
www.agorarn.com.br

NATAL, QUINTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 1.117 | ANO 5  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

ALEX VIANA

JOÃO RICARDO CORREIA
As lições profi ssionais que vieram 

de um fotógrafo que terminou 
virando um grande amigo.

PÁGINA 12

MARCELO HOLLANDA
Lula não sabia e Bolsonaro

 também não sabia. 
É a Lei do Eterno Retorno.

PÁGINA 6

Senador Styvenson rejeita 
alianças e coligações. Ataca de Jair 

Bolsonaro a Fátima Bezerra.

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

“Superpedido de impeachment”é 
a nova arma para atacar Bolsonaro
POLÍTICA. 4 | Entidades, partidos políticos e parlamentares de todos os campos ideológicos apresentaram, na tarde desta quarta-feira 30, na Câmara dos 
Deputados, o chamado “superpedido de impeachment” do presidente Jair Bolsonaro, reunindo acusações presentes em outros 100 requerimentos entregues 

CARTA CAPITAL REPRODUÇÃO

Ministro Marcelo Queiroga defende o colega Fábio Faria sobre 
dados do repasse de vacinas no Rio Grande do Norte

CBF tem 48 horas para justificar ausência 
da camisa 24 na seleção brasileira

POLITICA. 3 | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, saiu em defesa do seu colega de governo, o ministro das 
Comunicações Fábio Faria, em meio à polêmica do ranking de estados que mais repassam vacinas contra a covid-19.

ESPORTES. 14 | Dentre as equipes que participam da Copa América, a do Brasil é a 
única cuja numeração dos jogadores, inexplicavelmente, pula do 23 para o 25

Marcelo Queiroga entrou na “briga” e explicou que informação é baseada nos registros efetuados no sistema do Ministério da Saúde Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT acionou a Justiça fluminense contra atitude da CBF

PRODUÇÃO DE ALHOS NOBRES GANHA DESTAQUE NA REGIÃO SERRANA DO ALTO OESTE POTIGUAR
São Miguel e Portalegre, cidades localizadas na região serrana do Alto Oeste Potiguar, são responsáveis por introduzir o cultivo de alhos nobres no Rio Grande do Norte.  

Onze produtores são os precursores da plantação de variedades de aliáceas, família da qual também fazem parte a cebola,  alho-poró e cebolinha.  Pág. 8
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A candidatura do senador Sty-
venson Valentin (Podemos) ao 
governo do Rio Grande do Nor-

te deve ser considerada fato concreto, 
embora o futuro seja sempre impre-
visível. Hoje, analisado em suas falas 
durante entrevista ao jornal Agora 
RN, o senador se mostra tendencioso 
nesse sentido. Tem estratégia pronta 
e discurso preparado. Ao modo dele, 
sempre na linha da antipolítica. “Se o 
povo quiser, serei candidato”, diz. “Mas 
terá de ser do meu modo, da forma pe-
la qual fui eleito senador”. Ou seja, sem 
muita satisfação ao que ele classi� ca 
como “velha política”.

Styvenson foi eleito senador com 
mais de 700 mil votos em 2018 – um 
fenômeno eleitoral dos novos tempos. 
Desfez-se dos meios geralmente utili-
zados na política tradicional (tempo 
de televisão e fundo eleitoral). Cen-
trou-se apenas nas redes sociais e na 
imagem gerada e propagada por meio 
deste canal. Ele a� rma não decepcio-
nar quem o elegeu, com práticas de 
economia e � scalização de recursos 
públicos.

Na entrevista ao jornal Agora RN, 
publicada na edição de hoje, o sena-
dor rejeita alianças e coligações. É o 
velho Styvenson de 2018. “Comigo é 
assim: ame ou odeie”. Ataca de Jair 
Bolsonaro a Fátima Bezerra. Acredita 
na polarização presidencial em 2022, 
mas defende uma terceira via. “Nós do 
Podemos ainda aguardamos a decisão 
do ex-juiz Sério Moro, que para nós é o 
que de mais sério temos a apresentar 

como alternativa ao que está posto”.
Sobre a CPI da Covid, detona, a� r-

mando que foi totalmente deturpada, 
centrando-se em fazer oposição a Bol-
sonaro e esquecendo de investigar go-

vernadores e prefeitos que receberam 
dinheiro federal durante a pandemia. 
Quanto à CPI da Covid na Assembleia 
Legislativa, espera transparência e re-
sultados sérios.

Indagado sobre o que fez pelo RN 
como senador, lista a destinação de 
verbas de emendas a todas as prefeitu-
ras do Estado e, como diferencial, a � s-
calização espartana dos recursos. “Se 

� z isso como senador, terei a mesma 
postura eventualmente como gover-
nado”, ressalta.

Ao ser instado a falar sobre ter 
um projeto para governar o Estado, 
não entra em detalhes, fala apenas 
conceitualmente. “Quantos governa-
dores incompetentes já passaram pelo 
Rio Grande do Norte?”, compara, de-
monstrando desconhecer a estrutura 
do Estado, confundindo Potigás com 
CTGás.

Indagado se dialoga com a opo-
sição a governadora Fátima Bezerra, 
pergunta, jocosamente e com algum 
traço de verdade, quem é oposição no 
Estado. “Uma hora o político está de 
um lado, noutra hora está de outro”.

O fato é que o capitão Styvenson é 
um grande azarão da política. Ganhou 
um mandato de oito anos no “céu” 
como é conhecido o Senado. Pode 
concorrer ao governo, e, se perder, 
mantém mandato ainda de quatro 
anos como senador. Ele declara que 
não tentará renovar o mandato, mas 
não descarta concorrer ao governo. 
O projeto, diz ele, não é dele. Mas do 
povo, “se o povo quiser”. Ou seja, se 
as pesquisas indicarem que ele tem 
chances de vencer, ele colocará seu 
nome na urna como opção.

Num mundo político conturbado 
como o atual, tudo é possível de acon-
tecer. Inclusive a candidatura antipo-
lítica de Styvenson, passo básico para 
a possibilidade de sua eleição para um 
governo de quatro anos como gover-
nador do Rio Grande do Norte.

Styvenson: “Se o povo quiser serei governador”  
JOSÉ ALDENIR

Capitão PM Styvenson é um grande azarão da política. Ganhou um mandato de oito anos no “céu”, como é conhecido o Senado
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Fátima em alta
Com Jair Bolsonaro com viés de 

baixa, e com a sombra da corrupção 
rondando seu governo, cresce cada 
vez mais as simpatias de políticos e 
partidos pelo governo da professora 
Fátima Bezerra (PT). Um exemplo 
é o MDB, partido que até então 
vinha fazendo oposição construtiva 
à gestão estadual, agora já discute 
internamente a possibilidade de 
aliança com o PT.

Fator Lula
Outro fator bastante agregador 

em torno de Fátima é a candidatura 
do ex-presidente Lula a presidente 
novamente no ano que vem. Sempre 

muito forte no Nordeste, de onde 
tem origem, Lula é considerado um 
alavancador da reeleição da petista 
no Rio Grande do Norte.

Direito ao trabalho
Os permissionários do 

transporte opcional de Natal 
poderão continuar exercendo suas 
atividades, independentemente 
da idade dos seus veículos, até que 
aconteça o processo de licitação 
do transporte público. Essa foi 
a resolução do Projeto de Lei 
substitutivo apresentado pela 
vereadora Nina (PDT) durante a 
sessão ordinária da Câmara. O texto 
original é do vereador Milklei Leite 

(PV), que também defende a 
categoria há anos.

Limite
Pela legislação vigente, os 

transportes alternativos que 
circulam na cidade devem ter 
até cinco anos de uso. Contudo, 
a maioria dos veículos que opera 
na capital potiguar passa desse 
patamar.

Inspeção
O texto também enfatiza 

a necessidade da inspeção 
técnica regular, com emissão do 
respectivo laudo técnico, que 

deve ser apresentado no ato da 
vistoria, em empresa reconhecida 
pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normatização 
e Qualidade (INMETRO) e 
homologada pelo Departamento 
Nacional de Trânsito 
(DENATRAN).

Aplicativo
O Governo do Rio Grande 

do Norte lançou por meio da 
Agência de Fomento (AGN-RN) 
o aplicativo RN+Crédito para 
smartphones. A ferramenta vai 
permitir que empreendedores 
deem início a � nanciamentos sem 
precisar sair de casa ou do próprio 

estabelecimento comercial.

