
STJD NEGA PEDIDO 
DO FLAMENGO DE 
PARAR BRASILEIRÃO

O STJD não acatou o pedido do Flamengo, para paralisar o 
Campeonato Brasileiro no decorrer da Copa América. Foi mais 
uma queda de braço do time de Gabigol com a CBF. PÁG. 14
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Klaus Araújo: “Briga 
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POLÍTICA. 3 | Vice-presidente 
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Natal, o vereador Klaus 
Araújo concedeu entrevista 
ao Jornal Agora RN, onde 

disse que a governadora 
Fátima Bezerra e o prefeito 
Álvaro Dias deveriam ter 
ficado unidos no combate à 
pandemia, pensando “na vida 

das pessoas, no emprego 
das pessoas”. “Essa briga 
virou um cabo de guerra, que 
vai desenrolar nas eleições 
de 2022”, avalia. PANDEMIA Klaus: governo federal demorou a comprar vacinas
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Vereador César Maia 
propõe criação de 
Centro Pós-Covid-19

Prefeitura e Sebrae 
fecham parceria para 
criar “Mossoró Rural”

POLÍTICA. 4 | Em seu primeiro 
pronunciamento no plenário da 
Câmara Municipal de Parnamirim, o 
vereador César Maia, que é médico, 
defendeu implantação da unidade 
de atendimento à população.

CIDADES. 8 | O prefeito Allyson 
Bezerra e o superintendente 
do Sebrae no RN, Zeca Melo, 
assinaram termo de cooperação 
que beneficiará produtores rurais 
do município. Prefeito Allyson se reuniu com Zeca Melo
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ALEXVIANAALEX

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), deu andamento a sua 
campanha “não sou candidato 

a governador”. Desta feita, passou das 
críticas ao elogio à governadora Fáti-
ma Bezerra (PT), dando a impressão 
com isso de que não intenta enfrentá-
-la nas urnas em 2022.

Em entrevista a uma emissora de 
rádio, Álvaro disse que “Fátima não 
está tão mal assim”, administrativa-
mente falando. E que a petista “pode 
perfeitamente se recuperar”.

Com isso Álvaro espera aliviar a 
marcação cerrada que petistas fazem 
de sua gestão. Desde o início deste 
ano que o PT trabalha com foco em 
combater Álvaro, em declarações de 
aliados e nas mídias digitais, porque 
entendeu que o tucano seria potencial 
adversário na disputa de reeleição 
no ano que vem. Desde então, a mili-
tância do partido não dá sossego ao 
prefeito.

Álvaro Dias em verdade está mais 
que certo, quando opta por priorizar a 
sua gestão, em vez de usar a prefeitura 
como trampolim para chegar ao go-
verno do Estado. A� nal, embora seja 
prática corrente a de renunciar para 
disputar outros cargos quando se é 
possível, ele foi eleito para governar 
Natal por quatro anos integrais.

Todo político sonha em ascen-

der cada vez mais ao poder e nesse 
sentido Álvaro, que já foi deputado 
estadual, presidente da Assembleia 
e deputado federal, como prefeito da 
capital, sonha um dia ser senador ou 
governar o seu estado, senão os dois. 

Seria uma carreira política invejável, 
digna dos maiores políticos do Estado.

Recentemente ele chegou a decla-
rar ao jornal Agora RN que poderá ser 
candidato em nível estadual, sim, mas 
algo a ser visto apenas quando encer-

ra o mandato de prefeito, em 2024.
Álvaro está ciente de que para 

o seu currículo é mais interessante 
cumprir seu mandato integralmente. 
Sendo aliado do presidente Jair Bol-
sonaro, tem tido sucesso na obtenção 

de recursos federais para obras de 
envergadura em Natal. São obras vis-
tosas e possíveis de serem concluídas 
no seu mandato o Terminal Turístico 
da Redinha, a Engorda da Praia de 
Ponta Negra e o Hospital Municipal. 
Além disso, a tão aguardada revisão 
do Plano Diretor da Cidade, que irá 
reordenar o crescimento e desenvol-
vimento da capital pelos próximos 10 
ou 15 anos, também está sob a batuta 
de Álvaro.

Renunciar a tudo isso para se 
aventurar a uma candidatura ao go-
verno, como fez seu antecessor Carlos 
Eduardo em 2018, seria abdicar de 
assinar esse legado, entregando-o, de 
bandeja, para sua vice, Aíla Cortez, 
prima da esposa do ex-prefeito, que o 
assinaria.

Além disso, deixar a prefeitura 
para ser candidato só seria inte-
ressante para Álvaro se ele tivesse 
como vice alguém que tivesse como 
único interesse apenas a eleição de-
le para o governo, o que por razões 
óbvias não é o caso de Aíla. Indicada 
por Carlos Eduardo, que demonstra 
estar no jogo sucessório de 2022, 
Aíla atuaria para ter, naturalmente, 
uma postura de gratidão ao marido 
de sua prima Andreia Ramalho, se 
contraponto, fatalmente, aos inte-
resses de Álvaro.

Álvaro Dias definitivamente fora da disputa de 2022

Lula quer MDB
Em entrevista à imprensa, o 

ex-presidente Lula citou o MDB 
e o ex-ministro Garibaldi Filho, 
sinalizando para uma aproximação 
local, da mesma forma que ocorre 
em nível nacional entre PT e MDB.

Sem impedimentos
Lula costura alianças com vistas 

a sua candidatura a presidente 
da República. Conta com MDB 
em vários estados, sobretudo do 
Nordeste. No Rio Grande do Norte, 
MDB faz oposição construtiva ao 
governo Fátima.

Interlocução instalada
Quem ouve as lideranças locais 

do MDB, sabe que uma aliança 
com o PT não é algo distante de 
acontecer. E que, embora ainda 

AGORA RN

Prefeito Álvaro Dias disse, a uma emissora de rádio, que “Fátima não está tão mal assim e que pode perfeitamente se recuperar”

não haja interlocução direta entre 
suas principais lideranças com 
a governadora Fátima Bezerra, 
existem interlocutores de peso 
entre as duas legendas.

Portas abertas
Um desses interlocutores é o 

senador Jean Paul Prates (PT). Jean 
tem conversado com Garibaldi 
frequentemente. Não existem 
portas fechadas para que o partido 
de Garibaldi apoie a reeleição de 
Prates.

Garibaldi vice
Nas especulações feitas em 

torno desta aliança, o MDB poderia 
indicar Garibaldi para a vice de 
Fátima. O fato é que as conversas 
estão apenas começando e tudo 
poderá acontecer.

Desarmamento
O ministro das Comunicações, 

Fábio Faria, esteve na Assembleia 
Legislativa do Estado ontem, 
visitando o presidente, Ezequiel 
Ferreira de Souza (PSDB).

Controle do PP
Fábio deverá ter o controle do 

PP no Rio Grande do Norte, mas, 
para ter o apoio de Ezequiel numa 
futura candidatura ao Senado, ele 
estaria disposto a abrir mão da 
presidência da legenda.

Resposta
Ezequiel declarou que o 

ministro do Desenvolvimento 
Econômico, Rogério Marinho, tem 
seu apoio para o Senado. Teria 
sido uma resposta a Fábio pela 
intervenção no PP.

Cobranças internas
O presidente do PT, Júnior 

Souto, foi cobrado por lideranças 
do partido para emitir uma nota 
se posicionando sobre as críticas 
do ex-prefeito Carlos Eduardo 
contra Jean Paul. No grau máximo 
da arrogância, Carlos disse 
desconhecer Prates.

Silêncio no PT
Os petistas que cobraram um 

posicionamento o� cial do partido 
foram o secretário de Projetos 
Especiais Fernando Mineiro e a 
deputada federal Natália Bonavides. 
Até agora, o partido de Fátima e 
Lula não se pronunciou a respeito 
do episódio.

Marketing
O silêncio no PT dá a entender 

que o partido não quer fechar portas 
para uma eventual aliança com Carlos 
Eduardo. Mesmo que o ex-prefeito 
tenha criado gratuitamente uma peça 
de marketing contra eventual chapa 
entre Fátima e Carlos. A� nal, como 
votar numa chapa onde um diz que 
o governo do outro está fadado ao 
fracasso?

Assistência técnica
O prefeito Allyson Bezerra 

assinou nesta quinta-feira o 
termo de cooperação técnica para 
implementação do programa 
‘Mossoró Rural’ junto com o 
Sebrae, que visa ofertar assistência 
técnica aos produtores rurais do 
município. O programa estima 
contemplar 1.100 produtores rurais 
e o investimento é de mais de R$ 
1 milhão de reais, de recursos da 
Prefeitura de Mossoró e do Sebrae.
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Vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Natal, o 
vereador Klaus Araújo 

(Solidariedade) defende a união 
entre a governadora Fátima Be-
zerra (PT) e o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias (PSDB), visando um 
combate unificado contra a pan-
demia. Para ele, embora Álvaro 
negue que seja candidato ao go-
verno, “essa briga virou um cabo 
de guerra que vai desenrolar nas 
eleições de 2022”, afirma

Em sua avaliação, o governo 
federal “foi tardio na compra 
das vacinas”, enquanto que o 
governo do Estado “foi omisso 
na questão da compra de mais 
leitos”. “Deveria ter feito um in-
cremento maior, inclusive teve a 
questão das compras dos respi-
radores por R$ 5 milhões que até 
hoje ninguém sabe onde estão”, 
observa.

Quanto à ação da Prefeitura 
de Natal, Klaus acha “que deveria 
ter feito mais”, embora ressalve 
que Álvaro “até aqui fez o que era 
possível”. “Acho péssimas essas 
divergências entre Fátima e Álva-
ro. Acho que eles já deveriam ter 
se unido. Fátima e Álvaro deve-
riam pensar na vida das pessoas, 
no emprego das pessoas, na fome 
das pessoas”, aponta.

Confira a íntegra da  entre-
vista: 

Agora RN - Como o senhor 
avalia o desempenho da atual 
legislatura da Câmara?

Klaus Araújo - Eu acredito 
que essa legislatura tem debates 
menos calorosos, e acho bom, 
até porque tem que respeitar a 
opinião dos outros. Hoje não tem 
mais aquela embates acalora-
dos. Hoje, no Brasil, existe uma 
separação, se não for Bolsonaro 
é Lula, e não é para ser assim. A 
democracia prega o respeito à 
opinião de todos. Então, como vi-
ce presidente, estou no meu ter-
ceiro mandato e tenho assumido 
a presidência quando nosso pre-
sidente Paulinho precisa viajar. 
Juntos fazemos um trabalho para 
dar celeridade aos trabalhos da 
Casa, principalmente aos temas 
que tratam da Covid. Tudo que 
diz respeito à Covid temos con-
seguido aprovar sem problemas. 
Infelizmente essa doença não 
espera.

Agora RN - De que forma 
seu mandato tem colaborado 
para as ações de combate a 
pandemia aqui no municí-
pio?

Klaus Araújo - No início 

saímos pouco, até por causa do 
distanciamento social. Com o 
início da vacinação, sou a favor 
da abertura do comércio. Na se-
mana passada, conseguimos jun-
to ao prefeito incluir os trabalha-
dores do transporte público na 
vacinação. Destinamos ainda R$ 

100 mil para a compra de cestas 
básicas para a população caren-
te. E também apresentamos um 
projeto que institui a abertura 
das escolas como essencial. No 
começo deu aquela polêmica, 
mas depois todos entenderem a 
importância de a educação ser 

fundamental para o nosso mu-
nicípio.

Agora RN - De que forma o 
senhor analisa esse atraso da 
vacinação em Natal?

Klaus Araújo - Olha, se fi-
zermos um parâmetro do que 

o secretário estadual da Saúde 
falou no passado, já vimos que 
não ia dar certo. Ele disse que 
iam morrer mais de 10 mil pes-
soas, 100 mil pessoas. Todo dia 
ele dizia uma coisa diferente. 
Graças a Deus ele estava erra-
do. Há pouco ele queria fechar 
tudo por mais três meses, sem 
qualquer tipo de conversa com 
o setor produtivo. O setor do tu-
rismo está quebrado. O de bares 
e restaurantes também. O gover-
no do Estado não deu nenhum 
incentivo ao setor. Apenas um 
empréstimo que é muito difícil 
de pagar, exigindo garantias re-
ais que ninguém tem. Todo mun-
do está em situação difícil, com 
o nome sujo. Infelizmente não 
tivemos nenhum incentivo por 
parte do governo do Estado para 
enfrentar a pandemia. Pelo lado 
da prefeitura, criticando quando 
tem que criticar, nosso partido é 
oposição ao prefeito Álvaro Dias, 
mas nós temos que reconhecer 
que o prefeito fez a parte dele na 
área da saúde e isso ajudou mui-
to a salvar vidas. Então, a nossa 
votação aqui na Câmara é pela 
cidade do Natal. Aqui a gente não 
vota só por ser oposição ou situ-
ação, votamos com consciência 
pelo povo de Natal.

Agora RN - Na sua opinião, 
essa divergência da prefeitu-
ra com o governo do Estado, 
atrapalha no processo de 
combate à pandemia?

Klaus Araújo - Acho péssi-
mo, acho que eles já deveriam ter 
se unido. Fátima e Álvaro deve-
riam pensar na vida das pessoas, 
no emprego das pessoas, na fome 
das pessoas. Essa briga virou um 
cabo de guerra que vai desenro-
lar nas eleições de 2022.

