais. Os indícios de irregularidades serão investigados pelo MPF.

AGORA RN

COB

Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, é um dos pontos da investigação
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senador Ciro Nogueira (PP-PI) aceitou o con-
vite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para 
ser o novo ministro da Casa Civil. Enquanto 
aguarda a nomeação ser ofi cializada, o par-
lamentar já se movimenta para cumprir as 
missões delegadas pelo chefe do Executivo, 
em especial, a de melhorar a interlocução do 
governo com o Congresso Nacional.

Depois da reunião, na terça, com Bol-
sonaro e outros ministros no Palácio do 
Planalto para confi rmar a entrada no go-
verno, Nogueira fez um primeiro contato 
com colegas de Parlamento para mostrar 
que está disposto a estreitar a relação en-
tre os Poderes, segundo informou o jornal 
Correio Braziliense.

O futuro novo ministro tem bom trânsito 
entre deputados e senadores por ser um dos 
principais expoentes do Centrão no Con-
gresso. Nas conversas, ele informou que quer 
recuperar as funções originais da Casa Civil, 
especialmente a de assistir Bolsonaro na co-
ordenação política do governo.

Esse ponto é importante para os par-
lamentares porque a interlocução de Luiz 
Eduardo Ramos, que deixará a pasta para 
assumir a Secretaria-Geral da Presidên-
cia, nunca conseguiu agradar totalmente 

o Congresso. Com quase três décadas de 
vida legislativa, Nogueira quer virar essa 
página e indicou que dará mais ouvido aos 
interesses do Parlamento.

Esse trabalho deve garantir que de-
putados e senadores consigam indicar 
recursos do Orçamento federal para suas 
bases eleitorais e, em contrapartida, am-
pliar o apoio a Bolsonaro, que aposta no 
jogo de interesses para não ver o governo 
derrotado no Congresso.

Entre os assuntos mais urgentes para o 

governo, estão as sabatinas do advogado-
-geral da União, André Mendonça, indicado 
para o Supremo Tribunal Federal, e do pro-
curador-geral da República, Augusto Aras, 
escolhido por Bolsonaro para seguir na 
instituição por mais dois anos. Além disso, 
o Congresso se mobilizará, no próximo mês, 
para analisar o possível veto do presidente 
ao fundão eleitoral de R$ 5,7 bilhões.

Como há a promessa por parte do 
chefe do Executivo de propor que o fun-
do no ano que vem seja de R$ 4 bilhões, 

Nogueira terá de convencer parlamenta-
res a concordar com a redução aprovada 
pelo Legislativo na primeira quinzena 
deste mês. A maior aproximação de Bol-
sonaro com o Centrão, com a chegada de 
Nogueira, é uma tentativa de estancar as 
crises pelas quais passa o Executivo.

Se, na campanha eleitoral de 2018, o 
então candidato ao Planalto levantou a ban-
deira da rejeição à “velha política” e ao “toma 
lá, dá cá”, agora se rende às práticas que ele 
criticou por ser ameaçado por pedidos de 
impeachment, estar em queda na populari-
dade e enfrentar denúncias de corrupção no 
governo, reveladas na CPI da Covid.

Com a estratégia, Bolsonaro também 
age pensando em 2022. Ele espera que a 
presença de Nogueira no governo aumente 
a sua popularidade no Nordeste, onde o seu 
principal rival, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), tem um forte eleitorado.

“Conheço o Ciro de algum tempo. No 
Nordeste, era quase impossível você fazer 
campanha sem estar com o PT ao teu lado. Eu 
reconheço isso. E as pessoas mudam. O Ciro 
está feliz. Ele falou para mim que o sonho dele 
era ocupar um ministério como esse”, disse 
Bolsonaro, ontem, à Rede Nordeste de Rádio.

A nova velha face do governo

Primeiros convocados
A CPI da Covid no Rio Grande do Norte vai 

convocar a dona da empresa Hempcare, a em-
presária paulista Cristiana Prestes Taddeo, e o 
secretário executivo do Consórcio Nordeste, 
Carlos Gabas. Eles estarão entre os primeiros 
convocados pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Assembleia Legislativa.  

Retomada
Convites que serão ofi cializadas na se-

mana que vem, na abertura dos trabalhos na 
Assembleia Legislativa, que irá apurar a aqui-
sição dos respiradores pelo Consórcio Nor-
deste e a edição dos decretos publicados pelo 
estado com as medidas sanitárias de combate 
à pandemia.

Condução
O deputado estadual Kelps Lima (Solida-

riedade) vai presidir a CPI da Covid-19 no RN. 
Já a relatoria fi cará com o deputado estadual 
Francisco do PT.

Em família
Ao assumir o Ministério da Casa Civil, o 

senador Ciro Nogueira (PP-PI) abre vaga para 
que sua mãe, a empresária Eliane Nogueira, 

de 72 anos, assuma sua cadeira no Senado Fe-
deral. Isso porque ela, apesar de nunca ter sido 
parlamentar, é a primeira suplente de chapa 
do futuro ministro. Eliane também é fi liada ao 
Partido Progressistas (PP), que é presidido pe-
lo fi lho. Na última eleição, ela foi listada como 
a substituta de Ciro na chapa eleita em 2018. 
A chapa também é composta pelo prefeito de 
Picos, no Piauí, Gil Marques de Medeiros (PP).

Calendário de vacinas
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 

admitiu que a pasta já trabalha com a possi-
bilidade de precisar repetir anualmente a va-
cinação contra a covid-19. O ministro afi rmou 
que as fábricas de vacinas veterinárias são uma 
aposta do governo para que o país seja autossu-
fi ciente em imunizantes contra a doença.

Possível endemia
“É possível que se torne uma endemia e 

que tenhamos que vacinar a população bra-
sileira anualmente. Por isso, temos que forta-
lecer o nosso complexo industrial da saúde, 
para que tenhamos condição de produzir 
vacinas sufi cientes no Brasil. Não só o IFA na-
cional, mas também o banco de células”, disse 
Queiroga, em declaração à CNN.

Ocupação em baixa
O Rio Grande do Norte registrava on-

tem uma das menores taxas de ocupação 
de leitos Covid do ano: 40,8%. O dado é da 
plataforma Regula RN. A fi la de espera por 
um leito de UTI covid segue zerada. Na 
Região Metropolitana de Natal, a taxa de 
ocupação de leitos críticos é de 44,1%. No 
Seridó, taxa é de 51,9%. No Oeste, a ocupa-
ção está em 31,1%. No total, há 202 leitos 
críticos covid disponíveis no RN.

Agressão estridente
A Polícia Legislativa não descartou que o 

marido de Joice Hasselmann, o neurocirurgião 
Daniel França, tenha agredido a deputada. 
Não há nenhum elemento que aponte a culpa 
do médico, tampouco nada que claramente 
diga ser impossível esta tese. Joice e França 
negam peremptoriamente esta hipótese.

Derrota da Xuxa
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou 

ação de reparação de danos morais ingressada 
pela apresentadora Xuxa contra a deputada 
federal Carla Zambelli (PSL-SP). Xuxa pedia 
pagamento de R$ 150 mil por danos morais, 
por causa de críticas da parlamentar ao livro 

“Maya“, voltado ao público infantil e de temá-
tica LGBTQIA+. Zambelli escreveu nas redes 
sociais que “sexualizar e instigar inocentes ao 
sexo pavimenta a pedofi lia e a depravação”. E 
lançou a hashtag #XuxaDeixeNossasCrianca-
sEmPaz.

Liberdade de expressão
Para a juíza Carolina Pereira de Castro, “o 

comentário da ré em uma rede social —ainda 
que sobre um livro que sequer havia sido lan-
çado— refl ete a liberdade de expressão e a sua 
limitação pode ferir preceito constitucional e 
caracterizar censura, o que não é permitido”. 
A magistrada determinou ainda que Xuxa pa-
gue custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios no valor de 10% da causa. Zam-
belli afi rma que seus advogados irão doar o 
montante a entidades de caridade.

Férias, antes
Fausto Silva já tem previsão de estreia do 

seu novo programa na Band. Após meses de 
especulação, a emissora defi niu que o apresen-
tador só irá assumir o posto em janeiro de 2022, 
dando ao veterano alguns meses de férias após 
32 anos no ar com o Domingão na Globo. As 
informações são do site Notícias da TV.
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Chegada de Ciro Nogueira é uma tentativa de Bolsonaro para estancar as crises pelas quais passa o Executivo
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O deputado federal Wal-
ter Alves, principal no-
me do MDB no Estado 

e presidente da sigla, é um 
atento observador daquilo que 
é sensível para o cidadão. Es-
sa condição de compreender 
o timing da política, herdada 
de uma linhagem de homens 
públicos da qual faz parte seu 
pai, o ex-governador Garibaldi 
Alves, confere ao parlamen-
tar uma identidade imediata 
com determinados extratos do 
eleitorado potiguar. Enquanto 
a preocupação mais visível no 
momento é saber se o MDB te-
rá ou não candidato próprio ao 
governo estadual, Walter Alves 
segue fazendo o dever de casa e 
debatendo outras pautas, como 
a reforma tributária atual, seu 
grau de injustiça e o que pode ser 
feito para não penalizar tanto a 
maioria da população.
Essa é a síntese da entrevista 
que ele concedeu ao Agora RN. 
Acompanhe.

Agora RN: Deputado, qual sua 
opinião sobre a reforma tributá-
ria. Ela passa?

Walter Alves: Eu acredito que ela 
não deve ser aprovada da forma 
que está dado aos efeitos nocivos 
dela tanto aos Estados quanto 
aos Municípios. Essa reforma, do 
jeito que está, vai causar perdas 
na arrecadação da ordem de R$ 
27,4 bilhões para os Estados e R$ 

13,1 bilhões para os municípios. 
Mais de R$ 30 bilhões que irão, 
claro, prejudicar a oferta dos 
serviços básicos como saúde, 
educação, segurança e todos os 
outros setores.

Agora RN: Tem alguma saída?
Walter Alves: Eu indicaria atu-
ar sobre a CSLL, que é a Con-
tribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, que não é base para 
cálculo nem de Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE) 
e Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), reduzindo 
a alíquota que hoje é de 9%. 
Outro ponto de crítica ao rela-
tório é que não se fala nada so-
bre a mudança na tipologia do 
imposto, passando a base de 
imposto regressivo para o pro-
gressivo. Aliás, esse foi o mote 
para essa reforma. Da forma 
que está tudo continua como 
antes, pagando mais impostos 
quem é mais pobre.

Agora RN: E nesse caso, qual se-
ria a sugestão?

Walter Alves: Se o governo quer 
reduzir a carga tributária, é só re-
duzir os impostos sobre o consu-
mo, que inclusive é um imposto 
regressivo e absolutamente in-
justo com quem tem menor ren-
da.  Mas, ao contrário, o governo 
quer aliviar quem tem renda 
mais alta, deixando as camadas 
mais ricas livres de impostos.

Agora RN: E qual seria a saída 
para mudar o tipo de imposto no 
Brasil?

Walter Alves: Para mudar é pre-
ciso compreender porque esse 
modelo não dá mais para se su-
portar. Então, para compreender 
a regressividade e a progressi-
vidade, é necessário avaliar as 
bases de incidência econômica, 
que são a renda, a propriedade, a 
produção, a circulação e o consu-
mo de bens e serviços. Conforme 
a base de incidência, os tributos 
são considerados diretos ou 
indiretos. Os tributos diretos 
incidem sobre a renda e o patri-
mônio, porque, em tese, não são 
passíveis de transferência para 
terceiros. Esses são considerados 
impostos mais adequados para a 
questão da progressividade.

Agora RN: E os impostos indire-
tos?

Walter Alves: Bem, os indiretos 
incidem sobre a produção e o con-
sumo de bens e serviços, sendo 
passíveis de transferência para ter-
ceiros, em outras palavras, para os 
preços dos produtos adquiridos 
pelos consumidores. Eles acabam 
pagando de fato o tributo, media-
do pelo contribuinte legal: em-
presário produtor ou vendedor. 
Como o consumo é proporcio-
nalmente decrescente em relação 
à renda, conforme ela aumenta 
prejudica mais os contribuintes 
de menor poder aquisitivo.