Vagas
A Subsecretaria do Trabalho 

da Sethas-RN, através do 
SINE-RN, oferece 51 vagas de 
emprego para Natal, Região 
Metropolitana, Pau dos 
Ferros, Mossoró e regiões. 
Para concorrer às vagas, o(a) 
candidato(a) deve se cadastrar 
via Internet no Portal Emprega 
Brasil do Ministério do Trabalho 
e Emprego, através do endereço 
empregabrasil.mte.gov.br ou nos 
aplicativos Sine Fácil e Carteira 
de Trabalho Digital, disponíveis 
para Android e IOS.
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AGÊNCIA BRASIL

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, saiu em defesa 
do seu colega de governo, o 

ministro das Comunicações, Fábio 
Faria (PSD), em meio à polêmica 
do ranking de estados que mais re-
passam vacinas contra covid-19 aos 
municípios. Faria, que é potiguar, 
compartilhou nas redes sociais uma 
tabela em que o Rio Grande do Norte 
aparece na 27ª posição entre as 27 
unidades federativas do Brasil. O go-
verno estadual, gerido por Fátima Be-
zerra (PT), afirmou que a informação 
não procede. Horas depois, no en-
tanto, Queiroga confirmou a versão 
do filho do ex-governador Robinson 
Faria (PSD): “Está em 27º sim!”

“Infelizmente, o nosso estado, o 
RN, está na ‘lanterninha’ da distribui-
ção das vacinas que o governo federal 
envia aos estados para que eles repas-
sem aos municípios. É o vigésimo sé-
timo... Isso porque o Governo Federal 
já mandou 2 milhões de doses para o 
RN… Vergonha”, compartilhou Fábio 
Faria, nessa terça-feira 29, na rede 
social Twitter. O post gerou reações, 
inclusive do Governo do RN.

Por meio de uma postagem no 

Instagram, o governo estadual, atra-
vés da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública (Sesap-RN), pontuou que os 

dados apresentados pelo ministro 
potiguar “não condizem com a rea-
lidade”. “Dados do Sistema Localiza 

SUS, por exemplo, apontam mais 
registros de doses aplicadas, do que 
as que, de acordo com o ministro, te-

riam sido entregues ao estado. Atra-
vés do Sistema RN MAIS VACINA é 
possível obter todas as informações 
de forma clara e objetiva, contabili-
zando um total de 89,18%, das doses 
recebidas do Governo Federal, já dis-
tribuídas aos municípios do estado”, 
justificou a pasta.

Considerando, então, a informa-
ção apresentada no posicionamento 
oficial do Estado, o RN estaria na 16ª 
posição no ranking divulgado por Fa-
ria e não na 27º com 56,6% das doses 
repassadas aos municípios. Queiro-
ga, por sua vez, rebateu a informação 
da gestão Fátima e afirmou que o es-
tado potiguar “está em 27º sim”.

“A informação é baseada nos 
registros efetuados no sistema do 
Ministério da Saúde. A responsabi-
lidade pela inserção dos dados logo 
após a distribuição dos lotes aos 
municípios é do Governo do RN. Por 
tanto, se está errado é porque o RN 
não atualizou os dados em nossa 
base”, argumentou o quarto ministro 
da Saúde do governo comandado 
pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem 
Partido). A declaração foi dada como 
‘comentário’ no post de Faria.

Queiroga defende Fábio Faria sobre 
dados do repasse de vacinas no RN
POLÊMICA | Por meio de uma postagem no Instagram, o governo estadual, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap-RN), pontuou que os dados apresentados pelo 
ministro potiguar “não condizem com a realidade”. “Infelizmente, o nosso estado, o RN, está na ‘lanterninha’ da distribuição das vacinas que o governo federal envia”, escreveu Faria

Marcelo Queiroga: responsabilidade pela inserção dos dados logo após a distribuição dos lotes aos municípios é do Governo do RN

ASSECOM

As atividades executadas pela 
Prefeitura de Natal alusivas ao 
mês e ao Dia do Orgulho LGB-

TQIA+ foram encerradas nesta quarta-
-feira 30 com uma live no canal oficial 
da administração municipal no You-
tube que discutiu a atual formatação 
das políticas públicas para o segmento, 
bem como aconteceu a apresentação 
dos dados levantados pelo Observa-
tório Municipal LGBTQIA+ sobre os 
atendimentos realizados ao público no 
Centro Municipal de Cidadania LGBT. 

O prefeito Álvaro Dias participou 
do evento ao lado do secretário muni-
cipal de Trabalho e Assistência Social, 
Adjuto Dias, e da secretária municipal 
da Igualdade Racial, Diversidade, Pes-
soas Idosas e Pessoas com Deficiência, 
Yara Costa. 

Em seu pronunciamento, o pre-
feito Álvaro Dias enalteceu o trabalho 
realizado pela gestão na garantia e efe-
tivação de políticas públicas voltadas 
ao segmento LGBTQIA+, reforçando 
que a Prefeitura vai seguir trabalhando 
para combater preconceitos, promo-
ver igualdade e lutar para que a socie-
dade avance e respeite cada vez mais 
as questões do movimento LGBTQIA+. 
Ele lembrou da criação e instalação do 
Conselho Municipal LGBT; abertura 

do Centro Municipal LGBT; criação 
do Ambulatório Transexual e Travesti; 
Abertura de Editais LGBTQIA+ na se-
cretaria de Cultura; além de diversas 
outras iniciativas de apoio e suporte ao 
segmento, sobretudo, durante a pan-
demia.

“Precisamos respeitar, acolher e 
ouvir todos os segmentos, principal-
mente, aqueles que ainda são margi-
nalizados e sofrem ataques em virtude 
do preconceito existente na sociedade 

por causa da sua orientação sexual. 
Essa série de ações elencadas por mim 
são a prova inequívoca que a nossa 
gestão trata a causa LGBTQIA + com 
a seriedade que ela merece, pois en-
tendemos não haver mais espaço para 
manifestações de ódio e intolerância. 
Todos precisam ter a sua dignidade 
e escolhas respeitadas e seguiremos 
trabalhando para combater, diminuir 
e acabar com os abusos sofridos pela 
população LGBTQIA + em Natal”, disse 

o prefeito Álvaro Dias.

NÚMEROS 
O levantamento do Observatório 

Municipal LGBTQIA+  fez um recorte 
dos atendimentos realizados no Cen-
tro Municipal de Cidadania LGBT no 
último trimestre de 2020. De acordo 
com os números apresentados, 32% 
dos homens e mulheres trans atendi-
dos possuem o ensino médio comple-
to. A maioria do público que procurou 
atendimento no centro é de jovens 
negros entre 18 e 29 anos (66%) e reside 
no bairro de Nossa Senhora da Apre-
sentação, na Zona Norte da capital 
potiguar. 

Uma das maiores reclamações do 
público LGBTQIA+ está ligada à falta 
de oportunidade no mercado de traba-
lho. Os números levantados no estudo 
mostraram essa realidade. De acordo 
com o levantamento, 56% dos usuários 
do Centro Municipal de Cidadania 
LGBT estão desempregados e 28% têm 
uma renda mensal de apenas um salá-
rio mínimo.

Por fim, os dados mais preocu-
pantes e estarrecedores. A pesquisa 
apontou que 82% do público que pas-
sou pelo Centro de Cidadania LGBT de 
Natal sofreu algum tipo de violência e 

25% dele revelou já ter tido algum tipo 
de ideação suicida.

“Esse é um pequeno recorte, mas 
já ajuda a dimensionar o quanto a po-
pulação LGBTQIA+ sofre e precisa ser 
assistida. A atual gestão da Prefeitura 
de Natal mostrou muita sensibilidade, 
ampliou e deu voz ao segmento, tiran-
do do papel e concretizando diversas 
políticas públicas inclusivas, protetivas 
e de promoção à saúde. É um desafio 
longo e árduo, mas que já conquista-
mos históricas e avanços importantes. 
Vamos continuar com nossas ações 
de visibilidade, combatendo o precon-
ceito e mostrando que a população 
LGBTQIA+ precisa e merece ter repre-
sentatividade”, asseverou a secretária 
municipal de Direitos Humanos, Yara 
Costa.