Agora RN Como o senhor 
avalia as ações do governo 
federal e estado no combate 
pandemia?

Klaus Araújo – O governo fede-
ral foi tardio na compra das vacinas. 
O governo do Estado foi omisso na 
questão da compra de mais leitos. 
Deveria ter feito um incremento 
maior, inclusive teve a questão das 
compras dos respiradores por R$ 5 
milhões que até hoje ninguém sabe 
onde estão. Já a prefeitura acho que 
deveria ter feito mais. Acho que até 
aqui fez o que era possível. Estamos 
cobrando na questão da transferên-
cia (sic). No geral, acho que tem a 
questão de muito dinheiro desviado. 
Mais para frente vamos saber. Agora, 
o momento é de pensar em salvar as 
vidas das pessoas.

Klaus: “Briga de Fátima e Álvaro vai 
desenrolar nas eleições de 2022”
ENTREVISTA | Vice-presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Klaus Araújo, acredita que o governo federal agiu tardiamente na compra das vacinas contra a Covid e que a 
governadora do RN, Fátima Bezerra, e o prefeito de Natal, Álvaro Dias, deveriam estar unidos, pensando “na vida das pessoas, no emprego das pessoas, na fome das pessoas”

Gestão da governadora Fátima Bezerra, para o vereador Klaus Araújo, foi omisso na questão da compra de mais leitos

Vereador Klaus Araújo criticou falas do secretário da Saúde do Estado e constata que o setor do turismo, entre outros, “está quebrado”

Na avaliação do vice-presidente da Câmara, o prefeito Álvaro Dias, a quem faz oposição partidária, “fez a parte dele na área da Saúde”
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DIVULGAÇÃO

Na manhã da última terça-feira, 
15,  o vereador Dr. César Maia 
fez seu primeiro pronuncia-

mento no plenário da Câmara Muni-
cipal de Parnamirim. Em uso da tribu-
na, ele propôs a criação de um Centro 
Municipal de Reabilitação Pós-Co-
vid-19, com o objetivo de garantir o 
atendimento e acompanhamento de 
pacientes com complicações e seque-
las decorrentes da infecção pelo novo 
coronavírus.

De acordo com proposta do vere-
ador, o Centro irá auxiliar os pacien-
tes que ficaram com sequelas dessa 
infecção, sejam elas relacionadas ao 
sistema respiratório, sistema cardio-
vascular ou sistemas nervoso central 
e periférico. A ideia é que sejam in-
cluídos também, os pacientes com 
sequelas psiquiátricas e psicológicas. 
Dessa forma, o vereador defende que 
o Centro será essencial no cuidado e 
acompanhamento desses pacientes.

A indicação do vereador partiu 
da experiência bem sucedida na re-
abilitação de pacientes com sequelas 
da Covid-19, implantada no municí-
pio de Nísia Floresta, onde Dr. César 
Maia atua como médico. O prefeito 

de Nísia Floresta, Daniel Marinho, 
prestigiou a sessão onde o Dr. César 
Maia fez o seu primeiro pronuncia-

mento. O município de Nísia Floresta 
ganhou destaque durante a sessão 
e foi parabenizado pela estratégia 

bem sucedida quanto aos cuidados 
Pós-Covid-19, que vem beneficiando 
toda a população da região.

“Como médico, não tenho dú-
vidas que esse Centro Pós-Covid 
irá beneficiar toda a população de 
Parnamirim que ainda sofre com as 
marcas dessa terrível doença. O cen-
tro pós-Covid-19 será uma bandeira 
do nosso mandato e buscaremos 
apoio para que a indicação seja efe-
tivada pelo Executivo”, destacou o 
vereador.

Vereador César Maia propõe a 
implantação de Centro Pós-Covid
PARNAMIRIM | Em seu primeiro pronunciamento no plenário da Câmara Municipal, vereador Dr. César Maia propôs criação de um Centro Municipal de Reabilitação Pós-Covid-19, com 
oobjetivo de garantir o atendimento e acompanhamento de pacientes com complicações e sequelas, a partir de experiência bem sucedida em cidade onde atua como médico

Vereador César Maia: indicação partiu da experiência bem sucedida em Nísia Floresta, município onde ele atua como médico

O Centro Pós-Covid-19 será 
uma bandeira do nosso 
mandato e buscaremos 
apoio para que a indicação 
seja efetivada pelo 
Executivo”

“
DR. CÉSAR MAIA
VEREADOR

DIVULGAÇÃO

Pensando em garantir mais apoio 
aos atletas da nossa cidade, a Co-
missão de Desporto e Qualidade 

de Vida da Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta quinta-feira, 17, projeto 
de lei de autoria do vereador Kleber 
Fernandes (PSDB), que autoriza  a 
transferência de pontos de programas 
de milhagens aéreas dos servidores 
públicos municipais, adquiridos atra-
vés de passagens pagas pelo poder 
executivo municipal, para atletas que 
participarão de competições e eventos 
esportivos fora do estado do RN. A ma-
téria foi subscrita por todos os vereado-
res integrantes da comissão. 

“Esse é um projeto importante 
para os desportistas da nossa cidade. 
Lembro que quando fui atleta no tem-
po de escola, observei muitos atletas 
que tinham potencial, mas que não 
foram mais além porque não tinham 
condições de participar de campeona-
tos regionais e até internacionais. Com 
o projeto vai ser sinalizado apoio aos 
atletas da nossa cidade”, destacou o 
vereador Robson Carvalho (PDT), que 
subscreveu o PL. 

O vereador Tércio Tinoco ainda 

acrescentou: “O projeto vai diminuir 
os pedidos e até humilhações que os 
nossos atletas olímpicos e paraolímpi-
cos passam, pois ficam se humilhando 

perante o poder público. Inclusive con-
tribuindo para que esses atletas viajem 
e possam levar o nome da nossa cidade 
a outros lugares”. 

Durante a reunião ainda foi desig-
nado para relatoria um projeto de lei de 
autoria do vereador Raniere Barbosa 
(Avante), que trata sobre o cadastro de 
responsáveis autorizados a retirar os 
alunos das escolas públicas municipais 
de Natal. 

CONVITE
Também foi deliberada durante a 

reunião, com voto favorável de todos 
os integrantes, o convite a federações e 
associações esportivas da cidade para 
participarem do próximo encontro da 
Comissão de Desporto. “Esse convite 
vem com o intuito de que possamos 
conhecer, ouvir, debater, discutir e 
ouvir as problemáticas, para que a Co-
missão possa ajudar de forma decisiva 
com a Secretaria de Esportes, e juntos 
possamos fazer um grande trabalho 
para fomentar os esporte nos bairros 
de Natal”, finalizou o presidente da Co-
missão, vereador Luciano Nascimento 
(PTB).

Atlettas são beneficiados com o projeto

Comissão aprova transferência 
de milhagens para atletas

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL

Em evento do Ministério das 
Comunicações, em Mossoró, 
o titular da pasta federal, Fá-

bio Faria, teceu elogios ao modelo 
de gestão adotado pelo prefeito de 
Ceará-Mirim, Júlio César Câmara. 
Na ocasião, o gestor representou a 
Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn).

Na solenidade desta quarta-
-feira, 15,  com prefeitos e autori-
dades do Rio Grande do Norte, o 
ministro Fábio Faria declarou: “ 

Júlio foi reeleito com uma votação 
jamais vista em Ceará-Mirim, uma 
das principais votações do estado. 
Ele governa a cidade com pratica-
mente 90 por cento de aprovação 
popular devido ao seu trabalho. 
Ele tem feito uma gestão que vai 
ficar para a história de Ceará-Mi-
rim. Exemplo disso foi a forma de 
combate ao Covid-19 no municí-
pio, que dá suporte a praticamente 
toda a medicina das cidades em 
volta”, encerrou.

Fábio Faria destaca modelo 
de gestão de Júlio César

CEARÁ-MIRIM



Com o objetivo de garantir 
mais saúde à população natalense, 
a Câmara de Natal aprovou em 
regime de urgência, durante sessão 
ordinária remota, o projeto de lei Nº 
378/2021, que proíbe o acendimento 
de fogueiras enquanto perdurar estado 
de emergência e/ou de calamidade 
pública em decorrência do COVID-19. 
A matéria é de autoria do vereador 
Preto Aquino (PSD). 

De acordo com o PL, o Poder 
Executivo será responsável por 
disponibilizar mecanismos de 

fi scalização e combate à infração 
da proibição. “O momento em que 
vivenciamos hoje e desde 2020 é outra 
realidade. A gente tenta conscientizar 
a população, apesar de muitas vezes 
algumas pessoas não aceitarem. É 
preciso entender que vivemos outro 
mundo depois da pandemia e que 
a prioridade, em consequência da 
pandemia da Covid-19, é a saúde”, 
disse o vereador Preto Aquino.
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O plenário da Câmara Municipal de 
Natal aprovou em regime de urgência, 
durante sessão ordinária remota, o 
substitutivo da vereadora Nina Souza 
(PDT) e do vereador Felipe Alves (PDT) 
para o projeto de lei complementar 
sobre regime especial de tributação (PL 
12/2019, do Executivo), que concede 
remissão de créditos tributários 
lançados em desfavor de profi ssionais 
autônomos de nível médio.

A iniciativa partiu da Prefeitura 
em 2019 e foi debatida com diversas 
categorias profi ssionais e os órgãos 
públicos envolvidos na questão, a 
fi m de chegar à melhor redação, que 
aborda a tributação trazendo valores 

fi xos, sendo mais uma opção de 
tributos.

“Para melhorar a proposta 
e chegarmos a este substitutivo, 
estabelecemos um diálogo produtivo 
com o Executivo e avançamos na 
redução dos valores cobrados em 
aproximadamente 50%. Ao mesmo 
tempo, a matéria também oferece a 

possibilidade de um Refi s através da 
Prefeitura, zerando juros e multas”, 
ressaltou o vereador Felipe Alves.

 “Estamos felizes com o parecer 
favorável que o Legislativo deu ao 
projeto porque sabemos que com a 
crise sanitária que o país e o mundo 
enfrentam, muitos profi ssionais 
autônomos de nível médio estão 
impossibilitados de pagar seus 
tributos. Realizamos audiências 
públicas e ampliamos o debate para 
hoje podermos oferecer uma grande 
contribuição a nossa cidade, com 
até 100% de isenção de juros nos 
impostos”, destacou a vereadora Nina 
Souza. 

VISITA A POLICLÍNICAS
A Comissão de Saúde da Câmara de Natal realizou mais inspeções a 

policlínicas da cidade.  A unidade da Zona Sul foi a primeira a receber o 
grupo, que classificou como satisfatório o quesito atendimento, mas apontou 
deficiências na parte estrutural.  Já na Policlínica da Zona Norte, a comissão 
identificou o funcionamento limitado da farmácia, mas  avaliou o atendimento 
como regular. “Como positivo, cito a determinação dos servidores na prestação 
dos serviços. Um dos pontos negativos é a falta de geriatras e assistentes sociais 
nas duas policlínicas”, destacou o presidente da Comissão, vereador Preto 
Aquino (PSD).

ACESSO DA POPULAÇÃO DA ZONA NORTE À JUSTIÇA
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara reuniu 

representantes do Tribunal de Justiça do RN, Defensoria Pública e OAB/RN, 
em audiência pública virtual que debateu melhorias no acesso da população 
da Zona Norte à Justiça, com foco no funcionamento do Fórum Varela Barca. 
O equipamento foi reinaugurado em 2020 no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania. Porém, com as mudanças no atendimento do 
Complexo Jurídico de Potilândia, a possibilidade é que algumas varas sejam 
direcionadas para o local. “Apesar dos avanços tecnológicos, o acesso aos 
serviços jurídicos ainda é difícil. Sei que as varas precisam ser redimensionadas 
para a região, mas espero que ao menos Ajuizamentos da Justiça Especial 
sejam realizados na Zona Norte”, enfatizou a vereadora Nina Souza (PDT), 
propositora da audiência.

BECO DA LAMA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL
O Beco da Lama, no Centro Histórico de Natal, está prestes a se tornar 

oficialmente Patrimônio Cultural da cidade, através do Projeto de Lei 146/2019, 
que foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Câmara Municipal de Natal. “Por toda sua preservação histórico-
cultural, o Beco já deveria ter sido reconhecido assim. Com sua reestruturação, 
ganhou maior notoriedade e esse projeto dá aos amantes daquele espaço mais 
motivos para preservá-lo, frequentá-lo e prestigiá-lo”, declarou a autora do 
projeto, vereadora Júlia Arruda (PCdoB), que preside a comissão.

VEREADORES DE NATAL APROVAM PROPOSTA PARA REDUÇÃO DE TRIBUTOS

cmnat.rn.gov.br

NOTAS
ELPÍDIO JÚNIOR

ELPÍDIO JÚNIOR

LEI QUE PROÍBE FOGUEIRAS EM NATAL DURANTE PANDEMIA É APROVADA NA CÂMARA

CHRISTIANO BRITO

De acordo com o último Cen-
so Escolar, apenas 31% das 
escolas de educação básica 

possuem biblioteca ou sala de leitura. 
Para estimular a criação, manuten-
ção e atualização de acervos, a Co-
missão de Educação da Câmara dos 
Deputados irá votar nas próximas 
semanas o Projeto de Lei nº 391/2019 
de autoria do deputado potiguar Ra-
fael Motta (PSB).