Agora RN: E acaba quebrando 
nas costas da maioria da popu-
lação...

 Walter Alves: Correto e, com 
isso, a população de baixa 
renda suporta uma elevada 
tributação indireta, pois mais 
da metade da arrecadação 
tributária do país advém de 
impostos cobrados sobre o 
consumo, o que não é alterado 
pela proposta de reforma tri-
butária apresentada.

Agora RN: E a criação de apenas 
um imposto?

Walter Alves: A criação do 
IVA-F vai reduzir a cumulati-
vidade do sistema tributário. 
Hoje a CIDE-Combustíveis e 
parte da arrecadação da Co-
fi ns e da Contribuição do PIS 
é cobrada diversas vezes sobre 
um mesmo produto, isto é, em 
todas as etapas de produção 
e circulação da mercadoria. O 
IVA-F tributa apenas o valor 
adicionado em cada estágio 
da produção e da distribui-
ção, sendo o valor do tributo 
podendo ser defi nido pela di-
ferença entre o preço de venda 
do produto e o custo da aquisi-
ção, nas diversas etapas da ca-
deia produtiva. Em ambos os 
modelos, o tributo é repassado 
ao preço de venda do bem e do 
serviço sendo pago, portanto, 
na maioria das vezes pelo con-
sumidor fi nal.

ENTREVISTA | Segundo 
o parlamentar, que é 
presidente do MDB no 
RN, sem mudanças, a 
reforma causará perdas 
na arrecadação da ordem 
de R$ 27,4 bilhões para os 
estados e R$ 13,1 bilhões 
para os municípios

Walter Alves: “Do jeito que está, 
reforma tributária não passa”

REPRODUÇÃO

Enquanto a preocupação mais 
visível no momento é saber se o 
MDB terá ou não candidato 
próprio ao governo estadual, 
Walter Alves segue fazendo o 
dever de casa e debatendo outras 
pautas, como a reforma tributária
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GESTÃO |  O prefeito 
Álvaro Dias reforça que 
os setores produtivos 
estão progredindo de 
forma planejada, gradual 
e segura. O foco da 
Prefeitura neste esforço, 
acrescenta ele, é preservar 
a vida da população

Prefeitura avança com medidas 
para retomada econômica em Natal

ALEX RÉGIS

APrefeitura do Natal deu on-
tem mais um passo no pro-
cesso de reabertura gradual 

das atividades comerciais e de ser-
viços na cidade, devido à queda dos 
índices da covid-19 nos leitos hospi-
talares. O decreto N.º 12.268, publi-
cado na edição desta quarta 28 do 
Diário Ofi cial do Muncípio, contém 
medidas orientadas pelo Comitê 
Científi co de Enfrentamento da Co-
vid-19, normatizando e estendendo 
a capacidade máxima de ocupação 
de pessoas nos estabelecimentos.

A principal mudança em relação 
às medidas anteriores é um aumento 
do limite de ocupação de alguns lo-
cais, que passa a ser de 75%. Desta ma-
neira, os shopping centers, bem como 
suas respectivas praças de alimenta-
ção, os parques de diversões, estações 
de jogos eletrônicos e playgames, cir-
cos, cinemas, teatros e museus, cele-

brações presenciais de cultos, missas 
e rituais de qualquer credo ou religião 
em Natal estão sendo atendidos com 
esta nova medida. A partir de 19 de 
agosto, estes estabelecimentos pode-
rão funcionar com 100% da sua capa-
cidade máxima de ocupação. 

A mesma determinação está va-
lendo para a realização de reuniões 
corporativas, tais como treinamentos, 
seminários, cursos, simpósios e pa-
lestras, em auditórios e salões, locali-
zados em instituições públicas e pri-
vadas, inclusive empresas e hotéis. A 
norma contempla ainda a realização 
de sessões solenes de colação de grau.

O prefeito Álvaro Dias reforça que 
os setores produtivos estão progre-
dindo de forma planejada, gradual 
e segura. O foco da Prefeitura neste 
esforço, acrescenta ele, é preservar 
a vida da população. “O momento 
continua sendo de união de esforços. 

Vamos caminhar olhando pra frente e 
sair, aos poucos, dessa situação grave 
com responsabilidade. As ações da 
Prefeitura sempre são direcionadas 
de acordo com o baixo índice de leitos 
ocupados nos nossos hospitais”, disse.

Os buff ets, casas de recepções e 
eventos, salões de festas, associações 
e clubes sociais poderão funcionar 
com o número de 200 pessoas pre-
sentes simultaneamente, atingindo 
a marca de 25% do limite de ocupa-
ção da área; a partir de 5 de agosto, o 
limite avança para 50%, ou seja, 400 
pessoas; em 19 de agosto, aumenta 
para 75% da capacidade até o limite 
máximo de 600 pessoas; no dia 02 de 
setembro, será liberada a presença 
de 800 pessoas, chegando a 100% da 
capacidade de ocupação. Por fi m, a 
partir de 16 de setembro, o limite fi ca 
majorado para a capacidade máxima 
de ocupação do estabelecimento.

O comércio “de porta para a 
rua”, as galerias comerciais e os 
centros comerciais continuam 
funcionando no horário das 07h 
às 20h, de segunda-feira a sábado; 
já os centros de artesanato estão 
abertos das 07h às 22h, todos os 
dias da semana, inclusive domingos 
e feriados; por fi m, os supermerca-
dos, hipermercados e atacarejos, 
bem como suas respectivas galerias 
comerciais, estão permitidos a fun-
cionar das 07h às 22h, todos os dias 
da semana, domingos e feriados.

O decreto mantém a recomen-
dação de que as pessoas sigam 
adotando o uso de máscaras de 
proteção facial, o distanciamento 
social e a higienização contínua de 
mãos e ambiente como princípios 
basilares dos protocolos de medidas 
preventivas para evitar o contágio e 
a disseminação da covid-19. 

Decreto mantém fiscalização 
para o cumprimento das regras
Ainda no seu novo decreto 

com medidas anti-covid, a 
Prefeitura do Natal reforça a 

importância de continuar seguindo 
os protocolos de biossegurança sa-
nitários nos espaços e vias públicas. 
Assim, permanece proibida a circu-
lação de pessoas que não estejam fa-
zendo uso de máscaras de proteção 
facial nas repartições públicas, nos 
espaços e vias públicas, no interior 
de estabelecimentos privados aber-
tos ao público, bem como no sistema 
de transporte coletivo municipal.

Também segue proibido o con-
sumo de bebidas alcoólicas nas pra-
ças e parques e nas vias públicas, 
independentemente do horário e 

do dia da semana. Já nos estabe-
lecimentos comerciais, exige-se 
o distanciamento social mínimo 
de 1,5m entre os presentes, exceto 
quando sentados, e disponibilidade 
de álcool 70% para higienização das 
mãos, além de uso de termômetro 
eletrônico para aferir a temperatura 
dos clientes antes do ingresso nos 
estabelecimentos. A regra também 
exige cuidado na higienização e 
posterior desinfecção de objetos e 
áreas comuns, após cada uso.

A fi scalização continuará sen-
do feita pelo Núcleo Operacional 
de Fiscalização da Covid-19 e, 
em caso de descumprimento das 
medidas, as autoridades poderão 

impor as penalidades previstas em 
lei. Dentre elas, o fechamento e a 
interdição do estabelecimento, e 
multa no valor de até R$ 20 mil.

Caso a população presencie 
alguma cena de aglomeração ou si-
tuações que vão contra as regras co-
locadas no decreto, pode registrar 
denúncia, que pode ser anônima, 
entrando em contato pelo telefone 
da Ouvidoria da Semurb no tele-
fone (84) 3616-9829, de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 16h. Também 
pode fazer a denúncia pelo e-mail 
ouvidoria.semurb@natal.rn.gov.br, 
além do canal 24h do Ciosp pelo 190 
e o 181 (Disque Denúncia- Polícia 
Civil) nos fi ns de semana e feriados.

Bares e restaurantes:
- Horário das 06h às 01h, todos 
os dias da semana, inclusive do-
mingos e feriados
- Distanciamento de 1,5m entre 
mesas

Comércio de porta de rua: 
Das 07h00min às 20h00min, de 
segunda-feira a sábado

Centros de artesanato: 
das 07h às 22h, todos os dias da 
semana, inclusive domingos e 
feriados

Supermercados, hipermer-
cados e atacarejos, bem co-
mo suas respectivas galerias 
comerciais:

das 07h às 22h, todos os dias da 
semana, domingos e feriados

Ampliação gradual em eventos: 
os buff ets, casas de recepções e 
eventos, salões de festas, asso-
ciações e clubes sociais deverão 
funcionar da seguinte forma: 
a partir de 28/07 - com o número 
de 200 pessoas chegando até 25% 
do limite de ocupação da área; 
a partir de 05/08 - com 50% (400 
pessoas); 
19/08 - 75% (600 pessoas); 
02/09 - será liberada a presença 
de 800 pessoas, podendo chegar 
a 100% da capacidade
16/09 - o limite fi ca majorado 
para a capacidade máxima de 
ocupação do estabelecimento

Funcionamento das atividade econômicas, 
conforme novo Decreto Municipal

Decreto mantém a recomendação 
de que as pessoas sigam adotando 
o uso de máscaras, distanciamento 
social e a higienização contínua de 
mãos e ambiente
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De janeiro de 2020 até 9 de 
junho deste ano, 30 entes 
públicos do Rio Grande do 

Norte podem ter adquirido mais de 
R$ 577 mil em medicamentos ven-
cidos, utilizando recursos federais 
repassados pela União. Os indícios 
de irregularidades serão investi-
gados de forma aprofundada pelo 
Ministério Público Federal (MPF), 
a partir de relatório da plataforma 
Fiscaliza/RN, elaborado por equipe 
multidisciplinar do MPF, Tribunal 
de Contas do Estado (TCE/RN) e 

Laboratório de Inovação Tecnoló-
gica em Saúde (LAIS/UFRN).

O procurador da República Fer-
nando Rocha explica que “o objetivo 
do relatório é traçar hipóteses de irre-
gularidade na aplicação de recursos 
públicos federais destinados ao enfren-
tamento da covid-19”. Segundo ele, “as 
informações obtidas a partir das técni-
cas de inteligência digital são caminhos 
investigatórios para o MPF, que trazem 
indícios suficientes para autorizar in-
vestigações suplementares”.

O Fiscaliza/RN indicou 535 itens 
de compra com Notas Fiscais Ele-
trônicas (NF-es) emitidas no mesmo 
dia ou após a expiração do prazo de 
validade. As possíveis aquisições de 
medicamentos vencidos ocorreram 
em 26 municípios potiguares, na Se-
cretaria de Saúde Pública do Estado 
do Rio Grande do Norte, no Hospital 
Dr. José Pedro Bezerra, no Hospital 

Monsenhor Walfredo Gurgel e no 
Hospital Colônia Dr. João Machado. 
O relatório analisou todos os registros 
de Notas Fiscais Eletrônicas Públicas 
no período, observando a chave de 
emissão, seus produtos, as quantida-
des, os valores unitários, os valores 
totais, o emissor e o destinatário.

Fiscaliza/RN – A plataforma é 
uma solução de tecnologia que per-
mite a fi scalização do emprego de re-
cursos públicos federais no combate 
à pandemia de covid-19, utilizando a 
Ciência de Dados e Inteligência de Da-
dos, fruto de parceria entre a Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), o MPF e o TCE/RN. Uma das 
principais funções do Fiscaliza/RN é a 
extração automática de dados brutos 
de fontes relevantes – como as NF-es 
de produtos adquiridos pelos entes da 
administração pública – e a centrali-
zação de suas informações.

Ação vai conscientizar população 
sobre extração de árvores exóticas

PARQUE DA CIDADE

Após ter recebido doses de 
imunizantes contra a co-
vid-19, Mossoró retomou a 

aplicação das primeiras doses (D1) 
na tarde desta quarta-feira 28. Ao 
todo, o município dispõe de 1.398 do-
ses da vacina Pzifer e 2.550 doses da 
Coronavac, totalizando 3.948 doses.