Também participaram da live o se-
cretário municipal de Governo, Johan 
Xavier; o secretário municipal de Saú-
de, George Antunes, o secretário de 
Assistência Social, Adjuto Dias, os ve-
readores Preto Aquino e Júlia Arruda; 
a vereadora do município de Carnaúba 
dos Dantas Thabata Medeiros, primei-
ra vereadora trans eleita no RN; Luana 
Soares, coordenadora do Centro Mu-
nicipal LGBTQIA+ e Wilson Dantas, 
coordenador do Fórum LGBT do RN.

Álvaro Dias enalteceu trabalho realizado pela gestão na efetivação de políticas públicas

Prefeito destaca ações voltadas à população LGBTQIA+
ÁLVARO DIAS
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 O LIBERAL

Entidades, partidos políticos 
e parlamentares de todos os 
campos ideológicos apresen-

taram, na tarde desta quarta-feira 
30, na Câmara dos Deputados, o 
chamado “superpedido de impeach-
ment” do presidente Jair Bolsonaro, 
reunindo acusações presentes em 
outros 100 requerimentos entregues 
anteriormente.

De acordo com a advogada Tânia 
Maria de Oliveira, que assina o pedi-
do e integra a Associação Brasileira 
de Juristas pela Democracia (ABJD), 
a petição não chega a atribuir ao pre-
sidente da República responsabilida-
de no suposto esquema de propina 
envolvendo a compra de vacinas pelo 
Ministério da Saúde.

A advogada detalha que as de-
núncias fazem parte do pedido, no 
entanto, a matéria ainda precisa ser 
investigada pela CPI e pelo Judiciário. 
De acordo com Tânia Oliveira, o as-
sunto poderá ser apresentado em um 
adendo, caso fique comprovado que 
Bolsonaro sabia do esquema.

“Este assunto é mencionado co-
mo fato a ser investigado, porque não 
há ainda nada que ligue o presidente 
da República a essa situação. Não há 
nada ainda que diga que ele sabia”, 
informou a advogada. “Vamos men-
cionar como um fato a ser investiga-
do pela CPI e não como uma fato a 
ser imputado ao presidente.”

Tânia Oliveira, no entanto, apon-
ta que o crime de prevaricação do 
presidente da República no caso da 
vacina indiana Covaxin já está carac-
terizado.

“Levamos muito a sério uma 
acusação de crime, e todos os crimes 
que estamos imputando ele praticou 
mesmo. Por exemplo: prevaricação. 
Bolsonaro não negou que conversou 
com o deputado Luis Miranda e que 
ele sabia. Ele deixou de investigar os 
fatos criminosos. Isso é prevarica-
ção”, explicou a advogada.

“Agora, se lá na frente ficar com-
provado, nada impede que apresen-
temos um adendo a esse pedido.”

O líder do PT na Câmara, deputa-
do Euvino Bohn Gass (RS), afirmou: 

“Incluímos no ‘superpedido’ o tema 
do superfaturamento da vacina in-
diana, denúncias que vieram a partir 
do deputado Luis Miranda. Esse novo 
tema poderá ser motivo de outro pe-
dido a ser apresentado na sequência. 
É importante ressaltar que a denún-
cia de propina é algo que reforça a 
necessidade do impeachment”, disse 
o líder.

TRÂMITE
Para ganhar tramitação, “o su-

perpedido” depende de decisão do 
presidente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL).

Além da ABJD, de acordo com o 
Portal Metrópoles, assinam a petição 
parlamentares de direita, de esquer-
da e de centro. O movimento conta 
com o apoio de movimentos sociais, 
entidades de classe, religiosos e estu-

“Superpedido de impeachment” de 
Bolsonaro é apresentado na Câmara
GRUPO | Entre parlamentares que assinam o pedido e integram a frente, estão desde ex-bolsonaristas, como Alexandre Frota (PSDB-SP) e Joyce Hasselmann (PSL-SP), até estrelas da 
esquerda, como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), passando por liberais como Kim Kataguiri (DEM-SP), do MBL. 

Protestos contra o presidente Jair Bolsonaro se intensificaram nos últimos dias, em todos os estados, o que impulsiona o pedido de impeachment apresentado nesta quarta-feira à tarde 

dantes, bem como pessoas de dife-
rentes correntes ideológicas que assi-
nam individualmente o documento.

Entre parlamentares que assi-
nam o pedido e integram a frente, 
estão desde ex-bolsonaristas, como 
Alexandre Frota (PSDB-SP) e Joyce 
Hasselmann (PSL-SP), até estrelas da 
esquerda, como a presidente nacio-
nal do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
e o deputado federal Marcelo Freixo 
(PSB-RJ), passando por liberais como 
Kim Kataguiri (DEM-SP), do MBL. 
Também participa do grupo o pre-
sidente do Cidadania e ex-deputado 
Roberto Freire (SP).

Os partidos que formalizaram 
presença na frente, até o momento, 
são: PT, Psol, PCdoB, PSB, PDT, Uni-
dade Popular (sem representação na 
Câmara), PCO (sem representação 
na Câmara) e Rede.

Também integram o grupo à fren-
te da organização do pedido e da mo-
bilização diversas entidades, como 
Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), Movimento Brasil Livre (MBL), 
Federação Nacional de Estudantes 
de Direito (Fened), Coalização Ne-
gra por Direitos, Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), 
Coletivo de Favelas, Central de Movi-
mentos Populares (CMP), União Na-
cional dos Estudantes (UNE), Coleti-
vo de Advogados e Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), entre outras.

“CRIMES NÃO FALTAM”

O “superpedido” inclui, junto às 
acusações novas contra o presidente, 
o conjunto de denúncias presentes 
em outras solicitações de processo 
de afastamento já apresentados con-
tra o atual presidente da República.

Hoje, estão na gaveta de Lira mais 
de 100 pedidos de impeachment de 
Bolsonaro.

Conforme informações repassa-
das pelo PT, a maior parte dos crimes 
relatados teriam sido cometidos pelo 
mandatário durante a pandemia. 
Há, no entanto, denúncias ocorridas 
antes, referentes a ataques à demo-
cracia, violência contra mulheres, 
agressões a jornalistas, interferência 
na Polícia Federal e em órgãos de 

controle, como o Coaf, por exemplo.
De acordo com Bohn Gass (RS), 

o critério utilizado para reunir o 
grupo foi a verificação de quem já 
havia apresentado outros pedidos de 
impeachment, independentemente 
da coloração partidária. “Crimes 
não faltam, embora o presidente da 
Câmara, Arthur Lira, tenha dito que 
não. Resolvemos reunir todos que 
apresentaram pedidos para tirar esse 
genocida do poder, independente-
mente do partido.”

A presidente nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann (PR), informou 
que a denúncia só abarca passagens 
comprovadas contra o presidente, 
mas destacou que as denúncias de 
propina mantêm correlação com os 
fatos relatados.

“Aqui não temos ódio nem men-
tiras. Temos a necessidade de apurar 
um presidente que comete crimes 
contra uma nação. Aqui temos pes-
soas que não estão alinhadas politi-
camente, mas comprometidas com 
esse resgate do país”, afirmou.

A deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP), ex-aliada do presidente, 
disse que pediu desculpa aos eleito-
res por ter apoiado Bolsonaro.

“Nunca mais esse homem terá 
um voto meu”, disse a parlamentar. 
“Temos hoje o pior presidente da 
história da República, um homem 
que conseguiu desmoralizar até as 
Forças Armadas. O que nos temos é 
um inconsequente, genocida”.

Aqui não temos ódio 
nem mentiras. Temos a 
necessidade de apurar 
um presidente que comete 
crimes contra uma nação. 
Aqui temos pessoas 
comprometidas com esse 
resgate do país”

“
GLEISI HOFFMANN
PRESIDENTE NACIONAL DO PT
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A pandemia da covid-19 atra-
vessa mais um mês no Rio 
Grande do Norte com nú-

meros ainda expressivos, mesmo 
que exista uma tendência de queda 
de novos casos e óbitos - em parte, 
devido à vacinação que acontece 
em todos os municípios. Em junho, 
19 potiguares morreram vítimas da 
doença por dia, em média obtida 
através dos dados dos boletins epi-
demiológicos divulgados pela Se-
cretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). 