O relatório protocolado pelo de-
putado Diego Garcia (Podemos) na 
última segunda-feira, 14, determina 
estímulos fi scais para pessoas físicas 
e jurídicas que doem acervos ou pa-
trocinem construção, manutenção 
e ampliação de bibliotecas públicas, 
museus, arquivos públicos e cinema-
tecas, além de defi nir que cada ente 
federativo é responsável pela manu-
tenção de tais equipamentos. 

“O texto apresentado foi uma 
construção conjunta com o relator 
para viabilizar a aprovação do pro-
jeto. Agora estamos articulando a 

aprovação com os demais membros 
da Comissão de Educação para que o 
projeto apresentado em 2019 ande e 
possamos aplicar essa política públi-
ca que é urgente”, explica Motta.

LEITURA NO BRASIL
Níveis de leitores no Brasil vêm 

caindo nos últimos anos. De acordo 
com dados da pesquisa Retratos da 
Leitura no Brasil, entre 2015 e 2019 a 
porcentagem de leitores caiu de 56% 

para 52%, o que signifi ca que 4,6 mi-
lhões de brasileiros perderam o há-
bito da leitura. Embora o país tenha 
mais de 6,7 mil bibliotecas públicas 
no país e cerca de três mil bibliotecas 
comunitárias, cerca de 66% dos bra-

sileiros não têm a rotina de frequen-
tar tais equipamentos. 

O estímulo à criação e manuten-
ção de bibliotecas nas escolas pode 
reverter tais índices e ajudar a me-
lhorar a performance dos estudantes 
em avaliações como o Pisa (Progra-
ma Internacional de Avaliação de 
Estudantes), que aponta uma média 
brasileira em leitura abaixo da média 
da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico.

Relatório do Banco Mundial uti-
lizado por Rafael Motta na argumen-
tação feita na Comissão aponta que a 
pandemia agrava ainda mais o nível 
de leitura e compreensão de textos 
dos estudantes do Brasil. Antes da 
pandemia, 50% dos alunos brasilei-
ros de 15 anos estavam com nível de 
profi ciência abaixo do mínimo. Após 
13 meses de suspensão, o índice che-
gou a 71%, o que signifi ca que 7 em 
cada 10 estudantes tem difi culdade 
de ler e compreender textos de tama-
nho moderado.

Rafael Motta articula ampliação de 
recursos para compra de livros
LEITURA | Níveis de leitores no Brasil vêm diminuindo nos últimos anos. De acordo com dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, entre 2015 e 2019, a porcentagem de leitores 
caiu de 56% para 52%, o que representa que 4,6 milhões de brasileiros perderam o hábito da leitura. Cerca de 66% dos brasileiros não frequentam rotineiramente as bibliotecas.

Deputado Rafael Motta: “Estamos articulando aprovação com os demais membros da Comissão de Educação para que o projeto ande”



Quase um ano após o início do 
projeto de repaginação da esca-
daria de Mãe Luiza, o processo 

segue a todo vapor. A escadaria está lo-
calizada em Areia Preta, na Zona Leste 
da capital potiguar, e vem recebendo 
a intervenção artística de mais de 20 
artistas locais representados através 
do gra�  ti e de mosaicos nos pórticos 
e degraus. O projeto é da Prefeitura de 
Natal, através da Secretaria de Cultura 
(Secult-Funcarte) e está previsto para 
ser entregue até o � nal de outubro des-
te ano.

A revitalização com mosaicos foi 
projetada e idealizada pelos mosai-
cistas Gildeci Pereira, Liana Diógenes, 
João Batista de Lima, Rosangela Rocha 
e Wendell Eduardo. Os artistas ainda 
contam com o auxílio de dois ajudan-
tes em cada ateliê para a produção 
das peças. As referências utilizadas 
para a criação do material variam de 
acordo com as técnicas individuais 
de cada um, remetendo às belezas e 
à cultura do povo potiguar. As peças, 
em conjunto com os gra�  tis já apli-
cados, farão do ambiente uma obra de 
arte ao ar livre, no local preferido pelos 
moradores da região para a prática de 
esportes e ponto de parada para uma 
foto, principalmente de quem visita a 
cidade.

“Vamos colocar arte nessa nossa 
escadaria, da praia de Areia Preta. 
Como já � zemos com o gra� te nesse 
local, e próximo, na beira-mar de Areia 
Preta e Miami”, comentou o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, referindo-se às 
intervenções artísticas da área, que va-
lorizam não apenas o bairro que está 
na rota de turistas, mas a arte urbana 

de produção local.
Liana Diógenes terá sua arte es-

tampada na cidade pela primeira vez 
e conta com o apoio de uma equipe 
para produzir as peças mais difíceis 
do projeto, que irão embelezar o arco 
de entrada da escadaria de Mãe Luiza. 
Usando como referência o arquiteto 
espanhol Antoni Gaudí, a mosaicista 
utiliza a técnica trencadis, com tesse-
las (pequenas pedras cortadas e idea-
lizadas) de tamanhos e formatos varia-
dos e únicos. “Decidimos que iríamos 
usar nossa arte para mostrar riquezas 

naturais e culturais da nossa cidade e 
estado, assim, como a área destinada 
a mim foi o arco da frente, optei por 
retratar as riquezas do fundo do mar 
do nosso litoral”.

Outra técnica utilizada foi a circu-
laridade in� nita de Escher, com base 
no estilo Bizantino, que vai do século 
2 d.C até o século 12 d.C, pelo artista 
Wendell Batista. Responsável por 35 
espelhos dos degraus da escadaria 
de Mãe Luiza, o artista ainda trará 
referências arqueológicas datadas de 
antes de Cristo, encontradas em áreas 

antigas da cidade de Jericó. Wendell já 
possui um trabalho com mosaicos na 
Escola Estadual Monsenhor Alfredo 
Pegado, também no bairro de Mãe 
Luiza. O painel de 35 m 2 foi produ-
zido com o auxílio de 100 crianças da 
comunidade, envolvidas no projeto 
“Brincando pela Paz”, no ano de 2018. 
“A produção está muito boa! Estamos 
produzindo cinco dias  por semana, 
das  8h às 17h. A previsão de entrega  
eram três meses, mas  � nalizaremos 
em dois meses e oito dias, então acre-
dito que no começo de julho a obra já 

estará � xada na arquitetura platônica  
dos espelhos da escadaria”. 

De acordo com o secretário de cul-
tura de Natal, Dácio Galvão, a cidade 
deverá ter o maior painel artístico-ar-
tesanal em área pública, em cerâmica 
vitri� cada e craquelada do Rio Grande 
do Norte, ou talvez do país. “Somado 
a essa dimensão, ela carrega consigo 
uma rica iconogra� a identitária do 
Estado, elaborada pelos mosaicistas 
sob a supervisão do Departamento de 
Artes Integradas da Secretaria de Cul-
tura”, destacou o secretário.
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Repaginação da escadaria de Mãe 
Luiza recebe arte em mosaicos
ZONA LESTE DE NATAL | Revitalização com mosaicos foi projetada pelos mosaicistas Gildeci Pereira, Liana Diógenes, João Batista de Lima, Rosangela Rocha e Wendell Eduardo, que 
ainda contam com auxílio de dois ajudantes em cada ateliê para a produção das peças. Referências para criação do material variam de acordo com as técnicas individuais

Artistas terão suas obras na escadaria de um dos bairros mais tradicionais de Natal e prefeito Álvaro Dias ressalta a valorização da arte urbana de produção local

De 1,3 milhões de motos da mani-
festação em favor do presidente 
Jair Bolsonaro em São Paulo, no 

último sábado, os números frios do sis-
tema de monitoramento da Rodovia dos 
Bandeirantes pariram 6,6 mil.

Se cada um desses motoqueiros e 
seus eventuais caronas descessem das 
motos, visto do alto, a imagem seria um 
nada tão avassalador que faria todo o 
sentido figurar num registro de pé de 
página do Cruzeiro do Sul, tradicional 

diário de Sorocaba.  
Mas a manifestação sobre duas 

rodas fez barulho e ganhou visibilidade 
como todo o evento bem organizado e 
irrigado com muito dinheiro.

As mesmas verdinhas que mantém 
aquele bando de desocupados que vivem 
no cercadinho do Planalto, esperando 
seu líder máximo dar o ar da graça.

O que essas pessoas fazem lá, vindas 
de estados diferentes?

Quem paga essa militância que um 

dia já foi chamada de mortadela, quando 
o PT estava no poder?

Seriam as coxinhas sob nova dire-
ção?

Desde que ressuscitaram a palavra 
“narrativa” e os tios e tias do Zap entra-
ram em cena para mostrar a luz da ver-
dade, vale tudo, até transformar 6,6 mil 
em 1,3 milhão (e se você achar ruim é um 
miserável de um “esquerdopata”).

Em dias pretéritos, por volta dos 
anos 70, um adolescente foi escoltado até 

a delegacia pelos pais que não concor-
davam com o relacionamento dele com 
uma mulher mais velha.

Como o delegado não estava, o es-
crivão resolveu o problema dando um 
murro no peito do menino.

Dias atrás, uma jovem resolveu fazer 
um protesto solitário contra o presidente 
da República, exibindo um cartaz com 
dizeres de contestação.

Chamada de todo o nome – “pira-
nha”, “vagabunda” e por aí fora – teve seu 

cartaz tomado, rasgado e por pouco não 
leva uma surra.

Mesmo com as redes sociais e toda 
a exuberância da tecnologia estamos 
perigosamente nos aproximando do 
passado.

Um passado em que casamentos 
eram desfeitos porque o noivo descobria 
que a noiva não era virgem e a polícia 
batia a vontade e nem precisava mentir 
para se livrar de inquéritos.

Um tempo trágico e sem celular.

Perigosamente perto do passado



O Instituto SENAI de Inovação 
em Energias Renováveis (ISI-
-ER) foi oficialmente inaugu-

rado no Rio Grande do Norte como 
“impulso à competitividade brasilei-
ra” e com perspectivas no horizonte 
de “duplicar, triplicar a carteira de 
projetos com indústrias do setor”, se-
gundo o diretor do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial no esta-
do (SENAI-RN), Emerson da Cunha 
Batista.  

“Iniciamos com quatro labora-
tórios principais implantados espe-
cialmente para atender as demandas 
dessas indústrias e à medida que no-
vos projetos forem se incorporando 
ao Instituto, a perspectiva é de cres-
cimento cada vez maior”, disse ele. 
“Em dois anos, em que já atuávamos 
antes da solenidade de inauguração 
oficial, formamos uma carteira de R$ 
20 milhões em projetos e essa cartei-
ra poderá duplicar, triplicar ao longo 
dos anos à medida em que formos 
fortalecendo o Instituto e em que o 
setor também for avançando”, acres-
centou ainda.

Principal referência do SENAI no 
Brasil para pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação para as indústrias de 
energia eólica e solar, o ISI-ER atua 
no desenvolvimento de pesquisas 
aplicadas, de tecnologias e serviços 
a partir de demandas apresentadas 
por diferentes elos da cadeia produ-
tiva.  

São soluções que, segundo lide-
ranças empresariais e políticas que 
participaram da inauguração, pro-
metem “catapultar a sustentabilida-
de do país, com redução de custos, 
mais eficiência e geração de energias 
limpas”. 

O evento de inauguração marcou 
a conclusão das instalações e o início 
da operação plena dos laboratórios 
no “Dia Mundial do Vento”, come-
morado em 15 de junho para reforçar 
a importância da energia eólica. A 
transmissão da cerimônia está dispo-
nível no YouTube, no canal HIT - Hub 
de Inovação e Tecnologia. 

SOLUÇÕES 
O presidente do Conselho Regio-

nal do SENAI-RN e do Sistema FIERN, 
Amaro Sales de Araújo, ressaltou na 
inauguração que “a criação do ISI-ER 
tem o objetivo de tornar as indústrias 
mais competitivas, com produtos di-
ferenciados, independentemente do 
porte que elas tenham”. 

“O Rio Grande do Norte é líder 
nacional na geração de energia eóli-
ca, tem os maiores players do setor 
instalados em seu território, e no 
campo da energia solar, também tem 
muito espaço para crescimento”, fri-
sou ele, acrescentando que “o ISI-ER 
vem apoiar empresas não só do esta-

do, mas de todo o Brasil, trazendo o 
que há de mais moderno para agre-
gação de valor, capacidade de discu-
tir e transformar projetos que antes 
tinham gargalos, agora em soluções”. 

MERCADO 
A carteira de projetos com servi-

ços já contratados ao Instituto ultra-
passa R$ 20 milhões e a expectativa 
é que o valor avance pelo menos 50% 
até o final do ano. A estimativa de ex-
pansão se baseia nas perspectivas de 
crescimento do setor e do avanço das 
energias renováveis na matriz ener-

gética brasileira. 
“Parcerias voltadas à instalação e 

evolução dessa indústria encontram-
-se firmadas ou em contatos avan-
çados com empresas e instituições 
nacionais e estrangeiras de peso”, 
disse o diretor regional do SENAI RN, 
Emerson Batista. 