Já para a segunda aplicação 
(D2), são 10.745 doses da Astraze-
neca/Oxford, 42 doses da Pzifer, 
resultando em um total de 10.787 
doses.  Mossoró vacina atualmente 
pessoas do público geral sem co-
morbidades de 30 anos ou mais. A 
faixa etária para os demais grupos 
é de 18 anos ou mais, incluindo 
grupos como das gestantes e puér-
peras, trabalhadores dos Correios e 
bancários, trabalhadores da indús-
tria e construção civil e trabalhado-
res da limpeza urbana e hospitalar.

A vacinação ocorre no Ginásio do 
SESI no bairro Doze Anos das 08h00 
às 16h00. É importante que as pessoas 
façam o cadastramento prévio na pla-
taforma RN Mais Vacina para agilizar 
o processo de vacinação. O público 
deve apresentar cópias e originais dos 
documentos solicitados, como com-
provante de residência, documento 
de identifi cação pessoal e compro-

vantes de atividade profi ssional no 
caso dos grupos prioritários.

As equipes do Estado saíram 
da Unidade Central de Agentes 
Terapêuticos (Unicat) conduzindo 
184.656 doses de Coronavac/Bu-
tantan, Pfi zer e Astrazeneca para 
os 167 municípios do Rio Grande 
do Norte. Os lotes incluem tanto 
a primeira dose para quem ainda 
não iniciou o processo de imuni-
zação, como a segunda dose que 
completará o esquema vacinal de 
milhares de potiguares.

Mossoró retoma 
aplicação de primeira 
dose no Ginásio do SESI

PANDEMIA

O Setor de Educação Ambien-
tal e Biblioteconomia (Se-
ab) da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo 
de Natal (Semurb) realizará no 
sábado 31, uma ação de conscien-
tização à população sobre a extra-
ção de árvores exóticas na área do 
Parque da Cidade Dom Nivaldo 
Monte. O trabalho acontece du-
rante toda a manhã, a partir das 
8h30, com abordagem, entrega de 
material educativo aos visitantes e 
moradores do entorno do pórtico 
de Cidade Nova, na zona Oeste.

A remoção ainda não tem data 
para acontecer, mas será executada 
pela secretaria de Serviços Urbanos 
(Semsur), que irá disponibilizar as 
máquinas e equipe. Segundo o chefe 
do SEA, Daniel Henrique de Souza, a 
extração será de espécies exóticas in-
vasoras, que causam riscos à flora da 
unidade de conservação. E para isso, é 
preciso previamente sensibilizar a po-
pulação sobre os impactos negativos e 
o porquê da necessidade da retirada. 

Serão três frentes de atuação 
dos agentes ambientais, a primei-
ra delas com a fi xação de cartazes 
educativos, a segunda com orien-
tações aos visitantes que estejam 
transitando pelo Parque da Cidade e 
a terceira com intervenções porta a 

porta aos moradores do entorno da 
unidade de conservação da entrada 
do bairro de Cidade Nova.  O traba-
lho será feito pela equipe de Educa-
ção Ambiental do Parque composta 
por tecnólogos ambientais, histo-
riadores, geógrafos, arte educador, 
pedagogo e assistentes sociais.

“Sendo assim, o ato terá a mesma 
pegada do “Dia D” com um grande 
mobilização de conscientização para 
alertar à população sobre as Leuce-
nas, que é uma espécie invasora no 
Parque da Cidade”, diz o chefe da 
educação ambiental da Semurb. 

As espécies exóticas são plantas 
que estão fora da sua área de distribui-
ção natural, ou seja, não são nativas ou 
naturais de determinado ambiente.  E 
que quando se tornam dominantes e, 

assim que completam sua adaptação, 
os impactos negativos causados por 
elas se agravam. “Sua invasão preju-
dica solos, pastagens e causa degrada-
ção de florestas”, emenda.

Ele relata que um exemplo de 
planta exótica encontrada na área 
do Parque da Cidade é a Leucena. 
“A planta é considerada uma praga 
e sua presença traz riscos à biodiver-
sidade local. Estando enquadrada 
como uma ameaça para a mata na-
tiva do Parque, pois competem por 
espaço, chegando inclusive a matar a 
fl ora natural desse bioma”, revela.

“A espécie exótica ainda cau-
sa o impacto visual, além de ris-
cos às demais espécies nativas 
em todo o território do Parque”, 
finaliza o chefe do SEA.

COVID-19 | Existem  indícios 
de irregularidades, que 
serão investigados e, 
a partir de então, será 
elaborado relatório

MPF investiga aquisição de 
medicamentos vencidos para 
combate à pandemia no RN

ALLAN PHABLO

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Município tem 1.398 doses da Pzifer 

Ação de conscientização acontecerá durante a manhã do sábado

Possíveis compras de remédios 
vencidos ocorreram em 26 muni-
cípios potiguares, na Secretaria 
de Saúde Pública do Estado do Rio 
Grande do Norte e hospitais como o 
Dr. José Pedro Bezerra, no conjunto 
Santa Catarina, em Natal
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A necropolítica no Brasil deu um 
tempinho da pandemia, que já 
matou mais de 540 mil brasileiros, 

e foi bulir logo com a agricultura.
A mensagem que a Secretaria Espe-

cial de Comunicação Social (Secom) da 
Presidência prestou nesta terça-feira ao 
homem do campo é estapafúrdia, sem 
vergonha e desqualifi cada.  

Sem enxada ou trator, mas com um 
agricultor portando uma espingarda, o 
texto mequetrefe  diz o seguinte:

“Hoje homenageamos os agricultores 
brasileiros, trabalhadores que não para-
ram durante a crise da Covid-19 e garan-

tiram a comida na mesa de milhões de 
pessoas no Brasil e ao redor do mundo”.

De duplo sentido, porque critica 
indiretamente o isolamento social, a 
mensagem até passaria.

Não dá é pra engolir a imagem (que 
vale por mil palavras) e acompanha o 
texto nas redes sociais, aquele recadinho 
bélico de uma administração defensora 
do armamento da população.

O retrato é de um trabalhador ar-

mado, mais ou menos como aqueles 
usados durante a revolução comunis-
ta na Rússia, em 1917.

Só que o nosso capiauzinho se 
assemelha mais a um caçador do que 
a um trabalhador.

Essa aberração não é a mensagem 
de uma administração, mas de um 
presidente que deseja ardorosamente 
armar a população e de um ministro 
das Comunicações que se comporta 

como uma biruta de aeroporto.
Há tempos, a Confederação da Agri-

cultura do Brasil (CNI) debate seriamente 
a falta de segurança dos agricultores. Mas 
nunca ousou resumir o problema dessa 
maneira, vestindo homens do campo co-
mo milicianos regulares.

Não à toa, a postagem da Secom  
valeu, por parte de um deputado, o se-
guinte comentário:  “O retrato de um 
governo miliciano”.

É claro que a postagem despertou 
reações, o que não é de todo ruim 
para um governo aprisionado pelo 
Centrão no Congresso,  e que precisa 
desesperadamente manter sua base 
enfurecida bem mobilizada

Uma distração para os intestinos. 
De um governo que recepciona uma 
deputada neonazista investigada da 
Alemanha e adora promover o país 
junto às lixeiras do mundo.

Se o Centrão que agora se apode-
ra do governo contribuir para mudar 
isso, que seja bem vindo, pelo menos 
por enquanto.

Necropolítica é a política da morte

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

O Estado do RN registrou esta 
semana seis anos da Lei de 
Acesso à Informação (LAI). 

O sistema regula o direito do cida-
dão  de requisitar e receber infor-
mações produzidas e custodiadas 
pelos órgãos públicos.

A Controladoria Geral do Es-
tado (Control), responsável pelo 
acesso à informação no âmbito 
do Governo do RN, promoveu um 
webinário  para marcar a obriga-
toriedade desse direito básico da 
democracia por informação é uma 

ferramenta que possibilita o indiví-
duo conhecer seus direitos.

Durante os últimos seis anos, 
foram recebidos 8.600 pedidos de 
acesso à informação pelos órgãos 
do Executivo Estadual.

Em 2015, nos primeiros cinco 
meses de vigência da LAI, foram 
recepcionados 313 pedidos, numa 
média mensal de 62,6.

Foram registrados  apenas no 
primeiro semestre deste ano, 1.449 
pedidos, média mensal de 241,5, 
um crescimento de quase 400% 
desde a instituição da LAI.

De acordo com dados forne-
cidos pelo sistema, apesar do au-
mento da demanda à informação 
pela população, os indicadores de 
desempenho do Governo relacio-
nados a tempo de resposta, resolu-
tividade e satisfação também me-
lhoraram desde a instituição da Lei.

No quesito ‘tempo médio de 
resposta’, em 2016, a informação 
era prestada em 26 dias. Esse tem-
po cresceu até 2018, chegando a 31 
dias, mas passou a reduzir a partir 
de 2019 e no primeiro semestre de 

2021 o cidadão passou a receber 
resposta do Governo em 16 dias.

 No critério ‘resolutividade’, 
que é o cumprimento do atendi-
mento no prazo máximo previsto 
na LAI, 30 dias, o indicado saiu de 
76,6% em 2016 para 90,1% no pri-
meiro semestre de 2021.

 A satisfação do usuário tam-
bém melhorou: 54,8% dos usuá-
rios que avaliaram a rede estadual 
em 2016 declararam estar satis-
feitos com as respostas. Esse per-
centual, no primeiro semestre de 
2021, subiu para 68,3%.

Para o controlador geral do 
Estado, Pedro Lopes, os números 
refl etem o empenho da atual gestão 
em prestar a melhor e mais rápida 
informação ao cidadão e explica que 
resultam de um acompanhamento 
permanente da equipe da Control e 
da rede LAI do Governo.

 “Os resultados mostram que a 
população está confi ando cada vez 
mais no Governo e passa a buscá-
-lo como fonte de informação, e 
isso é um grande avanço social”, 
comemora o controlador.

NÚMEROS | Desde então 
foram recebidos 8.600 
pedidos pelos órgãos 
do Executivo Estadual. E 
foram registrados, apenas 
no primeiro semestre 
deste ano, 1.449 pedidos, 
um crescimento de quase 
400% desde a instituição 
da LAI

Lei de Acesso à Informação 
no RN completa seis anos

O direito à informação é uma 
das garantias à população 
previstas na Constituição de 

1988. O seu artigo 5º, inciso XXXIII, 
assegura que qualquer pessoa pode 
solicitar informações ao governo, 
mesmo que para uso privado.

 “Todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de respon-
sabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado”, diz o texto.

A Lei Federal nº 12.527, de 2011, 
regulamentou o direito constitucio-
nal e é aplicável aos três poderes da 
União, dos estados, do Distrito Fede-
ral e dos municípios. Esta Lei repre-
sentou um importante passo para a 
consolidação do regime democrático 

brasileiro e para o fortalecimento das 
políticas de transparência pública.

Em 2017 a Lei Federal nº 13.460, 
de 26 de junho de 2017, conhecida 
como Código de Defesa do Usuário 
do Serviço Público, dispõe sobre a 
participação, proteção e defesa dos 
direitos do usuário dos serviços pú-
blicos da Administração Pública, 
está em vigor nos âmbitos federal, 
estadual e em municípios maiores.

No âmbito estadual, em 2015, a 
partir de uma nota zero em avaliação 
nacional de transparência atribuída 
ao Governo do RN, com negativa re-
percussão política local, ‘correu-se’ pa-
ra aprovar e implantar a Lei de Acesso 
à Informação: Lei Estadual n° 9.963, de 
2015. Para que a LAI fosse operaciona-
lizada no Governo, foi criado o Siste-
ma de Informação ao cidadão e-SIC 
RN, gerenciado pela Control.

Constituição 
assegura direito 
aos cidadãos

BLOG HUMBER SEGUROS

AGORA RN

Lei: “Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse”

Pedro Lopes: números refl e-
tem empenho da gestão em 
prestar melhor e mais rápida 
informação ao cidadão
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O governo federal planeja pro-
mover a Operação Acolhida, 
com o objetivo de receber 

refugiados de países vizinhos, no 
Rio Grande do Sul. A medida seria 
dedicada a argentinos.