No início do mês, o Estado soma-
va 6.189 óbitos por covid, além de 
1.302 em investigação. Nesta quarta-
-feira 30, os dados parciais da Sesap 
indicavam 6.768 mortes (número 
referente ao dia anterior) e outras 
1.449 seguem em investigação. Ou 
seja, foram 579 novas confirmações 
de mortes. Abril foi o mês com mais 
mortes registradas por covid-19 des-
de o início da pandemia no estado, 
com 939 vítimas da doença.

Há alguns dias, a taxa de ocupa-
ção de leitos críticos covid em todo 
o estado vem registrando queda sig-
nificativa. Nesta quarta 30, haviam 
100 leitos de UTI disponíveis para 
pacientes infectados, com taxa geral 
de ocupação em 70%. Especialistas e 
representantes da Sesap acreditam 
que o recuo se deve ao avanço da 
vacinação contra a covid.

“A pandemia não acabou. O que 
visualizamos no Rio Grande do Nor-
te é uma redução nos pedidos e, con-
sequentemente, ocupação de leitos 
covid. É um recuo importante, mas 
devemos manter e cumprir as ações 
que visam fortalecer as medidas 

restritivas de distanciamento social. 
Essas medidas são necessárias até 
que possamos atingir uma taxa de 
cobertura vacinal mais elevada para 
que tenhamos a população protegi-
da”, indicou a doutora em Ciências 
da Saúde, Maura Sobreira, secretá-
ria-adjunta da Sesap. 

A importância da imunização foi 
reforçada pela infectologista e mem-
bro do comitê científico estadual, 
Marise Reis. “Ano passado os casos 
começaram a descer em junho, e 
a partir daí a população começou 
a ter mais tranquilidade. Mas, en-
quanto não tivermos com 70% da 
população vacinada, estamos sujei-
tos ao crescimento da curva, voltar a 

ter mais casos e óbitos”, disse.
Para a governadora Fátima Be-

zerra (PT), os decretos regionaliza-
dos definidos pela gestão estadual 
também foram fatores decisivos 
para a queda nas internações. “Os 
principais fatores são a cobertura 
vacinal associada às medidas de 
enfrentamento à pandemia que o 
Governo vem adotando, com desta-
que para os decretos regionalizados 
que possibilitaram maior integração 
das prefeituras com o Governo do 
Estado na fiscalização das medidas 
necessárias”, destacou.

CASOS CONFIRMADOS
Em relação aos infectados por 

coronavírus, foram 69.278 novos ca-
sos confirmados ao longo de junho: 
o mês começou com 270.887 casos 
e seguiu para 340.165. O número de 
casos confirmados em junho foi o 
maior em um mês no Rio Grande do 
Norte em 2021. 

No entanto, a Sesap esclarece 
que o aumento de casos confirma-
dos no boletim do dia 23 de junho, 
que chegou a 328.683 casos, 36 mil 
a mais do que o dia anterior, se deve 
ao início da utilização do Sistema 
Unificado de Vigilância Epidemio-
lógica (SUVEPI) - ferramenta desen-
volvida em parceria entre a pasta e o 
Instituto Metrópole Digital (IMD) da 
Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). 
O novo sistema melhora o acom-

panhamento e a investigação dos 
casos, criação, edição, migração 
e unificação das notificações dos 
sistemas de informação ESUS-VE, 
SIVEP-GRIPE e GAL, otimizando a 
utilização pelos profissionais da vi-
gilância nas regionais e municípios. 

Portanto, o uso do novo sistema 
resultou em número mais alto de ca-
sos, em virtude da inserção de dados 
retidos do sistema SIVEP-GRIPE. De 
acordo com a Sesap, o ESUS-VE es-
tá com instabilidade desde março, 
chegando a reter os casos confirma-
dos, o que impactou no número de 
casos do mês. 

Marise Reis enfatiza que o con-
tágio ainda preocupa. “Continu-
amos tendo casos porque o vírus 
segue circulando e as pessoas estão 
relaxando as medidas de prevenção. 
Os grupos que mais internam e que 
mais morrem estão protegidos pela 
vacina: os idosos e pessoas com co-
morbidades. A vacina não interfere 
no número de casos, porque o in-
divíduo que é vacinado pode pegar 
a covid-19, mas a chance de ser in-
ternado e morrer é muito menor”, 
indicou. 

“Estamos tendo mais casos na 
população jovem, que é a econo-
micamente ativa e que está saindo 
para trabalhar. É por esse motivo 
que, mesmo não tendo reduzido a 
disseminação do vírus, estamos ten-
do redução de internações. Apenas 
com a vacinação de 70% da popu-
lação é que teremos uma redução 
significativa dos casos”, concluiu a 
infectologista.

Covid tem números expressivos e 
mata dezenove potiguares por dia 
LEVANTAMENTO | No início do mês, o Estado somava 6.189 óbitos por covid, além de 1.302 em investigação. Nesta quarta-feira 30, os dados parciais da Sesap indicavam 6.768 mortes 
(número referente ao dia anterior) e outras 1.449 seguem em investigação. Abril foi o mês com mais mortes registradas por covid-19 desde o início da pandemia no RN: 939

Maura Sobreira: “A pandemia não acabou. O que visualizamos é uma redução nos pedidos e, consequentemente, ocupação de leitos covid”

A Prefeitura de Mossoró, através 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (SEADRU), vacinou 4.242 ani-
mais durante toda a campanha de va-
cinação contra a febre aftosa ocorrida 
neste mês de junho. O calendário con-
templou toda a zona rural da cidade.

O titular da SEADRU, Faviano Mo-
reira, comemorou o êxito da campa-
nha em atender ao pequeno criador e 
garantir a imunização do rebanho des-
ses agricultores. “A campanha conse-
guiu atingir seu objetivo que é garantir 
ao pequeno agricultor que possui até 
25 cabeças e é considerado agricultor 
familiar e que tem cadastro junto ao 
Idiarn, e atender esse público dando 
garantia de que o rebanho está garan-

tido e não vai ter risco de contrair a 
doença e também estará legalizado”.

O secretário da Agricultura res-
salta ainda que o produtor que não 
conseguiu vacinar seu rebanho deve 
procurar imediatamente o Instituto 
de Defesa e Inspeção Agropecuária 
do Rio Grande do Norte (Idiarn) para 
regularizar a situação e agradeceu 
também o apoio dado as equipes de 
vacinadores pela comunidade.

“Aquele produtor que não conse-
guiu vacinar seu rebanho deve pro-
curar o Idiarn para regularizar sua 
situação. A campanha também só foi 
possível mediante as parcerias como 
a Ufersa, ao Hospital Veterinário com 
os estagiários, médicos veterinários e 
parceria com as comunidades rurais 

toda parte logística, apoio, alimenta-
ção para as equipes de vacinação. Ca-
da comunidade rural apoiou a equipe 
de vacinação para que atingíssemos 
esse bom índice vacinal de mais de 
quatro mil e duzentos animais vacina-
dos”.   A campanha apresentou como 
pré-requisito que o produtor tivesse 
até 25 animais para que ele fosse con-
siderado um pequeno produtor e que 
estivesse com o cadastro atualizado 
junto ao órgão estadual, que promove 
e executa a defesa animal, vegetal e 
inspeção de produtos de origem agro-
pecuária no estado.

A aftosa é uma doença infecciosa 
aguda que causa febre, seguida pelo 
aparecimento de aftas, principalmen-
te na boca e nos pés dos animais.

Mais de 4 mil animais vacinados contra a aftosa 
MOSSORÓ

Aftosa causa febre seguida pelo aparecimento de aftas, na boca e nos pés dos animais

 ELISA ELSIE

RURAL PECUÁRIA



6 Geral Quinta-feira, 1º de julho de 2021   |

hollandajornalista@gmail.com

MARCELOHOLLANDAMARCELO

MY FARM AGORA RN

O sentimento entre os produtores 
rurais é de otimismo. Mesmo 
com o quadro de seca verde, as 

estratégias de enfrentamento e a pos-
sibilidade de chuvas até agosto fazem 
com que o agronegócio potiguar veja 
com bons olhos este fi nal de ano e já 
começa a ser desenhada uma edição 
especial da Festa do Boi para este ano.