A governadora Fátima Bezerra, 
presente à cerimônia, destacou que o 
Instituto também vem atuando junto 
ao governo, como entidade execu-
tora da elaboração do Atlas eólico 
e solar do Rio Grande do Norte, um 
projeto que está em curso e deverá 

apresentar até o próximo ano um 
mapeamento completo sobre o po-
tencial de geração de energia eólica e 
solar em diferentes áreas do estado, 
como uma espécie de guia para atu-
ais e futuros investidores. 

“A chegada do ISI-ER só vem 
fortalecer cada vez mais esse mer-
cado tão promissor. Esse Instituto 
significa tecnologia de ponta para 
que possamos avançar cada vez mais 
na produção das energias, trazendo 
desenvolvimento e geração de em-
pregos”, analisou ela, afirmando que 
o Rio Grande do Norte tem assegura-

dos, até 2026, ao menos R$ 7 bilhões 
em investimentos em energia eólica 
e R$ 2,3 bilhões em energia solar fo-
tovoltaica. 

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
avaliou a inauguração do Instituto 
em Natal como “momento ímpar 
na história” e como “um projeto de 
grande alcance social e desenvolvi-
mentista”. “Se nós sonhávamos com 
esse tipo de energia, renovável, ago-
ra temos essa realidade e o Instituto 
chega para contribuir com esse pro-
gresso”, disse. 

IMPULSO 
Em vídeo exibido na cerimônia, 

o presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Robson Braga 
de Andrade, também ressaltou que o 
ISI-ER vai contribuir para a expansão 
das energias renováveis na matriz 
energética nacional, com o desen-
volvimento da indústria potiguar e 
da indústria brasileira. “A unidade”, 
lembrou ele, “faz parte do conjunto 
de 60 Institutos de Tecnologia e 27 
Institutos de Inovação mantidos 
pelo SENAI no Brasil, que formam a 
maior rede de pesquisa aplicada da 
América Latina - e cujos resultados 
mostram que o SENAI vem se conso-
lidando como aliado decisivo para o 
Brasil dar um salto tecnológico”. 

Entre os diferenciais do ISI-ER, um 
dos destaques é o Túnel de Vento, pri-
meiro laboratório do Brasil projetado 
para atender a demanda da indústria 
eólica. O início da operação comer-
cial do laboratório permitirá reduzir 
em pelo menos 3 meses o tempo de 
logística que as empresas gastam 
atualmente para realizar serviços  no 
exterior, em países como Alemanha 
e Espanha, explica o coordenador do 
ISI-ER, Antônio Medeiros.  

O Túnel de Vento integra o cha-
mado “Laboratório de energia eólica” 
e se soma a laboratórios nas áreas de 
energia solar e de sustentabilidade 
do Instituto.  
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Instituto SENAI impulsiona a indústria 
de energia limpa no Brasil 
INOVAÇÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS | Centro é referência no Brasil em pesquisa aplicada, tecnologias e inovação voltada para energia eólica e solar, atuando em serviços a partir de 
demandas apresentadas por diferentes elos da cadeia produtiva; são soluções que prometem catapultar a sustentabilidade do país com redução de custos e mais energias limpas

 Instituto foi inaugurado esta semana com primeiro laboratório do Brasil projetado para atender a demanda da indústria de energia eólica

Presidente da FIERN, diretor regional do SENAI-RN governadora e prefeito participaram da inauguração do ISI-ER

Criação do Instituto SENAI 
de Inovação em Energias 
Renováveis tem o objetivo 
de tornar as indústrias 
mais competitivas, com 
produtos diferenciados, 
independentemente do porte 
que elas tenham”

“
AMARO SALES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA FIERN

FOTOS: MORAES NETO
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A Prefeitura de Mossoró firmou 
nesta quinta-feira, 17,  termo 
de cooperação técnica com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) para 
implementação do programa Mos-
soró Rural, que visa ofertar assistên-
cia técnica aos produtores rurais de 
Mossoró.

O documento foi assinado no Sa-
lão dos Grandes Atos, no Palácio da 
Resistência, pelo prefeito de Mosso-
ró, Allyson Bezerra; o diretor superin-
tendente do Sebrae/RN, Zeca Melo, e 
o secretário municipal de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, Faviano 
Moreira.

O programa Mossoró Rural esti-
ma contemplar aproximadamente 
1.100 produtores rurais do municí-
pio. O investimento é de mais de R$ 
1 milhão de reais, de recursos da Pre-
feitura de Mossoró e do Sebrae.

O prefeito de Mossoró, Allyson 
Bezerra, destaca que o programa é 
um marco na área da produção rural 
e apoio ao homem do campo. “Temos 
um compromisso com o homem do 
campo mossoroense e através desse 
programa vamos ofertar assistência 

técnica, capacitação, oportunidade 
que é o que esses trabalhadores pre-
cisam. Toda a zona rural de Mossoró 

será contemplada com esse programa, 
assim como vem sendo feito desde o 
início da gestão com demais projetos 

desenvolvidos”, afirmou Allyson.
Para o diretor superintendente do 

Sebrae/RN, Zeca Melo, a assinatura do 

termo é “um grande projeto no setor 
de agronegócio de Mossoró, envolven-
do todas as cadeias produtivas, muito 
voltado para a inovação, sustentabili-
dade, tecnologia, mercado”.

“É uma proposta que começa dia 
1º de julho, temos uns ajustes téc-
nicos a fazer e vai até 30 de julho de 
2022 e esperamos renovar novamen-
te”, finalizou Melo.

Prefeitura e Sebrae firmam parceria 
para criação do “Mossoró Rural”
TERMO DE COOPERAÇÃO | Programa estima contemplar aproximadamente 1.100 produtores rurais. Investimento supera a cifra de R$ 1 milhão, de recursos da Prefeitura de Mossoró e do 
Sebrae. Para o diretor superintendente Zeca Melo, assinatura “é um grande projeto no setor do agronegócio de Mossoró, envolvendo todas as cadeias produtivas”

Prefeito Allyson Bezerra se reuniu com o superintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo, e secretário de Desenvolvimento Rural, Faviano Moreira

Temos um compromisso 
com o homem do campo 
mossoroense e através 
desse programa vamos 
ofertar assistência técnica, 
capacitação, oportunidade 
que é o que esses 
trabalhadores precisam”

“
ALLYSON BEZERRA
PREFEITO DE MOSSORÓ

DIVULGAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte discutiu, na 
tarde desta quinta-feira, 17,  os 

riscos que a reforma administrativa 
proposta pelo Governo Federal traz 
para o serviço público. A audiência 
pública, que foi realizada por iniciativa 
do deputado Francisco do PT, debateu 
pontos da PEC 32/2020, que está em 
tramitação no Congresso Nacional e, 
na opinião dos presentes, pode preca-
rizar os serviços oferecidos pelo Poder 
Público à sociedade.

A Proposta de Emenda à Constitui-
ção, do Poder Executivo, altera dispo-
sitivos sobre servidores e empregados 
públicos e modifica a organização da 
administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos mu-
nicípios. A ideia defendida pelo Gover-
no Federal é dar início à ampla reforma 
administrativa com efeitos no futuro.

A proposta altera trechos da 
Constituição e introduz novos artigos 
inteiros, que tratam da contratação, 
da remuneração e do desligamento de 
pessoal, válidas somente para quem 
ingressar no setor público após a apro-
vação das mudanças. A PEC traz regras 
transitórias e prevê a eventual atuação 
dos entes federativos na regulamenta-

ção, já que alguns dispositivos – como 
exigência da criação de novos regimes 
jurídicos específicos para servidores 
–, se aprovados, dependerão de regu-
lamentação posterior à promulgação 
das mudanças pelo Congresso Nacio-
nal.

Em uma das mudanças, a estabili-
dade no serviço público ficará restrita 
a carreiras típicas de Estado, que de-
verão ser definidas através de lei com-
plementar futura. Os profissionais das 

demais carreiras serão contratados por 
tempo indeterminado ou determina-
do, mas também por concurso público 
ou processo seletivo simplificado.

No entendimento do deputado 
Francisco do PT, a PEC é uma tentativa 
de “destruir o serviço público”. Para o 
deputado, a proposta concentra pode-
res, afronta o Estado e contra aqueles 
que mais precisam do estado forte pa-
ra atender a suas demandas, que são as 
pessoas que não podem arcar com os 

serviços privados.
“É indiscutível que a administração 

pública precisa de eficiência, racionali-
dade e controle social, mas essa PEC 
do Governo Federal é avessa a todos 
esses pontos mencionados. Ameaça 
a realização de novos concursos, a 
estabilidade, dos servidores, além de 
abrir caminho para demissões não 
justificadas e extinção de carreiras por 
simples canetada”, disse o parlamentar 
potiguar.

Também participando do encon-
tro, a senadora Zenaide Maia (PROS), 
que é coordenadora da Frente Parla-
mentar Mista do Serviço Público no Se-
nado, disse que o Governo Federal quer 
passar a impressão de que está tirando 
privilégios, mas é importante que a 
sociedade tenha a informação precisa 
sobre o que, de fato, está sendo discu-
tido pelo Executivo. Para ela, é preciso 
parar de se estigmatizar os servidores 
públicos e cobrar dos parlamentares 
uma resposta à proposta, negando a 
aprovação.

“Nós temos que mostrar a verdade, 
desmontar o que o Governo mostra 
sobre os servidores. Ele dá a entender 
que a crise é culpa dos servidores. 
Quando a gente mostra que a maioria 
dos servidores ganha até R$ 5 mil. Eles 

não vão tirar privilégios. Essa história a 
gente já viu. Essa PEC 32 simplesmen-
te destrói o serviço público brasileiro. 
Precisamos ficar atentos e mostrar à 
população que o Governo quer des-
truir o serviço público. Tem que cobrar 
os parlamentares para não colocarem 
a digital na destruição do serviço públi-
co”, disse a senadora.

O entendimento da parlamentar e 
de representantes do serviço público é 
o mesmo. Também no encontro, o pre-
sidente do Fenafisco, Charles Alcân-
tara, e o representante da Associação 
de Juízes para a Democracia, Arthur 
Bonifácio, apontaram diversas falhas 
na proposta e cobraram um posiciona-
mento firme por parte dos parlamen-
tares da bancada federal.

“A PEC é uma brincadeira de mau 
gosto. O que se pretende é encolher 
o papel do Estado para expandir o 
mercado, com uma nova fronteira 
de exploração privada”, disse Charles 
Alcântara. “A PEC, em nível constitu-
cional, fragiliza as instituições e des-
prestigia o serviço público, fere a ideia 
de carreira do estado. Fere, entre vários 
outros pontos, o princípio da isonomia 
e igualdade, quando permite a entrada 
por apadrinhamento”, explicou Bonifá-
cio.

Audiência pública desta quinta-feira, 17, foi proposta pelo deputado Francisco do PT

Audiência na AL discute reforma administrativa
RISCOS EM PAUTA



A 4ª Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
negou, por unanimidade, o 

recurso apresentado pelo Ministério 
Público Federal contra a decisão que 
havia livrado, em abril, o empresário 
Flávio Rocha, dono da Riachuelo, de 
um processo por calúnia e injúria.

Os desembargadores acolheram 
os argumentos da defesa de Rocha, 
feita pelo advogado Erick Pereira. O 
relator do caso, desembargador Ru-
bens Mendonça Canuto Neto, clas-
sificou os embargos apresentados 
pelo MPF como descabidos. Segun-
do ele, o recurso foi motivado por 
“mero inconformismo com o teor 
da decisão embargada, pretendendo 
rediscutir matérias já apreciadas, 
sem demonstrar ambiguidade, obs-
curidade, contradição ou omissão”.

O caso, recordou a Veja, come-
çou em 2018, quando Rocha foi às 

redes sociais para criticar ação pro-
posta pela procuradora Ileana Neiva 
Mousinho, do Ministério Público do 

Trabalho, se referindo a ela como 
“louca”, “perseguidora” e “extermi-
nadora de empregos”.
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ARQUIVO

ARQUIVO

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) ofe-
receu quatro novas denúncias 

contra o vereador Diogo Rodrigues 
da Silva, de Parnamirim, e ex-secre-
tários municipais de Saúde e Assis-
tência Social por fraudes no sistema 
de marcação de consultas e exames 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no 
Estado. Ao todo, Diogo Rodrigues já é 
réu em oito processos distintos. O es-
quema fraudulento do grupo foi alvo 
da operação Fura-fila, deflagrada pe-
lo MPRN no dia 20 de abril passado. 
As participações de outras pessoas 
no suposto esquema ainda seguem 
sob investigação. 

O vereador Diogo Rodrigues da 
Silva, ainda antes de se eleger em 
2020, teria montado o esquema de 
inserção de dados falsos no Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Usu-
ários do SUS (SIGUS), sistema infor-
matizado utilizado pela Sesap e por 
alguns municípios do Estado para 
regular a oferta, autorização, agenda-
mento e controle de procedimentos 
ofertados pelo SUS, burlando a fila do 
SUS. A suspeita é que ele teria como 
braço-direito no esquema a própria 
companheira, Monikely Nunes San-
tos, funcionária de um cartório em 
Parnamirim. 