O plano foi adiantado pelo 
próprio presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), durante conversa 
com apoiadores, nesta quarta-fei-
ra (28/7), no Palácio da Alvorada, 
em Brasília. O vídeo da fala foi di-
vulgado por um canal no YouTube 
que apoia o presidente.

Bolsonaro assinalou que o gover-
no argentino de esquerda acentuou a 
crise no país. Com isso, o Brasil esta-
ria “se adiantando ao problema”, ao 
planejar a operação.

O titular do Palácio do Planalto 

comparou a situação da Argentina 
à realidade da Venezuela, que vive 
profunda instabilidade política e eco-
nômica, desde o fi m do governo de 
Hugo Chávez, em 2016.

“Olha o que está acontecendo 
na América do Sul”, iniciou o che-
fe do Executivo brasileiro, ao dizer 
que alerta para o risco de a Argenti-
na ter problemas com governos de 
esquerda desde 2019.

“Que sirva de exemplo. Se a es-
querda voltar na Argentina, vamos 
ter problema. Falei isso em 2019. 
Se a esquerda voltar aqui [no Bra-
sil], quem vai oferecer operação 
acolhida para nós, um país de 210 
milhões de habitantes? Não precisa 
ter bola de cristal para saber o que 
vai acontecer”, defendeu.

O mandatário brasileiro ironizou 
a situação e citou o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O 
imbecil não aprende nunca. É o ju-
mentão que fala ‘Lula Livre’. Tô (sic) 
a fi m de fazer uma operação fechan-
do fábrica de mortadela no Brasil”, 
afi rmou. A fala arrancou risadas dos 
apoiadores do presidente.

O Brasil mantém, desde feverei-
ro de 2018, uma Operação Acolhida 
em Roraima, onde venezuelanos 
são recebidos. Na prática, militares 
fazem o ordenamento da fronteira, 
abrigam os imigrantes e interiori-
zam parte dos refugiados.

Rixa
A Argentina é comandada pelo 

presidente Alberto Fernández. Eleito 

em 2019, ele é um dos líderes da coa-
lização progressista Frente de Todos, 
que reúne setores do peronismo e do 
kirchnerismo, e inclui partidos de 
centro-esquerda e de esquerda.

Desde a vitória, Fernández e 
Bolsonaro caminham em lados 
opostos. A rivalidade fez com que o 
presidente brasileiro se recusasse a 
ir à posse do mandatário argentino, 
em dezembro de 2019.

A Argentina vive uma profunda 
crise econômica, que aumentou a 
pobreza e a desvalorização da mo-
eda local. A pandemia de Covid-19, 
doença causada pelo novo coro-
navírus, acentuou os problemas. 
Além disso, o governo sofre com 
incertezas sobre as tentativas de 
reequilíbrio das contas públicas.

No Rio Grande do Sul: governo federal planeja 
operação para acolher refugiados da Argentina

SOLIDARIEDADE

Enquanto o Brasil bate recor-
des de produção no campo, 
parte dos brasileiros passa 

dias sem se alimentar. A contradi-
ção, apontada pela líder do Bloco 
Parlamentar Senado Indepen-
dente, Eliziane Gama (Cidadania-
-MA), reforça uma preocupação 
recorrente entre senadores, mas 
que ganhou contornos dramáticos 
na pandemia. Uma série de proje-
tos para enfrentar o problema da 
fome tramitam no Senado.

O Brasil é o segundo maior ex-
portador de alimentos do mundo, 
segundo a Organização Mundial do 
Comércio (OMC), mas Relatório da 
Organização da ONU para Agricul-
tura e Alimentação (FAO, em inglês) 
divulgado no dia 12 de julho estima 
que 23,5% da população brasileira te-
nha vivenciado insegurança alimen-
tar moderada ou severa entre 2018 
e 2020, um crescimento de 5,2% em 
comparação com o último período 
analisado, entre 2014 e 2016. 

O estudo aponta que o número 
de brasileiros em insegurança ali-
mentar severa saltou de 3,9 milhões 
para 7,5 milhões, equivalente a um 
crescimento percentual de 1,9% pa-
ra 3,5%. As pessoas nessa situação 
passam fome por falta de comida e, 

em casos extremos, fi cam dias sem 
alimentação. 

“A insegurança alimentar grave 
no Brasil, quando se come uma só 
vez por dia, atingiu 7,5 milhões de 
pessoas em 2020, contra 3,9 mi-
lhões em 2016. E com o agronegó-
cio ‘bombando’! Para matar a fome 
do mundo, precisamos primeiro 
matar a fome dos nossos irmãos”, 
apontou a senadora Eliziane. 

Outros levantamentos divulga-
dos neste ano sobre o efeito da pan-
demia na barriga dos brasileiros 
reforçam o agravamento da fome, 

informa a Agência Senado. De acor-
do com um deles, feito pela Rede 
Brasileira de Pesquisa em Sobera-
nia e Segurança Alimentar e Nutri-
cional (Rede Penssan), 55,2% da po-
pulação (cerca de 116,8 milhões de 
pessoas) enfrentam algum grau de 
insegurança alimentar. Outra pes-
quisa, realizada pela Universidade 
Livre de Berlim em parceria com 
a Universidade Federal de Minas 
Gerais e a Universidade de Brasília, 
apontou que 15% da população 
estavam em estado de insegurança 
alimentar grave no ano passado.

Projetos
Entre os projetos em análise no 

Senado para tentar frear a insegu-
rança alimentar está o PLP 53/2021 
que proíbe, durante a pandemia, 
aumentar acima da infl ação os pre-
ços dos alimentos da cesta básica 
nacional. A proposta do senador 
Jader Barbalho (MDB-PA) também 
concede às famílias carentes em si-
tuação de vulnerabilidade social o 
direito de receber a cesta básica du-
rante a pandemia e prevê alíquota 
zero para uma série de tributos que 
incidem sobre itens dessa cesta.

Já o PL 3.098/2020, de autoria 
senador Plínio Valério  (PSDB-AM), 
determina ao Sistema de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Sisan) a 
atribuição de distribuir cestas bási-
cas a todos os cidadãos necessitados. 
O projeto altera a Lei 11.346, de 2006, 
para garantir a entrega de cestas 
básicas com alimentos adequados à 
consecução do direito humano à ali-
mentação e produtos higiênicos. 

É preciso que a lei estabeleça 
de maneira inequívoca que faz 
parte do Sisan a viabilização do 
acesso de pessoas em difi culdades 
econômicas a alimentos adequa-
dos e saudáveis”, afi rma Plínio.

Para evitar o desperdício de ali-
mento, o PL 2.895/2019, do senador 
Jorge Kajuru (Podemos-GO), incen-
tiva a formação de redes de coleta e 
doação de alimentos para entidades 
de assistência social. A proposta, que 
tem relator na Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS) o senador Nelsinho 
Trad (PSD-MS), determina que os 
alimentos distribuídos deverão estar 
em condições propícias para consu-
mo. Kajuru aponta que “a maioria das 
organizações sociais dependem de 
doações voluntárias, que são esporá-
dicas, descoordenadas e concentra-
das em datas especiais, que inspiram 
a generosidade do brasileiro”.

“Entretanto, em tempos de crise 
econômica, é bastante recorrente a 
falta de alimentos nessas institui-
ções. Enquanto isso, são desperdi-
çadas toneladas de alimentos que 
não foram comercializados em 
estabelecimentos varejistas, ataca-
distas e em praças de alimentação 
de centros comerciais”, justifi ca o 
senador no projeto.

IMORAL | Brasil é o segundo 
maior exportador de 
alimentos do mundo, 
segundo a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), 
mas milhões ficam dias sem 
ter o que comer

7,5 milhões de pessoas passam fome no Brasil
O POVO

DIÁRIO DO LITORAL

Cena que virou rotina em muitas cidades brasileiras: pessoas famintas exibem placas e esperam ajuda de terceiros

Presidente Bolsonaro 
revelou pretensão durante 
conversa com apoiadores
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A partir da próxima segun-
da-feira 02, a Prefeitura de 
Macaíba dá sequência à re-

tomada gradual das aulas da rede 
pública municipal de ensino. Serão 
mais 20 escolas que iniciarão suas 
atividades em formato híbrido. O 
procedimento segue as recomenda-
ções do Ministério Público Estadual. 
De acordo com a secretária munici-
pal de Educação, Maria José Soares: 
“O MP vem dialogando com a Secre-
taria Municipal de Educação (SME) 
no decorrer deste ano para orientar 
a retomada das atividades presen-
ciais na rede de ensino de Macaíba”.

A secretária acrescentou que, 
através da promotora responsável 
–Iveluska Xavier, o órgão expressou 
o anseio de formalizar um Termo de 
Acordo (TA) para o retorno de forma 
gradual e híbrido em toda a rede 
municipal, contemplando todas as 
etapas da educação básica e modali-
dades ofertadas pelo município. Para 
que esse TA seja formalizado, a Pre-
feitura está fazendo vistoria e as ade-
quações necessárias nas 43 unidades 
de ensino que compõem a rede local 
para o retorno gradual. Inclusive, a 
promotora esteve acompanhando 
a vistoria realizada pela equipe da 
Educação em três escolas, sendo du-
as na zona urbana e uma na rural.

Outro fato importante citado 
pela secretária Maria José é que o 

MP, em parceria com a Federação 
dos Municípios do Rio Grande do 
Norte (FEMURN), União dos Di-
rigentes Municipais de Educação 
(UNDIME/RN) e médicos especia-
listas em infectologia e pediatria, 
realizou um ciclo de palestras e de-
bates que se encerrou no dia 22/07 
para amparar e orientar os municí-
pios quanto ao retorno das ativida-
des escolares de forma presencial.

O ano letivo 2021 teve início no 
dia 15/07 e naquele momento foram 
9 escolas que retomaram as suas 
atividades de forma presencial e 
híbrida. As escolas são orientadas 
a fazer o rodízio de alunos sema-
nalmente e enviar as atividades e 
orientações aos alunos que estão de 
forma remota. Todos os protocolos 
estabelecidos para prevenção da 
covid-19 foram apresentados e as 
orientações foram dadas aos ges-
tores e coordenadores pedagógicos 
em reuniões realizadas pelo setor 
pedagógico da SME, cujos técnicos 
têm feito o acompanhamento pre-
sencial nas escolas diariamente.

Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI) foram entregues às escolas 
para uso na rotina escolar, a exemplo 
de máscaras, protetores faciais para as 
equipes escolares, álcool em gel e em 
líquido, tapetes sanitizantes, dispen-
ser para álcool, totens para higieniza-
ção e termômetros digitais.

Macaíba atende MP e  
continua com retomada 
gradual e híbrida de aulas

Edital investe em startups com 
soluções para o setor de óleo e gás

EDUCAÇÃOCONEXÕES PARA INOVAÇÃO

As empresas inovadoras de 
base tecnológica do Rio 
Grande do Norte têm até o 

dia 15 de agosto para se inscrever e 
concorrer aos recursos do terceiro 
edital do Programa Conexões para 
Inovação, promovido pelo Sebrae e 
Petrobras. As inscrições foram pror-
rogadas para a primeira quinzena 
de agosto e os valores chegam a R$ 
22 milhões, dinheiro que será inves-
tido especifi camente em startups de 
todo o país. O objetivo do edital é es-
timular a geração de inovações com 
alto potencial de impacto e ganho 
de efi ciência na cadeia produtiva do 
óleo, gás e energia do Brasil. O edital 
está disponível no endereço https://
www.worldlabs.org/opportunity/
petrobras-conexoes-para-inovacao-
-modulo-startups/about

Este é o maior edital de inova-
ção já aberto no setor de óleo gás e 
energia, voltado para startups e pe-
quenas empresas. As selecionadas 
terão oportunidade de desenvolver 
soluções e modelos de negócios já 
acessando uma fatia relevante do 
mercado: a demanda da Petrobras, 
com potencial de escalar na indús-
tria nacional e internacional. Para 
isso, a companhia investirá em pro-
jetos de até R$ 500 mil e de até R$ 1,5 
milhão, a depender da categoria do 
desafi o (soft ou deep tech).