Pelo menos é o que se depreendeu 
de um encontro entre o secretário de 
Agricultura e Pesca do RN, Guilherme 
Saldanha; o diretor-presidente da Em-
parn, Rodrigo Maranhão e o meteoro-

logista da Emparn, Gilmar Bristot, na 
noite da última terça-feira.

Eles foram os convidados da reu-
nião de diretoria da Associação Nor-
teriograndense de Criadores (Anorc) 
nesta terça-feira 29.

Na pauta, a situação atual e pers-
pectivas futuras de chuvas para o 
estado nos próximos meses, além de 
medidas de convivência com o quadro 
de “seca verde”, já praticamente conso-
lidado.

Bristot destacou que há boas pers-
pectivas de melhoras no volume de 

chuvas para os meses de julho e agosto 
ainda para as regiões agreste e litoral.

O presidente da Anorc, Marcelo 
Passos, cobrou do secretário e do presi-
dente da Emparn, ações e medidas de 
suporte ao produtor rural.

Saldanha destacou três pontos que 
se alinham a este pedido de suporte: o 
projeto de instalação de poços artesia-
nos pela secretaria; a comercialização 
de feno dos estoques da EMPARN a 
preços diferenciados, desde que ad-
quiridos por intermédio da Anorc; 
distribuição gratuita de palma para 

produtores, e a análise de um possível 
reajuste para o preço pago pelo litro do 
leite dentro Programa do Governo aos 
produtores.

Por fi m, o presidente da Anorc e o 
secretário de Agricultura irão iniciar tra-
tativas com a bancada federal, na busca 
de um crédito rural desburocratizado e 
de fácil acesso pelo FNE para ajudar o 
produtor a atravessar a seca verde.

Dessa forma, irão procurar, com 
urgência, a bancada federal para tentar 
viabilizar uma linha de crédito rural 
específi ca para a compra de insumos, 

que dê suporte aos produtores na seca 
corrente.

O presidente da Associação dos 
Plantadores de Cana do RN (Asplan), 
Hermano Neto, que também partici-
pou da reunião, pontuou o objetivo 
de, junto com os produtores e a Anorc, 
traçar uma estratégia de fornecimento 
de cana como volumoso para o gado, 
sobretudo de lavouras com baixa pro-
dutividade, mas que atendem perfeita-
mente ao rebanho. As associações vão 
discutir detalhes para levantar poten-
ciais fornecedores.

Reunião na Anorc constata que seca 
verde não desanima os produtores 
PESQUISA | Há boas perspectivas de melhoras no volume de chuvas para os meses de julho e agosto para as regiões agreste e litoral, segundo o meteorologista da Emparn, Gilmar 
Bristot. Ele participou de reunião para debater a edição deste ano da Festa do Boi. Bancada federal será provocada, na tentativa de que seja liberado crédito desburocratizado.

Metereologista Gilmar Bristot destacou que há boas perspectivas de melhoras no volume de chuvas para os meses de julho e agosto Secretário Guilherme Saldanha participou da reunião, na Anorc, nesta terça-feira 29

Lula não sabia e Bolsonaro 
também não sabia. É a lei do 
Eterno Retorno.

Não, este colunista não é ver-
sado em Nietzsche, mas o Google 
está aí para ser usado desde com o 
devido e desavergonhado crédito.  

“É uma teoria de que o universo 
e toda a existência e energia esti-
veram recorrentes e continuarão a 
ocorrer de forma autossemelhante 
um número infi nito de vezes atra-

vés do tempo ou espaço infi nito, 
ou de que há um padrão cíclico de 
certas recorrências, como em eras 
na roda do tempo”, diz a Wikipédia.

 O resto é uma complicação. 
Mas explica que estamos diante de 
um presidente “imorrível e incomí-
vel, além de “imbrochável”, mortal, 
comível e brochavel, mediante cir-
cunstâncias. 

Ou seja, como Lula, ele tam-
bém não sabe o que seus ministros 

andam aprontando.
Afi nal, são 22 ministérios, em-

bora devessem ser apenas 15 pro-
metidos na campanha, quandao 
vigorava o discurso exterminar 
com o troca-troca no Congresso, 
aquele famoso “dando que se rece-
be”.

Aliás, não era o general Heleno 
que cantava: “Se gritar pega cen-
trão, não fi ca um meu irmão...”.

Pois é, Lula dizia: “Não tem 

neste país uma viva alma mais ho-
nesta do que eu”. E, antes disso, “eu 
não sabia”.

Tudo de novo, novamente, 
outra vez. Só que agora estamos 
diante de um mensalão ampliado 
à enésima potência, com o tal or-
çamento secreto, que o governo 
diz não existir, mas que liberou 
um caminhão de dinheiro para os 
parlamentares aliados do Planalto.

E coloca um velho conhecido 

dos potiguares, o ministro Rogério 
Marinho, do Desenvolvimento Re-
gional, no epicentro dessa escan-
dalosa compra de apoio político 
no Congresso – o maior de toda a 
história dos pontos corridos.

A situação é grave porque roda 
um fi lme já visto inúmeras vezes 
pelos brasileiros com o agravante 
de ser o pior deles em termos de 
tamanho e consequências para o 
país.

É a Lei do Eterno Retorno, de novo
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A partir de agora, pessoas e famí-
lias sem recursos e instituições 
filantrópicas poderão pagar um 

valor simbólico de R$ 5,22 para obter o 
Registro de Anotação Técnica na regu-
larização fundiária e nas suas obras de 
reforma e construção. 

Tradicionalmente, os valores para 
obter ARTs variam entre R$ 88,78 e R$ 
233,94, dependendo do tipo e tamanho 
da obra ou serviço. Eles serão mantidos 
para os segmentos que não se enqua-
drarem no acordo de cooperação téc-
nica.

Ele foi firmado pioneiramente no 
Brasil entre o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio Gran-
de do Norte (CREA-RN) e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR), 
assinado na última segunda-feira 28.

Nesta sexta-feira 2 de  julho,  em  
Cuiabá,  a  presidente  do  CREA-RN,  
Ana Adalgisa  Dias  Paulino,  apresen-
tará  o  Termo  de  Cooperação  Técnica  
aos presidentes  dos  demais  CREAs  
espalhados  pelo  país.

“Tenho certeza que o projeto ART 

Social vai transformar a vida de mui-
tas pessoas”, disse Ana Adalgisa nesta 
quarta-feira. 

Ela acrescentou que as famílias, 
instituições e entidades sem fins lucra-
tivos contempladas com o programa 
já podem registrar sua ART Social nas 

condições estabelecidas no Termo de 
Cooperação Técnica.

Por meio desse instrumento, o MDR 
encaminhará ao Crea-RN  a relação dos 
entes contemplados contendo os dados 
das operações no Programa Casa Verde 
Amarela no Rio Grande do Norte.

“O Crea-RN identificará os con-
templados possibilitando então o 
registro da ART Social, reduzindo os 
custos administrativos relacionados às 
obras e serviços executados no âmbito 
do Programa Casa Verde e Amarela”, 
conclui  Adalgisa.

Na avaliação do vice-presidente 
da autarquia, Gilbrando Júnior, “esse 
Acordo de Cooperação Técnica entre 
o CREA do RN, por meio da Secretaria 
Nacional de Habitação, através ART 
social, vai promover avanços subs-
tanciais na regularização fundiária de 
inúmeros imóveis localizados em todo 
o Rio Grande do Norte.

Segundo ele, o acordo dá um gás 
ao programa Casa Verde e Amarela 
que tem entre seus objetivos promover 
melhorias habitacionais das casas já 
existentes, como construção de ba-
nheiros, rede elétrica e outros fatores 
estruturais.

“Por meio de integração e parcerias 
com as instituições de ensino, prefeitu-
ras municipais, além de outros órgãos 
sem fins lucrativos, a ideia é promover 

a regularização fundiária das unidades 
habitacionais do RN com a emissão de 
anotações de responsabilidade técni-
ca (ART), documento obrigatório no 
processo, a um custo simbólico de R$ 
5,22”, lembrou Gilbrando.