Além de Diogo e Monikely, des-
ta vez foram denunciados: Jadna 
Amaral Alves, Gleide Elissa Lopes de 

Oliveira Macedo, Jessica Gomes de 
França, Joison de Medeiros e Paula 
Francinete de Medeiros. Outras seis 
pessoas já haviam sido denunciadas 
pelo MPRN e já são rés em processos: 
Eliege da Silva Oliveira, Gleycy da 
Silva Pessoa, Anna Cely de Carvalho 
Bezerra, Alberto de Carvalho Araújo 
Neto, Maria Célia Rodrigues da Silva, 

e Bruno Eduardo Rocha de Medeiros. 
Diogo Rodrigues e Monikely Nu-

nes foram denunciados pelo MPRN 
por corrupção passiva, peculato, 
inserção de informações falsas em 
banco da dados da administração 
pública e lavagem de dinheiro. O ve-
reador também responde pelo crime 
de fraude em licitação. Outras pesso-

as também estão sendo investigadas 
pelo MPRN.

 O CASO
As investigações do MPRN foram 

iniciadas em 2019, após denúncias de 
servidores da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap). Na apuração, 
o MPRN descobriu que desde 2017 a 

organização criminosa inseria dados 
falsos e alterava informações legíti-
mas. Essas invasões na ferramenta de 
regulação interferem na sequência 
de elegibilidade de procedimentos 
médicos gerenciados pelo Sistema. 
Desta forma, o grupo furava a cha-
mada “fila do SUS”, propiciando van-
tagens indevidas aos fraudadores. 

Com o apoio da Polícia Militar, 
a operação Fura-fila cumpriu dois 
mandados de prisão preventiva, um 
mandado de prisão temporária e 
ainda outros 22 mandados de busca 
e apreensão nas cidades de Natal, 

Parnamirim, Mossoró, Caicó, Monte 
Alegre, Areia Branca, Brejinho, Frutu-
oso Gomes, Rafael Godeiro e Passa e 
Fica. Também houve o cumprimento 
de um mandado de busca e apreen-
são na cidade de São Paulo. Ao todo, 
27 promotores de Justiça, 42 servido-
res do MPRN e 90 policiais militares 
participaram da ação.

Operação Fura-fila: MPRN oferece 
mais 4 denúncias contra vereador 
INVESTIGAÇÃO|  Ao todo, vereador Diogo Rodrigues da Silva, de Parnamirim, já é réu em 8 processos distintos. Participações de outras pessoas em suposto esquema ainda estão sob 
investigação. Antes de se eleger em 2020, político teria montado o esquema de inserção de dados falsos no Sistema Integrado de Gerenciamento de Usuários do SUS (SIGUS)

Diogo Rodrigues da Silva foi diretor da central de regulação de exames em Parnamirim, quando começou esquema, segundo investigações 

Flávio Rocha, dono da Riachuelo, está livre de um processo por calúnia 

Justiça arquiva ação movida por 
procuradora contra Flávio Rocha

POR UNANIMIDADE

90
Policiais militares participaram

 da operação Fura-Fila 

A promotora de Justiça Elaine 
Cardoso de Matos Novais 
Teixeira será empossada pro-

curadora geral de Justiça (PGJ) nesta 
sexta-feira, 18. Ela será a primeira 
mulher a liderar o Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN). O 
mandato à frente da instituição é de 
dois anos.

Em virtude da pandemia de Co-
vid-19, a solenidade de posse será no 
modelo híbrido, com a sessão do Co-
légio de Procuradores de Justiça do 
MPRN (CPJ) sendo realizada na pla-
taforma Meet. A cerimônia, que terá 
início às 16h, será transmitida ao vivo 
pelo canal do MPRN no YouTube. 

Elaine Cardoso foi a única indi-
cada pelos membros do MPRN após 
obter 177 votos em eleição ocorrida 
no dia 23 de abril passado. Ela havia 
sido a única a se inscrever para elei-
ção. Elaine Cardoso já indicou quem 
será o procurador geral de Justiça 

adjunto na gestão dela: o também 
promotor de Justiça Glaucio Pinto 
Garcia, titular da Promotoria de Jus-
tiça de Jardim do Seridó e atualmente 
coordenador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias Crimi-
nais (Caop-Criminal).

A nomeação aconteceu no últi-
mo 5 de maio. 

RAIANE MIRANDA

Elaine Cardoso na nomeação 

Promotora Elaine Cardoso 
será empossada hoje na PGJ 

PRIMEIRA MULHER 
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REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA uma Licença Simplificada - 
LS, para a atividade de extração de Areia com volume de 1.500 m³/mês em uma área de 14,94 hectares, 
localizado na Fazenda Alívio, Zona Rural, Lajes/RN. 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S/A  
Requerente/Proprietário 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA uma Licença Simplificada - 
LS, para a atividade de extração de Cascalho com volume de 1.500 m³/mês em uma área de 16,8 hectares, 
localizado no Sítio São José, Zona Rural, Lajes/RN. 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S/A  
Requerente/Proprietário 

 

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. 
Solicitantes: Sr. GILMAR EDUARDO CHAGAS, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF/MF n° 479.130.961-
87, portador do RG n° 1.877.294 – SSP/GO, residente e domiciliado na Rua Antonio Valdevino da Costa, 280, bl. 10, Apto. 
401, Cordeiro, Recife/PE, CEP: 50721-775, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Marlins, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 990,24m² (novecentos e noventa metros e vinte e quatro decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.028.07.2040.0000.0 e sequencial n° 
1.006562.8, CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.309.828,04m e E 
272.206,56m; deste segue com azimute de 143°13'35" por uma distância de 47,95m, confrontando neste trecho com 
CRISTIAN AKIRA UYESAKA até o ponto M02, de coordenadas N 9.309.789,63m e E 272.235,26m; deste segue com 
azimute de 219°47'20" por uma distância de 21,00m, confrontando neste trecho com RUA PROJETADA até o ponto M03, 
de coordenadas N 9.309.773,50m e E 272.221,83m; deste segue com azimute de 324°53'52" por uma distância de 
55,40m, confrontando neste trecho com RUA PROJETADA até o ponto M04, de coordenadas N 9.309.818,82m e E 
272.189,97m; deste segue com azimute de 73°22'36" por uma distância de 10,85m, confrontando neste trecho com RUA 
DOS MARLINS até o ponto M05, de coordenadas N 9.309.821,93m e E 272.200,37m ; deste segue com azimute de 
45°21'09" por uma  distância de 8,70m, confrontando neste trecho com RUA DOS MARLINS  até o ponto M01, onde teve 
inicio essa descrição. O imóvel não registrado neste Cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 65.000,00. 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 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, 18.06.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CABRAL & CABRAL LTDA, CNPJ n° 03.157.086/0001-59, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a LICENÇA SIMPLIFICADA, 
com prazo de validade até 07/06/2027, em favor do empreendimento Loteamento Villa Real II, à localizar-se 
na Rua Manoel Maria Costa, S/N, Centro, Vera Cruz/RN, CEP: 59.184-000. 
 

Francisco Canindé Cabral 
Sócio Diretor 

 

 

A taxa de transmissão comuni-
tária de vírus respiratórios no 
país está “extremamente” alta 

em 83 das 118 macrorregiões de saúde 
em que o país é dividido. Em outras 
19, está muito alta, em 13 está alta. É o 
que apontam novos dados compilados 
pelo sistema InfoGripe, que reporta os 
casos de internação por síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG) no país.

Desde o ano passado, o indicador 
do InfoGripe acompanha os casos de 
covid-19, já que, entre os pacientes 
testados e com resultado positivo para 
vírus respiratórios, 96,1% constataram 
SARS-CoV-2 em 2021. No ano passado, 
foram 98% dos casos positivos para o 
novo coronavírus. O boletim divulgado 
hoje (17) se refere a dados inseridos no 
sistema até o dia 14 de junho e referen-
tes à semana epidemiológica 23, de 6 a 
12 de junho.

Os dados da transmissibilidade 
mostram que apenas no interior do 
Nordeste, nos estados do Amazonas e 
de Roraima, em parte do Pará e do Ma-
to Grosso a situação não está em ver-

Contágio de doenças respiratórias 
está elevado em quase todo o país

ALERTA

CRIME | Dados são de observatório do Ministério Público do Trabalho. saltaram de 83, em 2019, para
 108 notificações em 2020. Resultado do ano passado é o pior registrado desde 2007, superando 2011

O número de crianças brasileiras 
de 5 a 13 anos de idade que 
sofreram acidentes graves en-

quanto desempenhavam alguma ati-
vidade que pode ser classifi cada como 
trabalho infantil aumentou em 30% 
entre 2019 e 2020.

Dados atualizados do Observató-
rio da Prevenção e da Erradicação do 
Trabalho Infantil, divulgados ontem, 
17, apontam que as ocorrências regis-
tradas no Sistema de Informação de 
Agravos de Notifi cação (Sinan), do Mi-
nistério da Saúde, saltaram de 83, em 
2019, para 108 notifi cações em 2020.

O resultado do ano passado é o 
pior registrado desde 2007, superando 
as 104 notifi cações de 2011.

O mais preocupante, na avalia-
ção de especialistas, é que o resulta-
do não representa a real dimensão do 
problema, já que a subnotifi cação é 
um dos aspectos inerentes ao traba-
lho infantil, destacou o subsecretário 
de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Secretaria de Pesquisa e Análise de 
Informações do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), o procurador 
Luis Fabiano de Assis.

“A necessidade de políticas públi-
cas baseadas em evidências é clara. 
Nosso [do Observatório] objetivo é 
maximizar a possibilidade de uma 
decisão de política pública de aloca-
ção de recursos, priorização, enfrenta-
mento, combate, prisões, atuação do 

Estado e da sociedade civil, e de todas 
estas ações serem efetivas”, disse Assis 
ao justifi car a importância dos dados 
reunidos pelo projeto conjunto do 
MPT e da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT).

Mais de 30% das denúncias de 
trabalho infantil que chegam ao co-
nhecimento das autoridades públicas 
por meio do Disque Direitos Humanos 
(Disque 100) dizem respeito ao traba-
lho infantil doméstico. Cerca de 15% 
tratam do aliciamento de crianças e 
adolescentes pelo narcotráfi co.

Já a Ouvidoria Nacional de Direi-
tos Humanos indica que, entre 2012 

e 2018, houve uma média de 6.459 
protocolos de denúncias anuais de ex-
ploração do trabalho infantil. Em 2019, 
este número caiu para 4.246. Em 2020, 
mais uma queda e o registro de 2.371 
denúncias.

“É necessária uma avaliação mais 
profunda. Talvez, tenhamos aqui uma 
tendência à subnotifi cação, como es-
tá acontecendo em relação aos casos 
de violência em geral contra crianças 
e adolescentes, considerando o dis-
tanciamento que esta criança teve da 
escola devido à pandemia”, afi rmou 
o secretário dos Direitos da Criança e 
Adolescentes, Maurício Cunha.

Na avaliação de especialistas, resultado não representa a real dimensão dos casos 

Número de crianças vítimas de 
acidente de trabalho cresce 30% 

WALTER CAMPANATO

melho. Isso signifi ca que a maior parte 
do país registrou 10 casos ou mais de 
SRAG por 100 mil habitantes na última 
semana.

Em sua conta no Twitter, o coor-
denador do InfoGripe, Marcelo Go-
mes, destacou que os dados servem 
de alerta para “reforçar que não basta 
estar em queda no número de casos de 
covid-19, é preciso manter por tempo 
sufi ciente para chegar num patamar 
aceitável”.

PROBABILIDADE DE QUEDA
Na estimativa, o boletim aponta 

para uma tendência geral de queda 
no longo prazo. No mapa, aparecem 

com probabilidade de crescimento 
das internações por SRAG os estados 
do Acre, Amazonas, Goiás e o Distrito 
Federal. 

A estabilidade deve ocorrer no Pa-
rá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Alagoas, Espírito Santo, Ron-
dônia, Mato Grosso e Santa Catarina. 
Os demais estados estão com probabi-
lidade de queda.

Os óbitos relacionados à SRAG 
estão com dados semanais na zona de 
risco e com ocorrência de casos “muito 
alta”. Entre os pacientes que morreram 
e tiveram um resultado positivo para 
teste laboratorial, 99% acusaram SAR-
S-CoV-2.  

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
R D COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA - CNPJ: 24.245.332/0001-02, torna público que 
recebeu do IDEMA a Licença de Operação, N0 2016-098354/TEC/LO-0103, com prazo de validade até 
17/05/2021, para atividade de Transporte de Cargas Perigosas, empreendimento localizado na Rua João 
Xavier Pereira Sobral, 1553 – Centro - Ceará-Mirim/RN. 
 

Lúcia de Fátima dos Santos Medeiros – Diretora 

 



Durante o primeiro ano de pan-
demia, 54% dos estagiários bra-
sileiros continuaram exercen-

do suas atividades presencialmente, 
dentro dos protocolos de segurança, 
enquanto 46% executaram suas fun-
ções em trabalho remoto. Desses, 16% 
a� rmaram não ter feito nada porque 
o trabalho dependia da presença na 
empresa.

Os dados fazem parte de um pes-
quisa feita pelo Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE) para apre-
sentar um raio-x do estágio no Brasil, 
principalmente com a chegada da pan-
demia de covid-19 e das paralisações e 
mudanças na dinâmica de trabalho.