De acordo com o gestor do pro-
jeto Petróleo & Gás do Sebrae no 
Rio Grande do Norte, Robson Ma-

A 6ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Natal acolheu, 
em parte, pedido formulado 

pela Associação Brasileira de Crimi-
nalística em Ação Civil Pública, e sus-
pendeu o Concurso Público do Ins-
tituto Técnico-Científico de Perícia 
do Rio Grande do Norte (ITEP/RN) 
apenas em relação ao provimento de 
vagas para o cargo de perito criminal 
– área geral, permitindo na decisão a 

continuidade do certame quanto ao 
restante dos cargos.

A decisão liminar destaca que 
há indícios de ilegalidade no Edital 
ao prever o provimento do cargo de 
Perito Criminal em dissonância com 
a Lei Complementar Estadual nº 
571/2016 e com a Lei nº 12.030/2009.

No pronunciamento do juiz 
Francisco Seráphico da Nóbrega, 
constou que tanto as legislações 
nacional e estadual exigem forma-
ção superior específica para o exer-
cício do cargo de perito criminal. O 
Edital, no entanto, quanto ao cargo 
de perito criminal – área geral, não 
inseriu qualquer exigência no que 
se refere à especialidade dos candi-
datos, o que seria contrário a pró-
pria natureza do cargo que possui 
atribuições que exigem conheci-
mento especializado.

Bacharelado
Também consta da decisão que 

há provável ilegalidade no Edital ao 
não exigir curso de bacharelado dos 
candidatos a esse cargo. Segundo o 
art. 25, da LCE nº 571/2016, o ITEP/RN 
pode prever o preenchimento de va-
gas por perito com especialidades das 
mencionadas no rol exemplificativo do 
dispositivo, mas isso deve ocorrer por 
portadores de diploma de “outros cur-
sos de bacharelado previstos no edital”, 
o que não ocorreu.

A Associação requereu a suspen-
são da realização do concurso público 
em relação a todos os cargos de perito 
criminal. O magistrado considerou 
essa medida desproporcional, “pois 
estar-se-á suspendendo o concurso 
quanto às vagas de outros cargos que, 
neste feito, não houve indicação de 
qualquer evidência de ilegalidade”.

ITEP: Justiça suspende 
concurso para perito criminal
JUDICIAL | Decisão liminar 
destaca que há indícios 
de ilegalidade no Edital 
em dissonância com 
a Lei Complementar 
Estadual nº 571/2016 e 
com a Lei nº 12.030/2009

Módulo Startups faz parte do objetivo da Petrobras de estimular a geração de inovações

 Edital não inseriu qualquer exigência 
no que se refere à especialidade dos 
candidatos ao cargo de perito criminal 

REPRODUÇÃO

AGÊNCIA PETROBRAS

tos, o edital representa uma oportu-
nidade para empreendedores locais 
com ideias inovadoras nesse setor. 
“Temos no estado uma grande ex-
pertise na indústria de óleo e gás, 
tanto através de empresas do setor, 
quanto através de instituições cien-
tífi cas e tecnológicas credenciadas 
à ANP, que juntas podem desen-
volver soluções para desafi os que 
estão sendo propostos no edital. 
Essa iniciativa pode ser uma grande 
oportunidade para que micro e pe-
quenas empresas possam se bene-
fi ciar com a promoção de soluções 
para a indústria do petróleo”.

O Módulo Startups faz parte 
do objetivo da Petrobras de es-
timular a geração de inovações 
com alto potencial de impacto e 
ganhos de efi ciência em áreas de 
interesse do setor. Durante e após 
o processo de seleção, os empre-
endedores contarão com assesso-

ria da Petrobras e do Sebrae para 
que os projetos fi nalizados com 
sucesso tenham a oportunidade 
de implantação do cabeça de série 
ou serviço pioneiro na Petrobras.

Este ano há desafi os nas áreas 
de efi ciência energética, tecnologia 
de segurança, robótica, redução de 
carbono, modelagem geológica, 
tecnologia de inspeção e tecnolo-
gia digital. As startups vencedoras 
recebem suporte fi nanceiro para 
o desenvolvimento dos projetos 
de inovação, têm interação com o 
corpo técnico da Petrobras, capaci-
tação empresarial para posiciona-
mento de mercado e estruturação 
de planos de negócios, além da par-
ticipação em Demo Days (Sebrae) 
com as tecnologias desenvolvidas. 
O projeto poderá ser selecionado 
para uma etapa de implantação e 
teste do lote piloto na Petrobras ou 
em qualquer outra empresa.
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Todas as micro e pequenas em-
presas optantes do Simples 
Nacional continuarão isentas 

da taxação de dividendos, disse nesta 
quarta, 28, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Segundo ele, a proposta 
de reforma tributária em tramitação 
no Congresso pretende fazer com que 
os super-ricos paguem mais impostos.

Guedes confi rmou a isenção para 
as empresas de menor porte em rá-
pida entrevista na portaria do Minis-
tério da Economia nesta quarta-feira. 
No fi m da manhã, ele se reuniu com 
o deputado Celso Sabino (PSDB-BA), 
relator da segunda fase da reforma 
tributária na Câmara dos Deputados.

O ministro também negou que 
haja mudanças em relação ao fi m da 
dedução dos Juros sobre Capital Pró-
prio (JCP) do Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica. Ao enviar a proposta ao 
Congresso, a equipe econômica havia 
informado que o benefício fi scal se 
mostrou inefi caz para capitalizar em-
presas e estimular investimentos.

“Há 25 anos, os cidadãos mais 

ricos do Brasil não pagam o Imposto 
de Renda sobre lucros e dividendos, 
então nós justamente colocamos esse 
imposto. Então, nós estamos dizendo: 
os super-ricos vão pagar esses impos-
tos e nós vamos justamente aliviar 32 
milhões de assalariados contribuintes 
que pagavam e estão pagando menos. 
Os super-ricos pagam mais”, afi rmou o 

ministro.
Os dividendos são a parcela dos 

lucros que as empresas distribuem 
aos acionistas. Desde 1995, essa fonte 
de renda é isenta de impostos. Envia-
da ao Congresso no fi m de junho, a 
segunda fase da reforma tributária 
prevê a cobrança de 20% de Imposto 
de Renda sobre os dividendos.

Até hoje, tanto o texto original 
como o parecer preliminar de Sabino 
previam que apenas dividendos infe-
riores a R$ 20 mil por mês continua-
riam isentos. Com a decisão de hoje, 
pequenas empresas que fazem parte 
do Simples e eventualmente distribu-
am mais de R$ 20 mil em dividendos 
por mês continuarão isentas. 

Compensações
O ministro refutou o argumento de 

que a taxação dos dividendos e o fi m 
da dedução do JCP aumentem a carga 
tributária das empresas. Apresentado 
há duas semanas, o parecer de Sabino 
reduzirá o peso dos impostos sobre 
as empresas, ao reduzir a alíquota do 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, de 
15% para 5% no primeiro ano e de 5% 
para 2,5% no segundo ano.

Na avaliação de Guedes, a queda 
no Imposto de Renda das empresas 
signifi cará a redução da carga tribu-
tária de 34% para 24%, chegando a 
níveis semelhantes aos da Organi-
zação para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). Em 
relação à queda de R$ 20 bilhões a R$ 
30 bilhões na arrecadação prevista 
com a reforma, o ministro diz que o 
crescimento das receitas do governo 
decorrente da recuperação da econo-
mia poderá reduzir a zero o impacto 
sobre as contas públicas.

“Na relatoria dele [de Sabino] 
está prevista até uma queda de R$ 
30 bilhões [na arrecadação]. O que 
está acontecendo é que o Brasil 
está crescendo mais rápido, a ar-
recadação está vindo mais forte e 
nós estamos transformando isso 
justamente nessa folga de R$ 30 
bilhões que haveria”, concluiu.

ECONOMIA | Segundo 
Ministro, governo quer que 
super-ricos paguem mais 
impostos

Simples Nacional será isento da taxação 
de dividendos, garante Paulo Guedes

 ASD ASDA SAD ADA

MARCELO CAMARGO 

Guedes confi rmou a isenção para as empresas de menor porte em rápida entrevista nesta quarta-feira

O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, voltou a 
afi rmar que o país não corre 

risco de racionamento de energia 
ou de um apagão elétrico devido à 
grave crise hídrica. Segundo o minis-
tro, desde o ano passado, quando se 
verifi cou uma redução no volume de 
chuvas, o governo tem monitorado 
a situação e adotado as medidas ne-
cessárias para garantir o suprimento 
de energia.

“Não vai faltar energia. Estamos 
adotando medidas desde o ano passa-
do, quando observamos que as afl u-
ências nas principais bacias hidrográ-
fi cas estavam muito baixas e depois 
quando terminou o período úmido 
em abril, verifi camos que foi a pior 
crise com escassez hídrica da história 
do país, dos últimos 90, 100 anos. Mas 
isso não é motivo de preocupação pa-
ra a sociedade”, disse hoje o ministro.

Bento Albuquerque disse que a 
pasta tem atuado em conjunto com 
outros atores, como governos esta-
duais, operadores do setor de energia 
e também o parlamento, para buscar 
saídas para a crise no setor. Segundo 
o Operador Nacional do Sistema Elé-
trico (ONS), o país passa pela “pior 
crise hidrológica desde 1930”. No 
fi nal de junho, o governo editou uma 
Medida Provisória (MP) 1.055/21 pa-
ra criar a Câmara de Regras Excep-
cionais para Gestão Hidroenergética, 
a Creg.

Entre as atribuições do grupo 
presidido por por Albuquerque, está 
determinar alterações na vazão dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas 
do país, envolvendo defi nições para 
limites de uso, armazenamento e 
vazão. Além do Ministério de Minas 
e Energia, participam da câmara os 
ministérios da Economia; da Infra-

estrutura; da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; do Meio Ambiente; e 
do Desenvolvimento Regional.

Albuquerque disse ainda que 
entre as ações que estão sendo ado-
tadas, está o uso de todas as fontes 
de energias disponíveis, como as 
termelétricas, que tem um custo de 
acionamento mais caro. Nesta quar-
ta-feira, o ministro participou da rei-
nauguração de uma dessas usinas, a 
Usina Termoelétrica (UTE) William 
Arjona, em Campo Grande (MS).

“Vamos despachar todos os re-
cursos que temos dentro do nosso 
sistema instalado no país. Vamos 
esperar até o fi nal do ano quando en-
tra o período úmido e vamos utilizar 
nossa matriz que é muito diversifi ca-
da”, disse.

Mais cedo, o ministro foi à cida-
de de Corumbá (MS), onde visitou 
ribeirinhos do Pantanal benefi ciários 

do Programa Ilumina Pantanal, no 
âmbito do Programa Luz para Todos.

Na região, está sendo implemen-
tado um programa de geração de 
energia fotovoltaica, com armazena-
mento em baterias, o que possibilita 
a disponibilização da energia elétrica 
de forma ininterrupta.

“Eu pude ver, não só a efi cácia 
desse programa em uma região 
como é o Pantanal matogrossense, 
mas também a inclusão social que 
o programa oferece para as pessoas 
atendidas pelo programa, levando 
dignidade, cidadania, mas também 
perspectivas novas em suas vidas”, 
afi rmou o ministro

Serão atendidas 2.090 famílias, 
com custo total de R$ 127 milhões, 
sendo R$ 73 milhões da Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE) 
e R$ 51 milhões da Energisa, compa-
nhia local de energia.

Para Governo Federal não há risco de 
racionamento de energia ou apagão 

CRISE HÍDRICA 
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DIVULGAÇÃO

Recém-nascidos e bebês de até 
três meses de idade já devem 
receber estímulos para manu-

sear objetos e observar adultos de-
senvolvendo tarefas do dia a dia. Esse 
incentivo ajuda no desenvolvimento 
social, motor e cognitivo. É o que 
sugerem pesquisadores em artigo 
publicado na revista científi ca Infant 
Behavior & Development.