Segundo  Claudionaldo  Câmara,  
controlador  do  CREA-RN,  o  acordo  
que começa a vigorar  agora  a partir da  
Secretaria  de  Habitação  e  Regulariza-
ção Fundiária  e  Programa Casa Verde  
Amarela  de  habitação  popular em 
breve  se estenderá para  outras  pastas,  
como  a  Secretaria  de  Recursos  Hí-
dricos, para atingir  o  máximo  possível  
de  famílias  necessitadas  no interior 
do estado.

“Trata-se de uma abordagem 
social das necessidades dos menos 
favorecidos, estejam eles sozinhos ou 
sob o guarda-chuva de associações, 
sindicatos ou cooperativas, de ter sua 
construção ou  reforma  atestados  tec-
nicamente por  profissionais,    garan-
tindo  a  essas  pessoas  mais  qualidade  
de  vida  e  a certeza que estão sob um 
teto seguro”, afirmou Câmara.

Acordo entre CREA e MDR vai 
beneficiar famílias carentes no RN
BOA NOTÍCIA | Pessoas e famílias sem recursos e instituições filantrópicas poderão pagar um valor simbólico de R$ 5,22 para obter o Registro de Anotação Técnica na regularização 
fundiária e nas suas obras de reforma e construção. Tradicionalmente, valores variam entre R$ 88,78 e R$ 233,94, dependendo do tipo e tamanho da obra ou serviço

Presidente do CREA-RN, Ana Adalgisa, apresentará Termo de Cooperação Técnica em Cuiabá 

Na avaliação do vice-presidente do CREA/RN, Gilbrando Júnior, Acordo de Cooperação Técnica, através ART social, vai promover avanços substanciais na regularização fundiária de inúmeros imóveis localizados em todo o Rio Grande do Norte

REPRODUÇÃO
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As cidades de São Miguel e 
Portalegre, localizadas na 
região serrana do Alto Oeste 

Potiguar, são responsáveis por intro-
duzir o cultivo de alhos nobres no Rio 
Grande do Norte.  Onze produtores 
são os precursores da plantação de 
variedades de aliáceas, família da 
qual também fazem parte a cebola,  
alho-poró e cebolinha.  Graças a um 
projeto, que vem sendo desenvolvido 
desde 2018 pelo Sebrae no Rio Gran-
de do Norte, a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária  -Embrapa/
Hortaliças,  Prefeitura de Portalegre 
e Universidade Federal Rural do Se-
miárido (Ufersa), a produção de alho 
roxo nessas serras já atinge as 27,5 to-
neladas por ano. A parceria também 
está dando condições para o proces-
samento das espécies para o plantio 
e beneficiamento do produto.

Na quinta-feira 24, os diretores do 
Sebrae-RN José Ferreira de Melo Neto 
(superintendente) e Marcelo Tosca-
no (de Operações) foram conhecer 
de perto essa experiência, que já 
apresenta êxitos. Os executivos, jun-
tamente com equipes técnicas do 
Escritório Regional do Sebrae no Alto 
Oeste, visitaram o prefeito de Porta-
legre, José Augusto de Freitas Rêgo e 
propriedades nas duas cidades para 
conhecer o trabalho que vem sendo 
executado. Pela parceria, o Sebrae 
oferece todo o suporte na área de ges-
tão e articulação para abrir acesso a 
mercados para escoar produção. “O 
mérito desse projeto é inserir o culti-
vo de alhos no Rio Grande do Norte 
e criar alternativas de diversificação 
de culturas para gerar renda para pe-
quenos agricultores”, ressalta o dire-
tor superintendente, José Ferreira de 
Melo Neto.

O estado até então não tinha 
tradição no plantio de alho, cuja 
produção nacional fica basicamente 
concentrada nos estados de Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul Minas 
Gerais e Goiás, que respondem por 
90% do abastecimento do país.  Por 
isso, tudo o que é produzido por 
esses agricultores potiguares é com-
pletamente absorvido no mercado 
potiguar e regional.

Nesta semana, o projeto recebeu 
equipamentos via emenda parlamen-
tar para fortalecer a cadeia produtiva 
de alho. Os produtores receberam 
um debulhador, um descascador, um 
classificador de alho comercial e um 
liquidificador industrial. A doação 
dos equipamentos foi feita à prefei-
tura local e visa aprimorar o plantio 
e, principalmente, a comercialização 
do alho produzido na região.

INÍCIO DA PARCERIA
O Rio Grande do Norte já atingiu 

o apogeu no cultivo de alho nas dé-

cadas de 70 e 80, principalmente na 
região de Mossoró. Mas a cultura en-
trou em declínio e a busca pela revi-
talização da cadeia foi um dos desa-
fios de pesquisadores da Ufersa, que 
vinham testando variedades mais 
adaptadas ao clima local e as regiões 
mais propícias. As primeiras análi-
ses da viabilidade ocorreram ainda 
em 2015, quando pesquisadores da 
universidade fizeram os primeiros 
plantios experimentais na região e 
confirmaram a possibilidade do cul-

tivo em algumas áreas da serra, cujas 
altitudes chegam até 800 metros aci-
ma do nível do mar. O trabalho está 
sendo coordenado pelo professor do 
Departamento de Ciências Agronô-
micas e Florestais da Universidade 
Federal Rural do Semiárido, Leilson 
Costa Granjeiro, que já fazia parte 
da equipe da professora aposentada, 
Maria Zuleide de Negreiros, também 
do Centro de Ciências Agrárias da 
Ufersa.

A hortaliça está sendo cultivada 

nos sítios Tibau, Jenipapeiro, En-
cruzilhada e Santo Antônio, além 
de uma área da Associação dos 
Produtores Rurais de Portalegre 
(APRUP), que mantém um telado 
(espécie de estufa) para cultivo das 
sementes que servem para a safra 
seguinte. Para se ter uma ideia do 
potencial da região, somente entre 
2018 e 2019, foram produzidas e co-
mercializadas aproximadamente 30 
toneladas de alho. 

As espécies plantadas, mais re-

sistentes a vírus, são o alho nobre 
- que se diferencia por ter um sabor 
incorpado, gourmet e, por isso, bas-
tante apreciado por chefs de cozinha 
e proprietários de restaurantes – e o 
alho cateto roxo, que é precoce e des-
tinado principalmente às indústrias 
de beneficiamento de temperos e 
também ao consumidor final. Essas 
variedades são comercializadas em 
média por R$ 20,00 cada quilo, valor 
que é mais elevado que o alho co-
mum, importado da China.

Produção de alhos nobres ganha 
impulso nas serras do Alto Oeste
HISTÓRIA | IO Rio Grande do Norte já atingiu o apogeu no cultivo de alho nas décadas de 70 e 80, principalmente na região de Mossoró. Mas a cultura entrou em declínio e a busca 
pela revitalização da cadeia foi um dos desafios de pesquisadores da Ufersa, que vinham testando variedades mais adaptadas ao clima local e as regiões mais propícias

A hortaliça está sendo cultivada nos sítios Tibau, Jenipapeiro, Encruzilhada e Santo Antônio, além de uma área da Associação dos Produtores Rurais de Portalegre (APRUP)

As espécies plantadas, mais resistentes a vírus, são o alho nobre, com sabor incorpado, e o alho cateto roxo, destinado principalmente às indústrias de temperos e também ao consumidor final
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O porcentual de estudantes pre-
tos com desempenho adequa-
do em Português e Matemática 

é menor do que a taxa entre alunos 
brancos. Em alguns casos, a proporção 
de alunos pretos com boas notas nes-
sas disciplinas chega a ser a metade da 
verificada entre brancos. As diferenças 
de desempenho, até entre jovens com 
o mesmo nível socioeconômico, apon-
tam para desigualdades nas oportu-
nidades e estímulos desde o início da 
vida escolar e reflexos do racismo neste 
percurso de aprendizagem. 

Os dados de desempenho dos 
estudantes brasileiros no Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb), 
principal prova do Ministério da Edu-
cação para avaliar esta etapa de ensi-
no, em 2019 foram compilados pelo 
Interdisciplinaridade e Evidências no 
Debate Educacional (Iede) a pedido 
da Fundação Lemann. Segundo o ma-
peamento, a diferença de desempenho 
de crianças e adolescentes pretos em 
relação aos estudantes brancos é ve-
rificada até mesmo quando são com-
parados grupos com o mesmo nível 
socioeconômico.