Segundo o levantamento, agrega-
do ao 12º Prêmio CIEE Melhores Pro-
gramas de Estágio, 93% dos estudantes 
acreditam que o estágio é fundamental 
para o desenvolvimento pro� ssional 
e 92% acreditam que a experiência é 
importante para a obtenção de um 
bom emprego. A maioria dos entrevis-
tados (63%) demonstrou alto nível de 
satisfação com relação ao programa 
de estágio que participam. Quando 

questionados sobre auxílio ou orienta-
ção em suas atividades do estágio, 93% 
disseram ser sempre atendidos pelos 
colegas mais velhos.

Os participantes da pesquisa tam-
bém destacaram que na empresa em 
que estão aprendem a ser bons pro-
� ssionais (92%) e que têm acesso aos 

equipamentos e recursos necessários 
para realizar as atividades previstas no 
estágio (91%). 

A maioria (91%) faz estágio em em-
presas diversas onde há funcionários 
de diferentes raças, gênero, orientações 
sexuais e religiões e acredita que todos 
tenham as mesmas oportunidades de 
crescimento.

O levantamento mostrou ainda 
que a renda familiar média dos estagi-
ários está concentrada entre as faixas 
de dois a três salários mínimos. Gran-
de parte dos estagiários (70%) a� rma 
que usa a bolsa-auxílio para ajudar no 
sustento da família e citam como prin-
cipais despesas a mensalidade escolar, 
ajuda com a casa e custos com alimen-
tação.

A média da bolsa-auxílio é de R$ 
895,22, maior do que na edição ante-
rior da pesquisa quando o valor era 
de R$ 703,54. O tempo de duração do 
contrato é de 16 meses. Quanto aos 
benefícios, 83% recebem auxílio trans-
porte, 44% têm recesso remunerado e 
41% têm redução de jornada em dias 
de prova.
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MEIO AMBIENTE | Estimativa aponta que 130 países podem enfrentar risco de seca; 23 em razão do 
crescimento populacional; riscos aumentam rapidamente à medida que as temperaturas se elevam

A escassez de água e a seca devem 
causar estragos em uma escala 
que rivalizará com a pandemia 

de covid-19, e os riscos aumentam 
rapidamente à medida que as tempe-
raturas globais se elevam, de acordo 
com a Organização das Nações Unidas 
(ONU).

"A seca está prestes a se tornar a 
próxima pandemia, e não existe vaci-
na para curá-la", disse Mami Mizutori, 
representante especial da ONU para 
redução de risco de desastres, em uma 
entrevista coletiva virtual ontem, 17.

As secas já desencadearam perdas 
econômicas de pelo menos 124 bilhões 
de dólares e atingiram mais de 1,5 bi-
lhão de pessoas entre 1998 e 2017, se-
gundo um relatório da ONU divulgado 
nesta quinta-feira. Mas até estas cifras, 
alertou, são "muito provavelmente su-
bavaliações grosseiras".

O aquecimento global intensi� ca 
secas no sul da Europa e no oeste da 
África, disse o relatório da ONU com 
"alguma con� ança", e o número de ví-
timas deve "crescer dramaticamente", 
a menos que o mundo aja, disse Mizu-
tori.

Cerca de 130 países podem enfren-
tar um risco maior de seca neste sé-
culo, segundo a projeção de emissões 
altas citada pela ONU.

Outros 23 países sofrerão escassez 
de água por causa do crescimento po-

pulacional, e 38 nações serão afetadas 
por ambos, disse.

A seca, assim como um vírus, ten-
de a durar muito tempo, ter um alcan-
ce geográ� co amplo e causar danos em 
cadeia, disse Mizutori.

"Ela pode afetar indiretamente pa-
íses que não estão passando por uma 
seca através da insegurança alimentar 
e do aumento dos preços de alimen-
tos", explicou.

A ONU antevê secas mais frequen-
tes e severas na maior parte da África, 
nas Américas Central e do Sul, no cen-
tro da Ásia, no sul da Austrália, no sul 

da Europa, no México e nos Estados 
Unidos.

Ibrahim � iaw, secretário-execu-
tivo da Convenção das Nações Unidas 
para o Combate à Deserti� cação, disse 
à � omson Reuters Foundation que 
a deterioração do solo, causada em 
parte pela má administração de terras, 
deixou o mundo perto de um "ponto 
sem retorno".

A ONU não tem pesquisado o 
efeito que a deserti� cação pode ter na 
migração interna dentro dos continen-
tes, mas � iaw disse que ela não é mais 
impensável, nem mesmo na Europa.

A seca, assim como um vírus, tende a ter alcance geográfico amplo e causar danos em cadeia

ONU alerta que seca pode ser 
"a próxima pandemia" global

WILSON DIAS

MARCELO CASAL JR

Pesquisa foi feita a pedido do CIEE 

Na pandemia, 54% dos estagiários 
exerceram atividades presenciais

RISCOS 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
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 Ordinário. 
Solicitantes: Sr. ERICK SANTOS VASCONCELOS, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 
056.593.934-38, portador do RG n° 2666911 – SSP/PB, residente e domiciliado na Avenida Mal Esperidiao Rosas, n° 235, 
Apto. 503, Expedicionário, João Pessoa/PB, CEP: 58.041-070, e o Sr. EVERTON LEITE DE ASSIS, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.418.944-70, portador do RG n° 2821514 - SSP/PB, residente e domiciliado na 
Rua Antonio Rabelo Junior, n° 70, Ed. Alisson Holanda, Ap. 1203, Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58092-090, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.250,94m²(mil, duzentos e cinquenta metros e noventa e quatro decímetros quadrados), imóvel com cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.040.02.1225.0000.9 e sequencial n° 
1.005894.0, com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 40,00, com a Rua Projetada; Ao 
leste, do P2 ao P3 com 25,00m, com o Sr. Francisco Barbosa Marinho; Ao Sul, do P3 ao P4 com 40,00m, com a Sra. 
Geralda Costa de Lima e a Sra Maria dos Santos Costa; Ao Oeste, do P4 ao P5 com 11,70m, do P5 ao P6 com 12,00m, do 
P6 ao P1 com 11,26m com a Rua Albacora, totalizando um limite Oeste com 34,96m. Imóvel não registrado no cartório. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 120.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 
(dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco Barbosa Marinhos, a Sra. Geralda Costa 
de Lima, a Sra. Maria dos Santos Costa, 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, 18.06.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
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. 
Solicitantes: Sr. CARLOS FABIAN GRAGLIA, argentino, casado, Chef de Cozinha, portando o Passaporte de n° 
AAA533652, com validade até 14/01/2023, inscrito no CPF/MF sob o n° 671.784.483-34, e a Sra. MARTA PINTO COELHO 
ROSA DIAS DE GRAGLIA, portuguesa, casada, Coordenadora do Gabinete de Comunicação, Informação, Imagem e 
Marketing da Junta de Freguesia da Misericórdia de Lisboa, portando o Passaporte de n° C685543, com validade até 
08/01/2023, inscrita no CPF/MF sob o n° 671.784.133-87, ambos, residentes e domiciliados na Rua Dom João de Castro, 
n°5, 2° Alges, Código Postal: 1495-075, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, 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 Prefeito João Minervino, n° 33, Centro, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 79,68m²(setenta e nove metros e sessenta e oito decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0201.011.04.0196.0000.2 e sequencial n° 
1.001038.6. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.315.476,99 e E 268.500,71m; deste 
segue azimute de 117º16’10,98’’por uma distância de 15,62m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.315.469,83m e E 
268.514,60m; deste segue com azimute de 211º10’55,77’’ por uma distância de 5,16m, até o ponto M03, de coordenadas N 
9.315.465,41m e E 268.511,92m; deste segue com azimute de 297º16’10,98’’ por uma distância de 15,31m, até o ponto 
M04, de coordenadas N 9.315.472,42m e E 268.498,32m;  deste segue com azimute de 27º39’07,04’’ por uma distância de 
5,15, até o ponto M01, onde teve início essa descrição.  O imóvel em questão, se encontra dentro de uma área maior, 
conforme Mat. 99, do Livro 02 – Registro Geral, em nome de José Macena Irmão. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
70.000,00. Os requerentes alegam 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 o Sr. Jonatas Rafael Alvares, o Sr. Francisco Miguel da 
Silva, o Sr. Raimundo Sotero da Silva, Herdeiros do Sr. José Macena Irmão, 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, 18.06.2021 

 
 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

Notário e Registrador 
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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 166.667 m³/mês de minério de ferro do tipo Pellet Feed, em uma área de 69,00 hectares localizada 
no interior da área requerida ao 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 PRÉVIA  

 
NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A., CNPJ: 12.227.426/0001-61, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia - LP 
para a UFV CALANGO SOLAR I, com 59,87 MW de potência, a se localizar na Fazenda Pelado, Zona Rural 
do município de Bodó/RN. 
 

LAURA CRISTINA DA FONSECA PORTO 
DIRETORA EXECUTIVA 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA  

 
NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A., CNPJ: 12.227.426/0001-61, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia - LP 
para a UFV CALANGO SOLAR II, com 59,87 MW de potência, a se localizar na Fazenda Pelado, Zona Rural 
do município de Bodó/RN. 
 

LAURA CRISTINA DA FONSECA PORTO 
DIRETORA EXECUTIVA 
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JOÃORICARDOCORREIA
Ovnis

Um relatório sobre Objetos 
Voadores Não Identifi cados circula, 
desde a manhã de quarta-feira, 
16, entre membros do Comitê de 
Inteligência da Câmara dos Estados 
Unidos. Os parlamentares receberam 
uma amostra silenciosa do relatório 
bombástico do Pentágono.

Ovnis 2
De acordo com o texto, embora 

a existência de vida alienígena seja 
questionável, quaisquer OVNIs 
representam uma grande ameaça à 

JOÃORICARDO

A Pesquisa Anual da Indústria da 
Construção (Paic) 2019, divul-
gada ontem, 17, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), mostra que naquele ano o se-
tor totalizou R$ 288 bilhões, sendo R$ 
273,8 bilhões em obras e serviços de 
construção e R$ 14,2 bilhões em incor-
porações. Desse total, R$ 127,3 bilhões 
foram em construção de edifícios, R$ 
92,8 bilhões em obras de infraestrutu-
ra e R$ 67,9 bilhões em serviços espe-
cializados.

Em 2019, o Produto Interno Bruto 
(PIB) do país cresceu 1,4%, o terceiro 
valor positivo seguido após a retração 
observada em 2015 e 2016. A constru-
ção havia retraído em 2017 e 2018 e 
voltou a crescer em 2019, alcançando 
1,5%. A criação de empregos no setor 
também voltou a crescer, após vários 
anos de queda ou estagnação.

A pesquisa identifi ca mudanças 

estruturais na indústria da constru-
ção ao longo do tempo, não fazendo 
relações de causalidade nem análises 
conjunturais. As variáveis analisadas 
são empregos e salários, receita, custos 
e despesas, valor das incorporações e 
tipos de obra. A série histórica traz a 
análise de dez anos, de 2010 a 2019.

O IBGE destaca que se em 2010 as 
obras de infraestrutura respondiam 
por 44,1% da indústria da construção, 
em 2019 caíram para 32,2%, passando 

de primeiro para o segundo lugar em 
valor total. A construção de edifícios 
assumiu a primeira posição, passando 
de 39,1% em 2010 para 44,2% em 2019. 
Essa inversão foi verifi cada em 2012 e 
se acentuou em 2015, mantendo pro-
porções parecidas desde então. Os ser-
viços especializados para construção 
vêm numa trajetória crescente, pas-
sando de 16,8% em 2010 para 23,6% 
em 2019.

Segundo a pesquisa, a diminui-
ção da infraestrutura pode ser as-
sociada à queda da participação do 
setor público, que passou de 41,4% 
em 2010 para 30,3% em 2019, já que o 
investimento necessário para o setor 
é muito elevado, assim como a incer-
teza. Essa mudança refl ete também 
o fi m do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e o início da mo-
dalidade Parcerias Público-Privadas 
(PPP).

INDÚSTRIA | Dados são da Pesquisa Anual da Construção divulgada ontem, 17, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Setor totalizou R$ 288 bilhões, sendo R$ 273,8 bilhões em obras e serviços 

Queda na comparação com a estimativa de abril foi de 1,7 milhão de toneladas; retração ocorreu por causa do atraso na colheita da soja

IBGE: construção civil volta a 
crescer, após dois anos de queda

JOÃO PAULO LACERDAO ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse ontem, 17, que 
é possível estabelecer ações 

contra o desperdício de alimentos 
para fortalecer os programas sociais. 
“A principal ideia é conectar a solu-
ção do problema do desperdício com 
o ataque direto à fome que é justa-
mente objetivo das nossas políticas 
sociais. Precisamos facilitar a cone-
xão entre as políticas sociais de um 
lado e o desperdício que ocorre do 
outro lado”, ressaltou ao participar 
de evento promovido pela Associa-
ção Brasileira de Supermercados 
(Abras).

Segundo o ministro, podem ser 
elaboradas propostas para que dife-
rentes setores reaproveitem comida 
que seria perdida para apoiar famí-
lias em insegurança alimentar. “Po-
demos, por exemplo, pensar em um 
incentivo para que todos esses ali-
mentos perdidos, ao invés de serem 
jogados fora, possam serem canali-
zados para programas sociais, como 
postos de atendimento endereçados 
aos mais necessitados”, acrescentou.