O estudo propõe que, desde o 
nascimento, os bebês assistam co-
tidianamente os adultos em suas 
atividades diárias, como, por exem-
plo, na manipulação de utensílios 
domésticos. Além disso, também 
devem ter contato frequente com 
objetos para que desenvolvam as 
habilidades de segurá-los e de esten-
der os braços para alcançá-los.

Por meio dessas interações so-
ciais, os bebês conseguem desde 
os primeiros dias de vida aprender 
a usar o próprio corpo de maneira 
funcional e a perceber as relações 
entre seus movimentos e as conse-
quências no ambiente.

“Apresentamos evidências de que 
as atividades de imitação e manipu-
lação neonatal estão conectadas e 
propomos práticas de estimulação 
baseadas em desenhos experimen-
tais, nas quais os bebês devem ser 
posicionados de maneira favorável a 
observar as ações das pessoas. Isso 
terá impacto na forma como enten-
dem o mundo social e a cadeia de 
ações possíveis nesse ambiente”, es-
crevem os pesquisadores no artigo 
Interweaving social and manipula-
tive development in early infancy: 

Some direction for infant caregiving.
O trabalho teve apoio da 

FAPESP no âmbito de convênio 
com a Fundação Maria Cecilia Sou-
to Vidigal (FMCSV).

A pesquisadora Priscilla Ferrona-
to, do Instituto de Ciências da Saúde 
da Universidade Paulista (Unip), 
primeira autora do trabalho, afi rma 
que o estudo estabelece ligação entre 
os sistemas social de imitação e o 
motor de ação manipulativa. “As pes-
quisas têm demonstrado, desde os 
anos 1970, que os bebês conseguem 
copiar expressões faciais logo que 
nascem. Sugerimos que eles imitam 
tudo, tanto as expressões como as 
ações motoras de manipular objetos. 
Ao ver o adulto usando as mãos, eles 
copiam e aprendem a usá-las”, disse. 

Ferronato explica que, nos pri-
meiros três meses de vida, os bebês, 
em geral, não conseguem fazer sozi-
nhos movimentos para alcançar ob-
jetos. “Os cuidadores normalmente 
estimulam o uso das mãos a partir 
do momento em que os bebês apren-
dem o movimento de alcançar ob-
jetos. Nossa proposta é o contrário: 
incentivar no período em que eles 
ainda não conseguem”, disse. 

No artigo, os pesquisadores fi ze-
ram uma revisão de estudos e pers-
pectivas teóricas e apresentaram a 
nova abordagem como alternativa 
para compreender a imitação e as 
atividades manuais.

As sugestões estão baseadas na 
reprodução de cenários simples e de 
fácil adaptação, que replicam situa-
ções experimentais de estudos clássi-

cos do desenvolvimento infantil.
Um dos exercícios propostos 

é o de colocar nas mãos da crian-
ça um objeto com textura lisa. Em 
seguida, acrescentar rugosidade à 
superfície para que ela sinta a di-
ferença na forma de agarrar. Outra 
sugestão é oferecer um dedo para o 
bebê segurar e, quando ele conse-
guir, sorrir para que haja a associa-
ção do toque com o estímulo visual.

Mais uma atividade proposta é, 
em um ambiente com baixa lumi-
nosidade, colocar um feixe de luz 
(com uma lanterna ou o celular) 
atravessando horizontalmente o 
bebê na altura do peito para que 
ele tente controlar os braços ao 
buscar o feixe de luz.

“O nosso objetivo fi nal é levar 
essas informações não só a professo-
res de creche para aplicação prática, 
mas também aos pais, já que, geral-
mente, os bebês estão em casa nesse 
período. A maioria dos pais não tem 
ideia de que os bebês são capazes de 
aprender logo nos primeiros meses 
de vida”, disse Ferronato.

Na pesquisa Primeiríssima Infân-
cia – Interações: Comportamentos 
de pais e cuidadores de crianças de 
0 a 3 anos, publicada em 2020 pela 
Fundação Maria Cecilia Souto Vi-
digal, 21% dos pais entrevistados 
disseram que as crianças começam 
a aprender a partir dos seis meses de 
idade, e outros 21%, de um ano em 
diante. Dos 58% que responderam 
que os bebês aprendem ainda no úte-
ro ou logo após nascer, a maioria tem 
ensino superior e renda mais alta.

CIÊNCIA | Interações 
sociais podem ajudar no 
desenvolvimento social, 
motor e cognitivo da criança

Bebês devem ser estimulados a 
segurar e alcançar objetos desde 

o nascimento, sugere estudo

No Brasil, a Lei 13.257/2016 
defi ne a primeira infância como o 
período que abrange os primeiros 
seis anos completos da criança. Mas 
pesquisadores e entidades já utili-
zam o que chamam de “primeiríssi-
ma infância”, até os três anos. Nessa 
faixa etária estão cerca de 10 mi-
lhões de crianças no país, segundo 
a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua 2019.

Ainda antes desse período, 
os primeiros mil dias de um bebê 
(da gravidez até os dois anos) são 
considerados os mais importan-
tes do desenvolvimento físico e 
mental do ser humano, podendo 
determinar inúmeros fatores da 
vida adulta. Conhecido como “in-
tervalo de ouro”, é também mar-
cado pela grande plasticidade 
cerebral, sendo muito favorável 
para situações de aprendizagem.

Em fevereiro, a FAPESP lançou 
o Centro Brasileiro para o Desenvol-
vimento na Primeira Infância, em 
parceria com a FMCSV e com sede 
no Instituto de Ensino e Pesquisa 
(Insper), em São Paulo. Entre os seus 
objetivos estão a realização de pes-
quisa na área de mensuração do de-
senvolvimento da primeira infância 
(DPI) e a integração de dados de DPI 
registrados por diferentes fontes, 
além de oferecer cursos e ofi cinas.

Desenvolvendo 
habilidades
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 

A E F MAGALHAES (ELETRO CONSTRUCAO), CNPJ: 14.027.578/0001-46, situada R Agostinho Hermes de 
Freitas, nº 32, Centro, Portalegre/RN, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com prazo de validade até 25/07/2025, para extração de 
areia do leito do rio em uma área de 3,40 ha e volume de 1.500 m³/mês. A área está inserida junto à Agência 
Nacional de Mineração (ANM), processo n° 848166/2020, com área total de 21,56 hectares localizada no Sítio 
Brejo Seco, Zona Rural, no município de Viçosa/RN. 
 

Elyu Fernandes Magalhães - Diretor 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
COMERCIAL RODRIGUES DOS SANTOS LTDA, 24.186.793/0001-43, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a  concessão da 
Renovação da Licença de Operação nº 2021-160799/TEC/RLO-0226, com validade até 27/07/2027,  para um 
Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado a Rodovia BR304 – Km 82, Sítio Volta, S/N, Zona 
Rural, CEP: 59650-000, Assú/RN.  

KARLA HARYANNA SANTOS MOURA 
Sócia 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, CNPJ 34.251.859/0001-95, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Licença Prévia - LP para o Complexo Fotovoltaico Mossoró, com capacidade de 694,27 MW, 
localizado na Rodovia BR405, S/N, Zona Rural do município de Mossoró-RN. 
 

Rodolfo de Sousa Pinto 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
IVAN MONTEIRO DA FONSECA, 106.723.544-20, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação - 
LRO com prazo de validade até 15/06/2023 em favor do empreendimento Agricultura Irrigada, localizada no 
Sitio Sacramentinho – Sítio Sacramentinho – Zona Rural – Ipanguaçu – RN, CEP: 59.508-000.  
 

IVAN MONTEIRO DA FONSECA 
Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MANOEL ERIVAL BARRETO DA COSTA JUNIOR, 051.876.354 41, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Regularização de Operação - LRO para a Parque de Vaquejada, localizada no Parque Manoel Avelino – 
Bairro Ubarana - Ipanguaçu –RN, CEP: 59.508-000.  

 
MANOEL ERIVAL BARRETO DA COSTA JUNIOR  

Proprietário 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Posto União LTDA, 08.206.773/0001-30, torna público que esta requerendo do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação (RLO), 
para o Posto Revendedor de Combustíveis, localizada na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, Nº 15, 
Centro, Goianinha-RN. 

 
Eduardo Torres Barbalho 

Sócio-Gerente 

A efi cácia de uma máscara 
depende de seu material e 
ajuste. Respiradores usa-

dos por profi ssionais da saúde, 
como as máscaras N95, podem 
fornecer maior proteção contra 
partículas infecciosas de corona-
vírus do que máscaras cirúrgicas 
ou máscaras de pano, disse Lin-
sey Marr, especialista em aeros-
sol da Virginia Tech que estuda a 
transmissão do vírus pelo ar.

E como a variante Delta é 
muito mais transmissível do 
que as cepas do coronavírus que 
circulavam anteriormente, “de 
fato precisamos de máscaras de 
alta proteção junto com tudo 
o mais”, disse Marr. E as N95s, 
quando usadas adequadamen-
te, têm uma vantagem sobre 
as máscaras cirúrgicas padrão 
porque são projetadas para se 
ajustarem perfeitamente ao 
rosto - o que lhes permite fi ltrar 
pelo menos 95% das partículas 
transportadas pelo ar.

“A máscara cirúrgica é só um 
retângulo que você fi ca tentan-

do puxar para o rosto”, disse ela. 
Mas é importante ter cui-

dado com respiradores falsifi -
cados. Os Centros de Controle 
e Prevenção de Doenças (CDC, 
na sigla em inglês) têm um guia 
on-line com listas de máscaras 
N95 aprovadas pelo Instituto 
Nacional de Saúde e Segurança 
Ocupacional (NIOSH, na sigla 
em inglês) e dicas para detec-
tar falsifi cações.

As máscaras KN95, que são 
fabricadas na China e podem ser 

equivalentes às N95s em efi cá-
cia, não passaram pelo processo 
de aprovação do NIOSH. Mas a 
Food and Drug Administration 
autorizou algumas KN95s para 
uso emergencial por profi ssio-
nais de saúde quando houve 
uma escassez de máscaras N95 
durante a pandemia. Embora 
você possa consultar essa lista 
para encontrar máscaras KN95 
efi cazes e não falsifi cadas, Cappa 
disse que ainda recomendaria 
uma N95 aprovada pelo NIOSH.

SAÚDE | Em meio a alta de casos nos EUA, especialistas dizem que as orientações das 
autoridades precisam especificar o tipo de proteção que as pessoas devem usar

O debate sobre as máscaras 
voltou a esquentar, com 
cada vez mais pedidos 

para que todos os americanos, 
independentemente de seu sta-
tus de vacinação contra o co-
ronavírus, voltem a usar cober-
turas faciais em locais públicos 
fechados para ajudar a impedir a 
disseminação da variante Delta, 
que é altamente contagiosa. Mas 
alguns especialistas dizem que 
as recomendações precisam es-
pecifi car o tipo de máscara que 
as pessoas devem usar.

“A Delta é tão contagiosa que, 
quando falamos sobre máscaras, 
não acho que devemos falar ape-
nas sobre máscaras”, disse Scott 
Gottlieb, ex-comissário da Food 
and Drug Administration (FDA), 
durante uma recente aparição 
no programa ‘Face the Nation’ 
da CBS. “Acho que devemos falar 
sobre máscaras de alta qualida-
de”, como os respiradores N95 
(PFF2 no Brasil).

Em uma entrevista para o Wa-
shington Post, Monica Gandhi, 
professora de medicina e especia-
lista em doenças infecciosas da 
Universidade da Califórnia em São 
Francisco, expressou uma opinião 
semelhante: “Não podemos dizer 
que vamos voltar às máscaras sem 
discutir tipo de máscara”.

As vacinas, enfatizaram os 
especialistas, continuam sendo a 
primeira linha de defesa contra o 
coronavírus. “De longe, a melhor 
prevenção que temos ainda são 
as vacinas”, disse Paul Sax, diretor 
clínico da Divisão de Doenças In-
fecciosas do Hospital Brigham and 
Women’s em Boston. “Todas essas 
coisas fi cam em segundo plano em 
comparação com a vacinação das 
pessoas que podem se vacinar e 
ainda não se vacinaram”.