De acordo com o estudo, 65,1% dos 
estudantes brancos do 5.º ano do ensi-
no fundamental alcançaram desempe-
nho adequado em Língua Portuguesa. 
Entre os alunos pretos, o porcentual cai 
para 40,3%. Na mesma série, em Mate-
mática, 31,2% dos pretos têm desem-
penho adequado - entre os brancos, a 
proporção sobe para 55,8%. 

No 9.º ano, a proporção de alunos 
com bom desempenho nas duas dis-
ciplinas cai para todos os estudantes, 
mas é ainda menor entre os jovens 
pretos. Em Matemática, por exemplo, 
apenas 11,9% dos jovens pretos de 15 
anos tem desempenho adequado, a 
metade do porcentual verificado entre 
os adolescentes brancos (25,8%). 

Mesmo quando são comparados 
apenas alunos brancos e pretos de alto 
nível socioeconômico, há disparida-
des. Enquanto 3/4 dos alunos brancos 
de alto nível socioeconômico alcan-
çam bom desempenho em Língua Por-
tuguesa no 5º ano, entre os pretos com 
o mesmo nível socioeconômico nem a 
metade (48,9%) tem desempenho con-
siderado adequado. 

Em todos os Estados brasileiros, 
há diferenças no porcentual de alunos 
brancos e pretos com desempenho 
adequado em Português e Matemáti-
ca. Em alguns Estados, porém, a dis-
paridade é maior. Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina, por exemplo, têm 
grandes diferenças de desempenho 
por raça na maior parte dos quesitos 
avaliados.

Para Ernesto Faria, diretor execu-
tivo do Iede, os dados revelam que o 
abismo na aprendizagem não se deve 
apenas à questão socioeconômica. A 

falta de estímulos positivos aos alunos 
pretos e a baixa expectativa de profes-
sores com esses estudantes podem 
levar à queda no desempenho e ao 
abandono escolar.

“Quando olhamos para o nível 
socioeconômico mais alto, vemos desi-
gualdades mais fortes. Entre um aluno 
branco e um preto de alto nível socio-
econômico, vemos uma desigualdade 
maior do que quando comparados 
alunos de baixo nível socioeconômico. 
Isso tem a ver com um deslocamento 
que o aluno preto sente em um grupo 
em que tende a ser minoria”, diz Faria. 

Racismo e a “implicância” de pro-
fessores fizeram João Victor, hoje com 
13 anos, abandonar uma escola par-
ticular de São Paulo, onde estudava 

com bolsa desde os 8 anos de idade. 
As notas do menino no colégio caíam à 
medida em que o clima de acolhimen-
to no colégio se deteriorava, segundo 
Esther Rufino, de 43 anos, mãe do ado-
lescente. 

“Meu filho sofreu racismo por um 
colega, que o chamou de bife queima-
do”, lembra a mãe. Ela procurou a es-
cola, mas a resposta foi a de que o filho 
era bagunceiro e que o ocorrido foi um 
“desentendimento” entre os colegas. 
Professores diziam que o menino era 
hiperativo, sugeriam tratamento médi-
co, e uma delas chegou a impedi-lo de 
ir ao banheiro várias vezes. 

“No final, eu já não aguentava mais 
os olhares. Meu filho pedindo para sair, 
dizendo que não aguentava mais aque-
le lugar, além das notas reduzirem mui-
to”, conta a mãe. Matriculado em um 
novo colégio, a avaliação foi a de que 
o menino era um bom aluno, educado, 
como todos os estudantes.  

Segundo Faria, para superar as de-
sigualdades raciais, cabe à escola gerar 
estímulos e demonstrar alta expectati-
va com alunos pretos. Também é pre-
ciso dar oportunidades para crianças 
e jovens se desenvolverem. O tema, 

no entanto, ainda não ganha a devida 
atenção dos gestores e as desigualda-
des são vistas apenas como questões 
socioeconômicas - e não raciais. 

O desestímulo e críticas racistas na 
escola quase fizeram o comunicador 
popular Marcos Santos, de 20 anos, 
largar os estudos. Ele lembra até hoje 
das eleições para o grêmio estudantil 
em um colégio público da Bahia. “Che-
guei à sala da direção muito contente 
porque ia concorrer, mas um professor 
de Química me falou assim: ‘Com esse 
cabelo você só vai ser presidente do trá-
fico de favelas’.” 

O jovem diz ter cogitado desistir 
de estudar, mas ao mesmo tempo sen-
tiu que precisava aguentar. “Se eu não 
resistir ao que me fere, como vou com-
bater isso?”, pensou. “Eu me lembro 
desse episódio até hoje, como se fosse 
recente. Ele era um professor que veio 
para nos ensinar, mas me oprimiu”, diz 
o jovem, que também sofreu ofensas 
racistas de colegas.  

Procurado para comentar as dis-
paridades raciais na educação brasilei-
ra, o MEC não se manifestou.

Diferença no aprendizado escancara 
desigualdade entre brancos e pretos 
EDUCAÇÃO | Diferenças de desempenho, até entre jovens com o mesmo nível socioeconômico, apontam para desigualdades nas oportunidades e estímulos desde o início da vida 
escolar e reflexos do racismo neste percurso de aprendizagem. 65,1% dos estudantes brancos alcançaram desempenho adequado Português. Entre os alunos pretos, taxa foi 40,3%

Diferença no desempenho em português e matemática chama atenção para racismo estrutural na Educação

Até entre alunos brancos e pretos de alto nível socioeconômico, há disparidades 

40%
Alunos pretos com desempenho 
adequado em Português (5º ano)
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Cinco dias após o recebimento 
da remessa, o Ministério da 
Saúde ainda não distribuiu as 

3 milhões de doses da vacina contra 
a covid-19 da Janssen doadas pelos 
Estados Unidos. A informação foi 
confirmada pelo governo federal por 
meio de nota após a situação ser cri-
ticada em coletiva de imprensa pelo 
governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), nesta quarta-feira, 30.

Em nota, o Ministério da Saúde 
afirmou que aguarda uma autoriza-
ção da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). “A expectativa 
é de que a liberação seja realizada 
ainda hoje para que a distribuição 
(aos Estados) seja feita em até 48 ho-

ras”, alegou.
As vacinas chegaram no Aero-

porto Internacional de Viracopos, em 
Campinas, em duas remessas. A pri-
meira chegou na sexta-feira, 25, com 
pouco mais de 2 milhões de doses, 
enquanto a outra foi desembarcada 
na manhã de sábado, 26, com quantia 
suficiente para 942 mil imunizações. 
O ministro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, chegou a ir ao local na sexta, para 
receber parte das doses em conjunto 
com o embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil, Todd Chapman “.

O ministro já havia declarado em 
outro momento que o fato desta vaci-
na ser de dose única ajudaria o país a 
avançar no programa de imunização. 

Um comunicado de 12 de junho da 
pasta apontava que, por se tratar de 
carga internacional, as vacinas preci-
sam de liberação da Receita Federal 
e da Anvisa. “Depois, os imunizantes 
serão levados para o Centro de Dis-
tribuição Logístico do Ministério da 
Saúde, localizado no aeroporto de 
Guarulhos (SP)”, informou na época.

A entrega das doses ao Brasil foi 
destacada pelo próprio presidente 
Jair Bolsonaro em rede social no sá-
bado. Na postagem, ele citou que as 
doses foram doadas pelos Estados 
Unidos.

Na coletiva desta quarta, Doria 
exigiu a “imediata liberação” pelo go-
verno federal. “Até dá a impressão que 

o Ministério da Saúde não tem pressa. 
Nós temos”, declarou.

As vacinas da Janssen que estão 
sendo aplicadas no País são de outras 
remessas, compradas pelo governo 
federal, entregues em 22 de junho (1,5 
milhão de doses) e 24 de junho (300 
mil). O Brasil tem um contrato com a 
farmacêutica para receber 38 milhões 
de vacinas, número que não inclui a 
quantia doada pelo governo norte-a-
mericano.

Autorizadas para uso emergencial 
no País desde 31 de março, as vacinas 
da Janssen devem ser armazenadas 
em temperaturas de 2ºC a 8ºC. A va-
lidade inicialmente determinada pela 
Anvisa foi de três meses, prazo am-

pliado para 4 meses e meio após deli-
beração da Anvisa em junho, seguindo 
decisão semelhante feita pela agência 
dos Estados Unidos (Food and Drug 
Administration, a FDA). Quando ar-
mazenada em temperaturas de -25°C 
a -15°C, possui validade de 24 meses a 
partir da data de fabricação.