Para Guedes, é preciso que o país 
concilie as diversas necessidades pa-
ra promover crescimento econômi-
co e melhoria da qualidade de vida 
da população. “Queremos manter 
toda a cadeia produtiva funcionan-
do. Que o Brasil consiga expandir 
sua área de produção sem destruir o 
meio ambiente. Esse tratamento de 
água e esgoto também é preocupa-
ção do nosso governo, assim como a 
perda de alimentos”.

O ministro enfatizou ainda a 
contradição entre o Brasil ser um 
dos maiores produtores do mundo e 
ainda ter pessoas vivendo com inse-
gurança alimentar. 

Guedes defende redução no 
desperdício de alimentos

Ministro da Economia participou de evento da Associação Brasileira de Supermercados 

EDU ANDRADE

ECONOMIA 

R$ 288 bi
Valor totalizado pela indústria 

da construção em 2019

segurança nacional dos EUA. Caso 
estes seres sejam ativos de espionagem 
usados por adversários dos EUA, 
então a inteligência do país estaria 
extremamente defasada e vulnerável a 
táticas de espionagem estrangeira.

Fraudes
A Polícia Federal defl agrou 

nesta quinta-feira, 17, a Operação 
Sexta Parcela, em continuidade 
aos trabalhos empreendidos para 
combater fraudes aos Benefícios 
Emergenciais. Foram cumpridos 35 
mandados de busca e apreensão, dois 

mandados de prisão temporária, um 
mandado de prisão preventiva e 12 
mandados de sequestro de bens.

Fraudes 2
As ações ocorreram nos estados 

da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraná, Rondônia, 
Roraima e São Paulo, com a 
participação de aproximadamente 
140 policiais. Os trabalhos são 
resultantes de uma união de esforços 
denominada Estratégia Integrada 
de Atuação contra as Fraudes ao 
Auxílio Emergencial. Os objetivos 

da atuação são a identifi cação de 
fraudes massivas e a desarticulação 
de organizações criminosas, com a 
responsabilização de seus integrantes, 
além de recuperar os valores para o 
erário.

Mais um
Morreu na madrugada 

desta quinta-feira, 17, devido 
a complicações causadas pela 
Covid-19, o cardiologista José 
Carlos Quinaglia e Silva, 68 anos. 
Ele dedicou 39 anos da sua vida em 
serviços no Hospital de Base, em 

Brasília, onde ingressou em 1982.

Sinfônica
O Concurso Jovens Solistas Aldo 

Parisot segue com inscrições abertas 
até domingo, 20, através do link www.
osrn.com.br/concursojovenssolistas. 
O projeto faz parte do Movimento 
Sinfônico 2021, da Orquestra Sinfônica 
do Rio Grande do Norte. Com 
premiações em dinheiro e vaga para 
a Etapa Nacional, o concurso teve sua 
primeira edição em 2020, com intuito 
de estimular e dar oportunidade a 
jovens instrumentistas brasileiros.

INICIATIVA PRETENDE 
FORTALECER 

PROGRAMAS SOCIAIS 
CONECTANDO FONTE 

DO PROBLEMA ÀS 
POPULAÇÕES CARENTES
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A empresa de biotecnologia 
alemã CureVac NV informou 
nessa quarta-feira (16) que 

sua vacina contra covid-19 foi só 
47% efi caz em um teste de estágio 
avançado, fi cando aquém do obje-
tivo principal do estudo e causando 
dúvidas sobre a possível entrega 
de centenas de milhões de doses à 
União Europeia (UE).

A baixa efi cácia da vacina, co-
nhecida como CVnCoV, foi mostrada 
em uma análise provisória baseada 
em 134 casos da doença, em estudo 
com cerca de 40 mil voluntários na 
Europa e na América Latina.

As apostas para a CureVac e pa-
ra possíveis compradores europeus 
da vacina aumentaram depois que 
limites de idade foram impostos no 
uso dos imunizantes da Johnson & 
Johnson e da AstraZeneca, devido a 
problemas de coagulação extrema-

mente raros, mas potencialmente 
fatais.

Também se esperava que a va-

cina da CureVac ajudasse países 
de renda baixa e média, que estão 
muito atrás de nações mais ricas no 
esforço global de imunização.

Firmando os únicos acordos 
grandes de suprimento com a Cure-
Vac, a UE garantiu em novembro até 
450 milhões de doses da vacina, das 
quais 180 milhões são opcionais. O 
negócio veio após um memorando 
de entendimentos fi rmado com a 
Alemanha para a entrega de mais 20 
milhões de doses.

Negociadas na bolsa dos Estados 
Unidos, as ações da CureVac caíram 
50,6% e fi caram em US$ 46,81 após o 
pregão, na esteira da publicação dos 
dados.

A empresa disse que ao menos 
13 variantes do vírus respondem 
pelas infecções na população estu-
dada. Mas mais estudos ainda preci-
sam ser conluídos. 

INTERNACIONAL| Segundo a edição de 2021, com dados relativos a 2020, o “Índice Global de Paz” caiu 
0,07% comparado ao ano anterior, com melhorias identificadas em 87 países e deteriorações em 73

A pandemia covid-19 teve “im-
pacto signifi cativo” nos ní-
veis de confl ito e violência no 

mundo, resultando em mais agita-
ção civil e instabilidade política, diz 
a organização não governamental 
(ONG) Instituto de Economia e Paz 
(IEP) em relatório publicado ontem, 
17. 

Segundo a edição de 2021, com 
dados relativos a 2020, o “Índice 
Global de Paz” caiu 0,07% compara-
do ao ano anterior, com melhorias 
identifi cadas em 87 países e deterio-
rações em 73. 

“A pandemia de covid-19 teve 
impacto signifi cativo no nível de paz 
em todo o mundo em 2020”, diz o 
relatório, acrescentando que os con-
fi namentos e outras restrições aju-
daram a diminuir crimes violentos e 
homicídios no início, mas os níveis 
voltaram ao normal. 

A violência doméstica também 
aumentou em todo o mundo, mas 
confl itos e crimes de ódio parecem 
ter caído.  Os resultados mostram a 
direção da violência. 

“No início da pandemia covid-19, 
houve uma série de indicadores que 
melhoraram, como os crimes, homi-
cídios e a instabilidade social, mas 
voltaram a aumentar, incluindo 5 
mil manifestações violentas relacio-
nadas com a pandemia entre janeiro 
de 2020 e abril de 2021 por todo o 
mundo”, afi rmou hoje o fundador 
e diretor do IEP, Steve Killelea, em 
apresentação à imprensa. 

O empresário australiano disse 

que a pandemia “exacerbou tensões 
em alguns países” e que, “se a situ-
ação económica difícil persistir, é 
provável que agitação social e insta-
bilidade política aumentem”. 

Portugal desceu uma posição no 
índice, para quarto lugar, atrás da 
Islândia, Nova Zelândia e Dinamar-
ca, que usa vários indicadores sobre 
confl itos em nível nacional e inter-
nacional, segurança da sociedade e 
militarização. 

O Timor-Leste, na 56ª posição 
da tabela, a Guiné Equatorial (62ª), 
Angola (80ª), Guiné-Bissau (99ª), 
Moçambique (103ª) são os outros 
países lusófonos incluídos na 15ª 
edição do Índice, que cobre 163 
países e territórios independentes, 
equivalentes a 99,7% da população. 

Cabo Verde e São Tomé e Prínci-
pe não estão incluídos. 

O Afeganistão é o país menos pa-
cífi co pelo quarto ano consecutivo, 
seguido pelo Iêmen, a Síria, o Sudão 
do Sul e Iraque.

A Europa é a região mais pacífi -
ca, enquanto a América do Norte re-
gistrou a pior deterioração regional 
devido à agitação civil e manifesta-
ções violentas nos Estados Unidos 
relacionadas com a conjuntura polí-
tica, como as eleições presidenciais 
e protestos antirracismo. 

O relatório identifi ca ainda a 
Guiné Equatorial, o Timor Leste 
e Angola entre os dez países com 
maior risco de aumento da violência 
nos próximos cinco anos devido ao 
elevado “défi cit de paz positiva”.

Restrições ajudaram a diminuir crimes violentos e homicídios no início

Pandemia da Covid-19 teve impacto 
na deterioração da paz mundial

RADIO FRANCE

YVES HERMAN

Vacina foi reprovada em teste de eficácia 

Vacina da alemã CureVac falha em 
teste: eficácia atinge apenas 47%

REPROVADA 

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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REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
A MENDUBIM GERACAO DE ENERGIA LTDA: 37.640.312/0001-70, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Autorização 
Especial para o empreendimento Canteiro de Obras do Complexo Fotovoltaico Mendubim, localizado na Zona 
Rural do município de Assú/RN. 

José dos Santos Cerejo 
Diretor 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA - CNPJ: 05.140.795/0002-38, torna público que recebeu 
do IDEMA a Renovação de Licença de Operação, Nº 2021-159872/TEC/RLO-0121, com prazo de validade 
até 10/06/2027, para atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado 
na Rua José da Costa Medeiros, 4 – Centro - Japi/RN. 
 

 José Lucas de Sales – Diretor 
 

 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2021 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna público 
que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 06/2021, MENOR PREÇO POR ITEM COM 
REGISTRO DE PREÇO, para a contratação de serviços gráficos de impressão, incluindo todo material e mão de 
obra necessária, para executar a impressão e acabamento de materiais gráficos, para as necessidades do 
SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 28/06/2021, às 15:00 horas (horário 
local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal (RN), CEP. 59.022-250. 
Informações: Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-
0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.  
 

Natal/RN, 17 de junho de 2021. 
Larissa Hermínia Augusto Bezerra. 

Pregoeira. 
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FUTEBOL | Decisão do Pleno é pela continuidade do campeonato na guerra de bastidores entre o clube 
rubro-negro e a CBF. Na decisão, principal alegação foi baseada no artigo 10, sobre convocação de atletas

O Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) negou, por 
unanimidade, o pedido feito 

pelo Flamengo de paralisar o Cam-
peonato Brasileiro durante a disputa 
da Copa América nesta quinta-feira. 
Em julgamento realizado pelo Pleno 
do Tribunal, todos os nove auditores 
foram contrários à interrupção do tor-
neio. A questão foi mais uma queda de 
braço envolvendo o clube da Gávea e a 
Confederação Brasileira de Futebol.

A principal alegação dos auditores 
foi de que, pelo artigo 10, a convocação 
de atletas para as seleções nacionais 
não assegura aos seus clubes o direito 
de alterar as datas de suas partidas em 
competições.

Otávio Noronha, presidente do 
STJD, já tinha negado a liminar do 
Flamengo. No entanto, ele decidiu en-
caminhar a decisão para o Pleno, que 
teve o José Perdiz de Jesus como audi-
tor e relator.

Ele destacou o impacto da pan-
demia no futebol, reconheceu os pre-
juízos sofridos pelo Flamengo, mas 
ressaltou o argumento da CBF sobre 
a anuência anterior dos clubes sobre o 
calendário.

O clube decidiu entrar com uma 

medida no tribunal em função do nú-
mero de jogadores cedidos à seleção 
brasileira. Éverton Ribeiro e Gabigol 
estão com a equipe principal na Copa 
América e Gerson (já negociado com 
o Olympique de Marselha) e Pedro 
foram convocados para a seleção que 
vai à Olimpíada. A esses desfalques, so-
mam-se ainda mais dois nomes: Isla foi 
está com o Chile e Arrascaeta defende 
o Uruguai pelo torneio sul-americano 

de seleções que está sendo realizado 
no Brasil. 

Em meio a essa guerra, o Flamen-
go vem utilizando o seu elenco com o 
reforço da base para seguir na sequên-
cia nos torneios. Nesta quarta, o clube 
garantiu a vaga às oitavas de final da 
Copa do Brasil ao derrotar o Coritiba 
no Rio por 2 a 0. Pelo Campeonato 
Brasileiro, o time da Gávea recebe o 
Bragantino neste sábado.

Gabriel Barbosa, o “Gabigol”, é um dos jogadores do Flamengo na Copa América

STJD nega pedido do Flamengo 
para paralisar o Brasileirão

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

O heptacampeão mundial de Fór-
mula 1, Lewis Hamilton chega 
ao GP da França incomodado 

com a vice-liderança e os erros come-
tidos na pista, situações incomuns em 
sua carreira. A prova será neste fim de 
semana. Desde 2016, o inglês não tinha 
uma pontuação tão baixa após as seis 
primeiras corridas. O piloto da Merce-
des marcou 101 pontos em 150 pos-
síveis e tem quatro a menos do que o 
líder Max Verstappen, da Red Bull, que 
poderia ter aumentado a conta não 
tivesse um pneu estourado na última 
corrida, no Azerbaijão.

Cinco anos atrás, Hamilton havia 
marcado 82 pontos nesse mesmo mo-
mento da temporada. Foi justamente 
em 2016 que o inglês perdeu o único 
título da Fórmula 1 nos últimos sete 
anos, para o então companheiro de 
equipe, o alemão Nico Rosberg. O de-
sempenho em 2021 contrasta ainda 
com o dos dois anos anteriores. Em 
2020, o piloto liderava o Mundial com 
130 pontos após seis provas. Em 2019, 
tinha 136.