Mas, em meio às preocupações 
sobre a rápida disseminação da 
variante Delta, “é uma ideia fantás-
tica neste momento passarmos a 
usar máscaras de alta qualidade”, 

especialmente se você ainda não 
estiver vacinado ou for vulnerável 
a doenças graves, disse Chris Cap-
pa, engenheiro ambiental e profes-
sor da Universidade da Califórnia 
em Davis. E, para os indivíduos 
totalmente vacinados que ainda 
podem estar sob risco de infecção, 
observou ele, “a variante Delta é 
um bom lembrete de que não de-
vemos necessariamente parar de 
usar máscaras quando estamos 
em ambientes que podem estar 
sujeitos à transmissão”.

Aqui estão os fatores que 
Cappa e outros especialistas di-
zem que você deve considerar 
sobre o uso de máscaras N95.

Máscara N-95 é mais indicada 
contra variante Delta do coronavírus

Contra a variante Delta, é importante que as máscaras fiquem bem ajustadas ao rosto 

A máscara N95 permite filtrar pelo menos 95% das partículas transportadas pelo ar

 REUTERS/NICHOLAS PFOSI

MARCELLO CASAL JR

Nem todas as máscaras são iguais

 
 
 

Reconhecido de utilidade pública municipal pela Lei n.º 5.169 de 03/03/2000. 
Filiado à Federação Norte-Riograndense de Remo. 

Fundado em 13/04/1996 
 

CLUBE DE REGATAS UNIÃO 
AVISO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA 

Entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade do Natal-RN, informa por meio 
deste instrumento que a Junta Governativa convocou todos os associados, quites com suas obrigações estatutárias, 
para que participassem da Assembleia Geral Extraordinária, efetivamente realizada no dia 13 de abril de 2021, às 
19h30, na qual houve a eleição e posse do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal.. Essa publicação 
tem o objetivo dar publicidade da realização da referida Assembleia Geral, para que se alguém se sentir prejudicado, 
que possa apresentar impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.  
 

Natal-RN, 29 de julho de 2021. 
Ricardo Freitas Bezerra – membro da Junta Governativa 
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JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Vacina
O governo do Kuwait vai proibir 

que cidadãos não vacinados via-
jem para o exterior, com exceção de 
crianças abaixo dos 16 anos e mulhe-
res grávidas. O anúncio foi feito nesta 
terça-feira 27, por autoridades do 
país do Golfo.

Vacina 2
A partir de 1º de agosto, somen-

te indivíduos vacinados poderão 
viajar para o exterior. A medida 
poderá manter uma grande parte 
da população de 4,2 milhões sem 
a permissão para deixar o país. 
De acordo com os últimos dados 

disponíveis, o Kuwait administrou 
mais de 2,3 milhões de doses de va-
cinas contra a covid-19.

Dupla
O apresentador Carlos Massa, o 

Ratinho, vai entrevistar o presidente 
Jair Bolsonaro amanhã, sexta-feira, a 
partir das 22:15H, no SBT.

Operação
A Polícia Federal defl agrou nesta 

quarta-feira 28 a Operação 1200, para 
combater crimes ambientais, extra-
ção ilegal de minérios e trabalho es-
cravo na zona rural do município de 
Ourilândia do Norte, no Pará

Operação 2
Foram cumpridos 26 mandados 

de busca e apreensão, expedidos 
pela Justiça Federal de Redenção/
PA. Foram fechados seis garimpos 
de ouro clandestinos e duas pessoas 
foram presas em fl agrante delito. A 
PF apreendeu, pelo menos, nove es-
cavadeiras hidráulicas, motores de 
sucção, ferramentas para garimpo, 
mercúrio, uma pequena quantida-
de de ouro, armas, munições e do-
cumentos contendo dados sobre a 
contabilidade das atividades.

Câncer
O retinoblastoma é um tumor 

maligno na retina, sendo o câncer 
ocular mais comum na infância. Em 
média, afeta cerca de 400 crianças, 
por ano, no Brasil, representando 
15% dos tumores infantojuvenis.

Câncer 2
Nesta quinta-feira 29, às 17h, 

a Casa Durval Paiva vai promover 
uma live temática, em seu Insta-
gram (@casadurvalpaiva), com a 
presença do oncopediatra Sidnei 
Epelman e apresentação do jorna-
lista Fernando Campos.

Voto
Não serão os debates trapacei-

ros dessas tais CPIs que mudarão 
os resultados das eleições do pró-
ximo ano. Depende de cada um de 
nós. Cada eleitor deve ser livre e 
ter a consciência na hora do voto. 
Depois, não adianta gritaria, nem 
fi car fazendo gestinho de arma, 
muito menos defendendo chefe de 
quadrilha.

Reforço
O Ministério da Saúde Pública 

do Uruguai anunciou nesta quarta-
-feira 28 que todos que receberam 
as duas doses da CoronaVac po-
derão ter uma dose de reforço da 
vacina da Pfi zer, contra a covid-19.

A procura dos consumidores 
por crédito cresceu 26,2% no 
primeiro semestre em relação 

ao mesmo período de 2020, segundo 
levantamento da Serasa Experian. Na 
comparação entre junho e o mesmo 
mês do ano passado, o crescimento na 
demanda por crédito fi cou em 23,7%.

O maior crescimento foi na fai-
xa de renda de até R$ 500 por mês, 
que registrou no mês passado ele-
vação de 34,3% em relação a junho 
de 2020. Para aqueles com renda 
mensal entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, 
a demanda por crédito aumentou 
21,3% em junho e, para a faixa entre 
R$ 5 mil e R$ 10 mil, subiu 21%.

No recorte por regiões, o Nor-
deste teve o maior crescimento na 
procura por crédito no primeiro se-
mestre. Na comparação com o perí-
odo de janeiro a junho de 2020, a alta 

fi cou em 38,1%. No Norte, a expan-
são da demanda fi cou em 35,2%; no 
Centro-Oeste, em 35,2%; no Sudeste, 
em 24,2%. e, no Sul, em 15,6%.

Segundo o economista Luiz Ra-
bi, da Serasa Experian, o aumento 
da demanda por crédito é uma reto-
mada após a queda provocada pela 
pandemia de covid-19 no primeiro 
semestre de 2020. “Esse aumento 
está ligado, principalmente, ao 
avanço da vacinação que, no atual 
cenário, melhora a confi ança fi nan-
ceira dos consumidores”, afi rmou.

Além disso, as taxas de juros 
continuam baixas, favorecendo a 
tomada de empréstimos. “As taxas 
de juros permaneceram em níveis 
atrativos, encorajando a tomada de 
crédito tanto para a aquisição de 
bens como para renegociação de 
dívidas”, acrescentou Rabi.

Procura dos consumidores 
por crédito cresce 26% 
no primeiro semestre

FINANÇAS 

Bolsa Família vai ter reajuste 
de ‘50% ou mais’, diz ministro

O ministro da Cidadania, 
João Roma, disse nesta 
quarta-feira, 28, que o go-

verno deve apresentar até o início 
de agosto uma medida provisória 
(MP) reformulando programas 
sociais e que o benefício médio do 
novo Bolsa Família deve subir 50% 
ou mais. Segundo ele, o programa 
terá o “maior valor possível”.

Hoje, o Bolsa Família paga, em 
média, cerca de R$ 190 por família. 
Com 50% de reajuste, esse valor 
chegaria a R$ 285. “O valor médio 
do programa será tratado com a 
área econômica mais à frente. O 
presidente (Jair Bolsonaro) falou 
em reajuste de 50% (em relação 
ao Bolsa Família). Pretendemos 

isso ou até mais”, afi rmou Roma, 
depois de se reunir com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes.

Em meio à contínua queda de 
sua popularidade, Bolsonaro pas-
sou a prometer publicamente um 
benefício de R$ 300 para o Bolsa 
Família em 2022, ano em que deve 
disputar a reeleição. Como mostrou 
a reportagem no mês passado, o 
valor pegou de surpresa os técnicos 
do Ministério da Economia, que tra-
balhavam com uma reformulação 
do benefício médio dos atuais R$ 
190 para R$ 250. O senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ), fi lho do 
presidente,  chegou a falar que um 
meio termo, em R$ 270.

De acordo com o ministro da Ci-
dadania, a ideia do governo é lançar, 
em novembro, um novo programa 
de transferência de renda reunindo 
ações  programas já existentes, co-
mo o Bolsa Família e o programa de 
aquisição de alimentos,  e ampliar 
o número de atendidos para 17 mi-
lhões. Atualmente, o programa be-
nefi cia 14,5 milhões de brasileiros.

Segundo Roma, o novo pro-
grama incluirá ainda ferramentas 

de capacitação e microcrédito. 
Como antecipou o Estadão, de 
acordo com minuta da MP, o go-
verno quer permitir que até 30% 
do valor do benefício possam ser 
descontados na fonte para abater 
empréstimos consignados.

Guedes disse que os cálculos 
apresentados pelo ministro Roma 
para a criação de um novo programa 
social são “extremamente respon-
sáveis” do ponto de vista fi scal. “Os 
programas sociais estão sendo feitos 
dentro da responsabilidade fi scal, 
com respeito ao teto”, afi rmou.

O governo deve “carimbar” a arre-
cadação extra com a taxação dos divi-
dendos distribuídos pelas empresas a 
seus acionistas, prevista na proposta 
de reforma do Imposto de Renda, pa-
ra garantir uma fonte de receita pere-
ne para a expansão do Bolsa Família. 

Por isso, Guedes não abre mão da 
alíquota de 20% que, junto com o fi m 
da dedução dos Juros sobre Capital 
Próprio (JCP), deve aumentar a ar-
recadação federal em R$ 19,4 bilhões 
em 2022, R$ 57,7 bilhões em 2023 e 
R$ 61 bilhões em 2024 - de acordo 
com cálculos da Receita Federal.

PROMESSA | Segundo 
Ministro da Cidadania, 
João Roma, o governo 
deve apresentar até o 
início de agosto uma 
medida provisória que 
reformula programas 
sociais

Nordeste teve o maior crescimento na procura por crédito no primeiro semestre

FABIO RODRIGUES POZZEBOM

MARCELO CASAL JR 
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REPRODUÇÃO

SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Diabético x Banana
Diabé tico pode ou nã o comer 

banana? Essa é  uma dú vida que 
muitas pessoas tê m.

A banana é  uma das frutas com 
o maior í ndice glicê mico, poré m, 
nã o quer dizer que o diabé tico nã o 
possa comê -la de forma alguma. 
Ló gico que nã o vai comer uma 
penca de bananas por dia! Rsss...

O seu consumo deve obrigatoria-
mente ser avaliado individualmente, 
daí  a importâ ncia de conversar com 
sua nutricionista. Mas, existe uma 
tá tica que utilizo em pacientes e que 
vai ajudar a ter um maior controle da 
glicemia sem radicalismo.

obtenha um caderninho ali-
mentar, onde vai anotar o consu-
mo diá rio, como també m o resul-
tado da sua glicemia sempre que 
aferir. 

Para diminuir o í ndice glicê mi-
co de alguns alimentos, adicione 
fi bras, proteí nas e gorduras boas.

Importante verifi car sua gli-
cose antes e depois de comer um 
alimento diferente na rotina, dessa 
forma, fi cará  sabendo o quanto o 
alimento infl uencia em sua glice-
mia, de uma forma individualizada.

Nutri, mas e na prática, 
como farei?

• Você  vai dar preferência a bana-
nas que nã o estejam tã o maduras. 
Uma dica para saber é : se o cabi-
nho estiver um pouquinho verde, é  
ó tima para consumir. 
• Usar a canela na banana, pois ela 
tem aç ã o hipoglicemiante.
• Usar chia e linhaç a juntamente 
com a banana.
• Polvilhar psyllium na banana 
amassada. Ou usar em bolos e pan-
quecas por exemplo. O psyllium 
é  muito rico em fi bras solú veis 
(aliadas na “limpeza” do LDL) e 
colabora na diminuiç ã o do í ndice 
glicê mico.