Os erros incomuns de Lewis na 
pista chamam a atenção na tempo-
rada. Ele desperdiçou a chance de re-
cuperar a liderança e abrir vantagem 
para Verstappen na última corrida, no 

Azerbaijão. O pneu traseiro esquerdo 
do carro de Verstappen furou quando 
o holandês liderava a disputa e

Hamilton estava em terceiro. O 
piloto da Red Bull perdeu o controle, 
bateu e abandonou a prova a quatro 
voltas do fim. A corrida foi interrom-
pida e uma nova largada aconteceu, 
com o companheiro de Verstappen, o 
mexicano Sergio Pérez, em primeiro e 
Hamilton em segundo.

Na primeira curva, o heptacam-

peão errou a freada, saiu da pista e foi 
para o fim do grid. Pérez conquistou a 
segunda vitória da carreira e Lewis fi-
cou pela segunda corrida seguida fora 
do pódio. Depois, ele teve de se explicar 
para os companheiros de Merdeces, e 
reconheceu o erro. Na etapa anterior, 
nas ruas de Mônaco, o inglês terminou 
em sétimo.

“Para ser honesto, foi humilhante. 
Foi um dos momentos mais difíceis 
que já tive em um bom tempo”, desaba-
fou Hamilton após o erro no Azerbai-
jão. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, 
também tentou tirar a pressão dos om-
bros de seu melhor piloto. “Ele tocou o 
botão que mudou o ajuste de freios, e 
o carro não parou. Acho que foi mais 
azar com o dedo dele”, disse o chefão 
da escuderia.

Mas essa não foi a primeira falha 
do inglês na temporada. No GP da Emi-
lia-Romagna, segunda prova do calen-
dário, Lewis escapou da pista ao tentar 
ultrapassar um retardatário, caindo da 
segunda para a nona posição. A vitória 
ficou com Verstappen, e ele conseguiu 
apenas recuperar a segunda posição.

Aproveitando os erros do rival pa-
ra fisgar a liderança do campeonato, 
Verstappen tenta desestabilizar psico-
logicamente o colega. 

LUCA BRUNO/AP

Hamilton tem pior início de temporada 

Lewis Hamilton tem pior início de 
temporada na F-1 em cinco anos

AUTOMOBILISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO - PP/SRP Nº 015/2021
PP SRP Nº 015/2021 - Menor Preço Global - Aquisição de itens para formação de Kits Gestantes. 
Data - 30 de junho de 2021 as 12:00 (doze) horas (horário local). Maiores informações no sítio 
eletrônico (http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) ou através do e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 17 de junho de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

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

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021 - 
03910002.005022/2020-79,  ID-157 GO, destinado a Aquisição de equipamentos de biometria, 
imagem e informática para implementação do sistema de coleta e gerenciamento de dados 
biométricos para confecção de Registro Civil para o Instituto Técnico e Científico de Polícia 
– ITEP, com SESSÃO DE ABERTURA marcada para o dia 30 de junho de 2021, às 10:00 horas, 
onde as propostas deverão ser enviadas até o data e hora mencionadas (horários de Brasília-DF), 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido site do Banco 
do Brasil, sob o nº 873300. Esclarecimentos necessários poderão ser feitos através do e-mail 
pegovernocidadao@gmail .com. Demais informações estão disponíveis no si te 
www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também na Comissão Especial 
Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, 
km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964.

Natal-RN, 17/06/2021
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira

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

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 140/2021 - 00410023.004836/2020-17,  ID-120 GO-1, destinado a 
Aquisição de Equipamentos para laboratórios das escolas, com SESSÃO DE ABERTURA 
marcada para o dia 02 de julho de 2021, às 09:00 horas, onde as propostas deverão ser 
enviadas até o data e hora mencionadas (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido site do Banco do Brasil, 
sob o nº 871342. Esclarecimentos necessários poderão ser feitos através do e-mail 
pegovernocidadao@gmail.com. Demais informações estão disponíveis no site 
www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também na Comissão 
Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretaria 
de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do 
Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964.

Natal-RN, 07/06/2021
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro

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

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento 
e das Finanças – SEPLAN, nos autos do Processo Administrativo nº 00210038.007774/2019-
03, cujo objeto trata-se da Contratação de Empresa especializada na área de Engenharia 
Civil, para Execução de Obra e Serviços de Engenharia a serem prestados conforme 
Projetos referentes à Reestruturação da Rede Elétrica e de Telecomunicações da 
SEPLAN, na cidade de NATAL, no Estado do Rio Grande do Norte, torna público que a sessão 
marcada para o dia 26 de junho de 2021, às 10 horas, no Auditório da Secretaria 
supramencionada, com publicação em 14 de junho de 2021, no Diário Oficial da União (DOU), 
seção 3, nº 109, pg. 169, Diário Oficial do Estado (DOE) e na Tribuna do Norte, fica desde já 
reaprazada para o dia 28 de junho de 2021 às 10 horas, pois verificou-se que o dia 26/06 
mencionado é um sábado.

Natal 16 de junho de 2021
Ronaldo Barros Pereira

Presidente de CMEL

SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2021 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas no Estado do RN, no uso das prerrogativas que lhe conferem os artigos 12 
a 15 e 17 e 19 do Estatuto, convoca os associados Contador e Técnico em Contabilidade quer como profissional liberal, 
empregado em regime celetista, servidor e funcionário público tendo por base territorial, para participarem da 
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 30 de Junho de 2021, em primeira convocação às 16 h em 
primeira convocação, às 16 h 30 m em segunda convocação e às 17h em terceira convocação com qualquer número de 
associados na sede do Sindicato, localizado na Praça André de Albuquerque, 4 – Cidade Alta – Natal-RN, para tratar da 
seguinte Ordem do Dia: a) Discussão e aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 a vigorar  em 01 de 
junho de 2021; b) Autorizar a direção do SINDCONTRN, se frustradas as negociações instaurar dissídio coletivo, junto 
ao TRT da 21ª  Região; c) Decretar Assembleia Geral Extraordinária permanente até o final das negociações.  
 

Natal, 19 de Maio de 2021 
RONALDO SANTOS DA CRUZ 

Presidente 
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Novidades no trabalho melhorarão as fi nanças. Você 
poderá dar andamento positivo num negócio ou 
renegociar o salário. Mercúrio retrógrado ainda atrasará 
respostas e fi nalização de contratos. Com paciência, 
atitude e uma dose maior de ousadia.

Harmonia no cotidiano e ambiente de trabalho dará 
confi ança no futuro. Ganhe prestígio e projeção 
profi ssional. Resultados e andamento positivo de um 
novo projeto garantirão tranquilidade. O dia será sujeito 
a distrações e devaneios. 

Aproxime os fi lhos com conversas carinhosas, amplie 
contatos, brilhe e conquiste novos espaços. Hora de 
acender a luz, parar de reclamar do “leite derramado” 
e tornar a vida mais gostosa. Caminhos de crescimento 
fi nanceiro estarão iluminados.

Aprofunde amizades, some forças e espere por 
convites atraentes e novidades de longe. Uma surpresa 
gostosa esquentará o coração, hoje. Encanto e magia 
envolverão uma relação especial. Aproxime quem anda 
distante com gestos carinhosos e empatia. 

Invista no seu bem-estar, conforto e segurança. Você fará 
boas compras, hoje. O momento também será favorável 
para encerrar pendências do passado, transformar 
antigos padrões e começar novo ciclo de vida. Negócios 
imobiliários estarão aquecidos. 

Futuro em foco! Um passo maior na carreira diminuirá 
pressões fi nanceiras e abrirá caminhos de maior 
realização. Desenhe planos, lance um empreendimento 
ou fi rme um negócio. Uma conexão profi ssional 
poderosa viabilizará planos de mudança. 

Trocas com a equipe e com amigos esclarecerão 
dúvidas e aumentarão a motivação. Linda conexão entre 
Lua e Vênus em seu signo despertará seus melhores 
sentimentos. Novo romance poderá começar como 
amizade, com conversas gostosas e interesses.

Assunto jurídico ou ação na justiça ocupará a cabeça, hoje. 
Você poderá encontrar uma solução original, economizar 
tempo e fi rmar bom acordo. Lindo momento no amor. Lua 
e Vênus aumentarão a confi ança numa relação especial. 
Espere por uma proposta atraente.

Siga a intuição e ganhe um dinheiro inesperado. Hora de 
cuidar das suas posses com visão de futuro e praticidade. 
O dia trará sorte nos negócios e mais atitude. Planos de 
mudanças ganharão força. Aproveite a passagem de 
Marte por seu signo e parta para a ação.

Bom momento para ampliar perspectivas na área 
fi nanceira, elaborar projetos e manter a calma. O humor 
poderá oscilar. Cabeça dando nó e emoções confusas 
poderão causar impaciência nos relacionamentos. 
Mantenha a privacidade. 

Diminua a velocidade e refl ita melhor sobre metas 
futuras. Novos relacionamentos e propostas inspirarão 
planos e projetos. Aproveite a passagem da Lua por seu 
signo para se projetar, investir na imagem e fortalecer a 
autoestima. Casamento em alta! 

Aprofunde amizades e aposte em maior companheirismo 
no amor. O dia será de muitas emoções e de clima 
romântico. Bom para expressar os sentimentos e 
fortalecer vínculos importantes em sua vida. Combata a 
ansiedade ou a preguiça com atividade física. 

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)

Filho do Zico mostra Mike Tyson como nunca se viu
Hoje, além dos meios 

tradicionais, como a televisão 
especialmente, outros canais 
passaram a existir para 
veicular conteúdos dos mais 
interessantes.

Por exemplo, em uma dessas 
garimpagens encontrei a entrevista 
feita pelo Junior Coimbra, � lho 
do Zico, com simplesmente ou 
ninguém menos que Mike Tyson.

Com toda certeza, poucos 
tiveram a oportunidade de ver, 

em outras ocasiões, o ex-campeão 
mundial dos pesados e com uma 
história das mais conhecidas, falar 
com a maior naturalidade com 
alguém.

“Através de amigos comuns, 
cheguei ao Tyson, que é admirador 
do meu pai, imagina. Fiz a 
gravação com ele, nos tornamos 
próximos e combinamos, na sua 
vinda ao Brasil armar alguns 
negócios juntos”, contou Junior 
à coluna, já com um histórico de 

ouvir muitos famosos.
Da sua extensa lista, constam 

nomes com os de Jermaine 
Jackson, Steve Nash, Lou Ferrigno, 
Iggy Azalea e Ice-T, entre os 
internacionais, e vários brasileiros, 
como Juliana Paes, Anderson Silva, 
Nelson Piquet, Wanessa Camargo, 
Caio Castro, Eliana e Giovanna 
Antonelli.

Tyson, por sua vez, tem um 
podcast com mais de 85 milhões 
de visualizações.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
O ministro do Supremo Tribunal 
Federal Marco Aurélio Mello é o 
convidado do “Canal Livre”, na 

Band, deste domingo...Prestes a se 
aposentar da mais alta corte do país, o 
decano vai ao programa para fazer um 
balanço da sua passagem pelo STF... 
Apresentação de Rodolfo Schneider 

e as participações de Fernando 
Mitre e Lana Canepa.Liah Soares 
lança nesta sexta-feira em todas as 
plataformas o single, ‘Dizem que 

Amar é Assim, em parceria com Zeca 
Baleiro...A cantora é casada com o 
ator Carlo Porto, o Adão do começo 

de “Gênesis”.Atriz e apresentadora, 
Jacqueline Sato estrelará, nesta 
sexta, o episódio “Caipirinha” 
do podcast fi ccional “Sons & 

Drinks”...Trabalho que, em outros 
episódios, contará também com as 
participações de Miá Mello, Denise 
Weinberg, entre outros.Mexidas 
nas manhãs da Record apresentam 
bons resultados... “Fala Brasil”, 

com Mariana Godoy e Sérgio, ontem, 
entregou para o “Hoje em Dia” em 

primeiro lugar.

Em casa
Nas reuniões por meio de zoom, 

realizadas pela teledramaturgia da 
Globo para discutir novos projetos, 
aumenta cada vez mais o número de 
participantes.

O que só reforça a ordem de 
continuar investindo e trabalhando 
no esquema home o�  ce.

 

Está quase
A teledramaturgia da Globo ainda 

se preocupa com os detalhes que 
faltam, mas a ideia é dar início aos 
trabalhos de “Pantanal” até o � nal 
deste mês.

Por aí se entenda, workshops e 
leituras de texto.

 

Chamada de embarque
Glenda Kozlowski e Elia Junior já 

estão con� rmados na delegação da 
Band que vai ao Japão.

Os dois terão intensa participação 
na cobertura da Olimpíada, assim 
como, durante a realização dos jogos, 
irão apresentar o “Show de Esportes” 
de lá.

Bárbara França, vivendo Rebeca, nos bastidores de “Gênesis”.
Começou nesta semana sua participação na fase Abraão. Antes, a 
atriz integrou o elenco de “Amor Sem Igual”, também na Record.

BLAD MENEGHEL

Regressiva
Tatá Werneck também está 

pronta para iniciar as gravações 
de mais uma temporada do “Lady 
Night”, exibição no Multishow.

Lista de convidados em 
preparação. Estreia entre setembro 
e outubro.

Esfriou legal
Aquela ideia de colocar outro 

boneco no lugar que o Louro José 
ocupava no “Mais Você”, da Ana 
Maria Braga, parece que esfriou ou 
� cou mesmo no passado.

Pelo menos, ninguém falou 
mais. E tomara que não fale.
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