Entã o, se gosta e quer adicionar a bana-
na em seu consumo alimentar, siga es-
tas diquinhas de forma correta, poré m, 
é  de extrema importâ ncia SEMPRE veri-
fi car a glicose antes e depois (se possí vel 
1h e 2h apó s). E sempre fi car atento (a) 
nos sinais do teu corpo. Cuide dele direi-
tinho e com carinho, ele é  a sua morada.

Depois de uma vitória tran-
quila sobre a Tunísia e um 
triunfo apertado, de vira-

da, sobre a Argentina, a seleção 
brasileira masculina de vôlei per-
deu pela primeira vez nos Jogos 

Olímpicos de Tóquio-2020. O time 
comandado pelo técnico Renan 
Dal Zotto foi facilmente domina-
do pelo Comitê Olímpico Russo, 
nesta quarta. Agora, para que a 
classifi cação à próxima fase não se 

torne um drama, a seleção precisa 
vencer os Estados Unidos hoje, às 
23h05 (de Brasília).

O Brasil soma duas vitórias e 
uma derrota e tem cinco pontos. 
Os russos lideram com folga, in-

victos, com nove pontos. A derro-
ta nesta quarta-feira empurrou a 
seleção brasileira para o terceiro 
lugar no grupo, atrás ainda dos 
Estados Unidos, que fi zeram 3 sets 
a 1 na lanterna Tunísia. Os quatro 

melhores se classifi cam às quartas 
de fi nal.

Na última rodada, no sábado, 
ainda encara a França, que nesta 
rodada foi derrotada pela Argentina 
por 3 a 2.

Após derrota contra 
russos, Brasil 

precisa vencer EUA 
hoje para garantir 

classificação
TÓQUIO 2022 | Brasil 
soma duas vitórias 
e uma derrota e tem 
cinco pontos. Na última 
rodada, no sábado, 
seleção encara a França 

7h NATAÇÃO Eliminatórias 800m livre fem. (Viviane Jungblut), 100m 
borboleta (Matheus Gonche, Vinícius Lanza), 4x100m medley misto 
(Guilherme Basseto, Felipe Lima, Giovanna Diamante e Larissa Oliveira) 
SporTV 2 (ao vivo)

7h40 VÔLEI FEM. Brasil x Japão Globo/SporTV 2/BandSports (ao 
vivo)

7h50 GIN. ARTÍSTICA FEM. Final Individual geral Globo/SporTV/
BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Na disputa para ver quem é a melhor ginasta do 
mundo, a brasileira Rebeca Andrade busca a primeira medalha da ginás-
tica feminina do Brasil, ainda mais sem a fera americana Simone Biles, 
que desistiu de competir

9h VÔLEI DE PRAIA FEM. Ágatha/Duda x Bansley/Brandie (CAN) 
Globo/SporTV 4/BandSports (ao vivo)

9h30 BASQUETE MASC. Espanha x Argentina SporTV 3 (ao vivo)

10h VÔLEI DE PRAIA MASC. Alison/Álvaro x Brower/Meeuwsen 
(HOL) Globo/SporTV 4/BandSports (ao vivo)

20h30 RÚGBI SEVENS FEM. Brasil x Fiji SporTV 2 (ao vivo)

21h HANDEBOL MASC. Brasil x Argentina SporTV 3 (ao vivo)

21h ATLETISMO Primeiras competições SporTV 4/BandSports (ao 
vivo)

FIQUE DE OLHO : Eliminatórias 100m rasos fem. (Vitória Rosa e 
Rosângela Santos), Salto em altura masc. (Fernando Ferreira e Thiago 
Moura), 3000m com obstáculos masc. (Altobeli da Silva), 400m com bar-
reiras masc. (Alison dos Santos e Marcio Telles) SporTV 4 (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Vai ser a estreia do brasileiro Alison dos Santos, 
um dos candidatos a medalha nos 400 m com barreira, e da jamaicana 
Shelly-Ann Fraser-Pryce, favorita nos 100 m rasos

22h NATAÇÃO Finais SporTV 2 (ao vivo)

23h JUDÔ Eliminatórias +78kg fem. (Maria Suelen Altheman) e 
+100kg masc. (Rafael Silva) SporTV 3 (ao vivo)

23h05 VÔLEI MASC. Brasil x EUA Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

O que assistir hoje?
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Meninos e meninas de Áries, o dia não deve ser muito 
tranquilo ou favorável. É que os astros trocam farpas 
no céu e as coisas talvez não corram tão bem pra você. 
Tudo indica que seu signo estará ainda mais impulsivo, 
tende a se arriscar demais e ultrapassar os limites.

Se depender dos astros, vai ser eita atrás de vixe. Seu 
signo deve  car todo animado e arriscar demais com seus 
investimentos e planos, podendo se decepcionar. Tudo indica 
que irá fazer amigos em dois tempos, mas tende a forçar a 
barra e perder alguns amigos por conta de tantas tretas.

As coisas podem  car tensas na pro  ssão, tourinho. 
Tudo culpa dos astros, que se tretam e despejam 
uma vibe pesada. Na euforia de ter sucesso na 
carreira e subir na vida, você tende a agir com 
teimosia e corre o risco de melar suas chances.

Escorpica, os planetas  cam tudo bravinhos no céu e deve 
rolar bagaça na sua vida pro  ssional. Você tende a esbanjar 
atitude a  m de ter sucesso e alcançar suas ambições, mas 
nessa vontade doida de subir na carreira, pode cometer 
exageros, agir com nervosismo e ser cabeça-dura.

Gêmeos, meu consagrado, os astros estão tudo 
desaforados no céu e derramam uma energia 
tensa em seus contatos, principalmente se precisa 
se comunicar com quem está longe.

Os astros estão doidinhos, doidinhos pra te lascar, 
meninos e meninas de Sagitário. Rola a maior 
confusão no céu e uma energia pesada deve 
deixar seu signo sem limites e sem moderação.

Câncer, meu cristalzinho, aguarde altos e baixos 
hoje. Com zero controle do seu lado exagerado e 
emotivo, corre o risco de cometer extravagâncias 
nos negócios e desperdiçar seu rico dinheirinho ou 
até suas posses.

Alô, alô, Capricórnio! Há sinal de transformações 
tensas. Tudo culpa dos astros, que bagunçam seus 
negócios e  nanças. Eita! Uma associação pode 
parecer boa e te animar, mas há sinal de prejuízo e 
tretas com os parceiros.

Os astros trocam farpas e sobra pra quem? Isso 
mesmo, pra você, leãozinho. Seu signo tende 
a se animar demais e se arriscar com parcerias 
pro  ssionais ou negócios, o que pode te levar a 
desperdícios e prejuízos.

Os astros estão no maior ranço e pode rolar bagaça tanto 
em seus relacionamentos pessoais quanto pro  ssionais. 
Você tende a agir por conta própria e forçar suas ideias, 
o que pode ser visto como egoísmo e arrogância pelas 
pessoas próximas ou parceiros e colegas do serviço.

As coisas no trabalho devem  car puxadas, 
tudo culpa dos astros. Seu signo tende a  car 
mais exagerado e nervoso, aí você corre o risco 
de ter reações intensas e agressivas, causando 
ressentimentos com os colegas.

Peixes, meu cristalzinho, as coisas no trabalho 
devem  car tensas. Há sinal de contratempos e a sua 
paciência tende a se esgotar rapidinho, aí o espírito 
do pinscher raivoso deve se apossar do seu corpinho 
e você vai ser 50% irritação e 50% tremedeira.

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)

Bate-Rebate
GNT e Multishow estão 

avaliando uma série de projetos, 
sugeridos por produtoras 

independentes, ainda para esta 
temporada e começo da próxima.

Claudete Troiano gravou duas 
edições especiais do programa 

“Vou Te Contar”, das manhãs da 
Rede TV!, em João Pessoa. No ar, 
hoje e amanhã. O “CNN Viagem 

& Gastronomia”, com Daniela 
Filomeno, aos sábados às 21h, pela 

CNN Brasil, neste próximo exibe 
o primeiro episódio de uma série 
sobre os Lençóis Maranhenses.
A roteirista Júlia Rodrigues, neta 
de Nelson Rodrigues, lança dia 
23 de agosto, no aniversário do 

avô, seu primeiro livro infantil: “As 
duas casas da Isa”, uma história 
de amor pós-divórcio... ... Júlia 
também é uma das autoras de 

“Meu destino é pecar”, do mesmo 
Nelson Rodrigues, que vai virar 
série para TV com direção de 

Ulysses Cruz.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Mas e isso?
O BandSports estava exibindo 

um tênis da dupla brasileira e a 
transmissão foi interrompida no 
meio, sem ninguém explicar abso-
lutamente nada. O telespectador 
fi cou no vazio.

Segundo se informa, é porque 
não havia autorização. E, se não ha-
via, foi pirataria. Aliás, esse acordo 
do BandSports com a Globo é meio 
cheio dos truques.

Mundinho
Tiago Leifert, tirando uma, é 

claro, disse ontem “que está antes 
consultando a internet” para saber 
por quem pode e por quem não po-
de torcer na Olimpíada.

Pior é que tá meio assim. Há um júri 
ou um conselho instalado, que se encar-
rega de examinar a fi cha corrida de todos.

Intervalo
Sobre o programa do Fausto 

Silva na Band, em janeiro no ar, as 
providências em torno avançam em 
todos os sentidos.

E também na parte comercial. Já 
tem várias cotas vendidas.

Segue em frente
Sobre o “Th e Voice Kids” na Glo-

bo, está decidido que as suas exibi-
ções continuam por ainda mais dois 
meses.

A grande fi nal já pode ser anun-
ciada para o dia 29 de setembro.

Antes disso
A Globo terá quatro importan-

tes estreias em agosto: dia 9, novela 
das seis, “Nos Tempos do Impera-
dor” e a série “Ilha de Ferro”; 10, “Th e 
Masked Singer”, com apresentação 

de Ivete Sangalo, e 12, a volta da sé-
rie “Sob Pressão”.

Tudo isso em meio aos Jogos 
Olímpicos.

Última cena 
Miguel Coelho, protagonista da fa-

se jovem de Jacó, em “Gênesis”, grava 
amanhã, sexta-feira, pela última vez.

Os trabalhos da novela, que 
ainda terá a fase José do Egito, cami-
nham rápido para o encerramento.

Complicado
Ontem, em uma postagem no 

Instagram, Sérgio Guizé lamentou 
a morte de André Ceccato, aos 61 
anos. Um ator de tantos trabalhos, 
como o fi lme “Carandiru”.

Morreu, segundo Guizé, tam-
bém de tristeza. Mais de um ano 
sem fazer teatro.

A Olimpíada, 
com problemas 
e diferenças, mexe 
com a emoção 
de todos

Mesmo com um ano de 
atraso, a pandemia ainda muito 
presente e fuso horário de 12 ho-
ras para o Brasil, a Olimpíada do 
Japão é um grande sucesso.

Várias pessoas estão virando 
a noite, muitas dormindo me-
nos ou até nem dormindo para 
acompanhar competições das 
mais diversas modalidades. Não 
só futebol, vôlei, basquete, judô 
ou natação como sempre foi, 

mas também o surfe e o skate, com 
o notável desempenho de Ítalo Fer-
reira e de uma menina, Rayssa Le-

al, de 13 anos, a nossa atleta mais 
jovem a conquistar medalha.

Conquistas tão emocionantes, 
que em um caso, o repórter Gui-
lherme Pereira não conseguiu se-
gurar as lágrimas e em outro o res-
peitado diretor de televisão Nilton 
Travesso, alguém há tantos anos 
acostumado a trabalhar e mexer 
com a emoção, lamentar que não 
assistiu a Rayssa: “não consegui. 
Estava chorando”.

O esporte e a televisão, uma 
vez mais, se juntam para apresen-
tar espetáculos empolgantes.

E o bom é saber que ainda tem 
muito mais Jogos Olímpicos pela 
frente.

(Rayssa Leal, medalha de prata 
nos Jogos Olímpicos/ Instagram)

JOSÉ CARLOS NERY
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