Em um comunicado deste mês, o 
ministério havia destacado que esta 
vacina “possui condições de armaze-
namento e transporte que permitem 
a distribuição dentro da infraestru-
tura e logística já existentes para 
medicamentos e vacinas no Brasil”. 
“Isso facilita o transporte logístico 
para todos os municípios do País”, diz 
o texto.

Governo ainda não distribuiu 3 mi de 
doses da Janssen doadas pelos EUA
IMUNIZAÇÃO | Remessa está parada em estoque desde sábado; governo federal afirma aguardar autorização da Anvisa e estima iniciar envio para  Estados em até 48 horas. Vacinas 
chegaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em duas remessas. A primeira na sexta-feira, 25, enquanto a outra foi desembarcada na manhã de sábado, 26

Ministro Marcelo Queiroga e embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, estiveram na entrega Parte da carga foi recebida também por bonecos do Zé Gotinha, mascote da vacinação no Brasil 

O Ministério da Saúde distribuiu 
até agora cerca de 130 milhões 
de doses de quatro tipos de va-

cina contra covid-19 para todo o país. 
Quase metade é do imunizante desen-
volvido pela universidade inglesa de 
Oxford com a farmacêutica anglo-sue-
ca AstraZeneca e fabricado no Brasil 
pela Fiocruz.

Inicialmente, o intervalo entre as 
duas doses dessa vacina era de quatro 
semanas. Logo depois aumentou para 
três meses. Agora, os pesquisadores 
de Oxford indicam que pode ser mais 
vantajoso tomar a segunda dose 11 
meses depois da primeira. Os dados 
preliminares mostram que esse inter-
valo maior pode aumentar a resposta 
imunológica até 18 vezes.

O diretor da Sociedade Brasileira 
de Imunizações, Renato Kfouri, co-
mentou sobre a possibilidade de am-
pliar o intervalo entre as doses e des-

tacou a importância dos estudos, mas 
que é preciso tomar a segunda dose no 
tempo estabelecido.

Ele disse que “em países mais po-
bres a imunização é feita com vários 
tipos de doações.” Frisou que é preci-

so respeitar a data da segunda dose 
anunciada no cartão de vacinação.

Ou seja, apesar das pesquisas, 
ainda é preciso - e muito importante 
- tomar a segunda dose da vacina na 
data indicada no cartão de vacinação. 
Outros estudos também são conduzi-
dos, por exemplo, para avaliar a possi-
bilidade de concluir o esquema vacinal 
com uma dose, no caso da Janssen, ou 
com duas doses nas demais vacinas, e, 
depois, tomar a terceira dose como re-
forço. Essa dose poderia ser da mesma 
vacina ou de outro imunizante.

Os pesquisadores também tes-
tam o que chamam de intercâmbio 
de vacinas, para aproveitar as dife-
rentes respostas imunológicas pro-

vocadas por cada imunizante. Em 
Oxford, o teste é com a primeira 
dose da AstraZeneca e a segunda 
da Pfizer. Renato Kfouri destacou 
que, entre os motivos para pesqui-
sas desse tipo, está a vacinação em 
países mais pobres, que receberão 
doações de diferentes tipos de imu-
nizante.

É o caso da cidade do Rio de 
Janeiro. Desde ontem, as gestantes 
que receberam a primeira dose da 
AstraZeneca vão receber a segun-
da da Pfizer. No dia 12 de maio, o 
Ministério da Saúde decidiu que as 
grávidas não devem ser vacinadas 
com a AstraZeneca, devido ao ris-
co de reações adversas.

Vale destacar que as pesquisas 
conduzidas pela Universidade de 
Oxford estão em fase inicial. São 
estudos de segurança e resposta 
imunológica

Estudos avaliam maior intervalo da AstraZeneca
CIÊNCIA

Pesquisadores também testam o que chamam de intercâmbio de vacinas

INTERCÂMBIO 
DE VACINAS

DADO RUVIC



O percentual de famílias bra-
sileiras que considera muito 
importante manter as escolas 

fechadas como forma de prevenir a 
covid-19 caiu em um ano, de acordo 
com estudo divulgado ontem, 30. No 
início da pandemia, em julho de 2020, 
82% dos brasileiros afirmavam que era 
muito importante manter as escolas 
fechadas. Em novembro, essa porcen-
tagem caiu para 71%. Agora, em maio 
de 2021, são 59%.

Os dados são da terceira etapa da 
pesquisa Impactos Primários e Se-
cundários da Covid-19 em Crianças e 
Adolescentes, realizada pelo Ipec - In-
teligência em Pesquisa e Consultoria 
(Ipec) para o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef). 

A pesquisa mostra que, após mais 
de um ano de pandemia, as escolas co-
meçaram a retomar as atividades pre-
senciais. Ao todo, 41% das pessoas que 
residem com crianças ou adolescentes 
disseram que as escolas voltaram a 
oferecer essas atividades. 

O estudo revela, também, que 93% 
das escolas mantiveram atividades re-
motas, mesmo que tenham voltado às 
salas de aula. Essa modalidade ainda 
apresenta uma série de dificuldades, 
apesar dos esforços para ampliar o 
acesso. Segundo a pesquisa, os princi-
pais canais de acesso dos estudantes 
às atividades são o WhatsApp (71%) 
e a distribuição de material impres-
so (69%). A falta de acesso à internet 
(35%) e a falta de equipamento ade-
quado (31%) estão entre as principais 
dificuldades para realizar atividades 
escolares remotas, sobretudo entre as 
famílias mais pobres.

RETOMADA SEGURA

 Para a representante do Unicef 
no Brasil, Florence Bauer, a retomada 
das aulas presenciais é importante, 
mas ela deve ser feita de forma segu-
ra. “É fundamental um diálogo para 
cada escola, em cada município, cada 
estado e nos diversos níveis. Que acon-
teça esse diálogo entre a comunidade 
escolar, ou seja, todos os adultos que 
trabalham na escola, os professores, 
as famílias, as crianças, para definir 
o protocolo que é mais adequado na-
quele momento, naquela situação”, 
diz. 

Segundo Florence, a escola é um 
espaço importante para garantir não 
apenas o aprendizado, mas também a 

socialização e até mesmo a segurança 
alimentar das crianças e adolescentes 
do país, sobretudo aqueles em situa-
ção de vulnerabilidade. “O importante 
é que esse diálogo aconteça o quanto 
antes e que as escolas possam reabrir, 
mesmo se for com atividade presen-
cial limitada no começo. Mas, é impor-
tante reafirmar e restabelecer a escola 
como espaço de referência para crian-
ças e adolescentes”, defende. 

A pesquisa mostra ainda que as 
medidas individuais de prevenção à 
pandemia se mantiveram em alta. En-
tre os entrevistados, 81% afirmam que 
quarentena e isolamento social são 
medidas muito importantes para con-

ter a covid-19. Em julho de 2020, eram 
84% e em novembro, 81%. Além disso, 
94% reforçam a importância do uso de 
máscaras, percentual que aumentou 
em relação a novembro, 91%.

IMPACTOS 
Mais da metade, 56% dos entre-

vistados, diz que a renda familiar di-
minuiu desde o início da pandemia, 
o que representa 89 milhões de brasi-
leiros. As classes D e E foram as mais 
afetadas. Cerca de 40% dessa parcela 
da população teve uma redução da 
renda em mais da metade. Na classe A 
essa redução ocorreu para 12%. Entre 
os motivos está a perda de emprego. 

No total, 18% disseram que estavam 
trabalhando antes e mesmo durante a 
pandemia e agora não estão mais.

A alimentação também foi impac-
tada. A pesquisa mostra que, desde o 
início da pandemia, 17% dos entre-
vistados, o que equivale a 27 milhões 
de brasileiros com mais de 18 anos, 
declaram que alguém no domicílio 
deixou de comer porque não havia 
dinheiro para comprar mais comida. 
Nas classes D e E, esse percentual che-
gou a 33%. 

A fome chegou também a crian-
ças e adolescentes: 13% disseram que 
crianças e adolescentes que moram 
com eles deixaram de comer por 
falta de dinheiro. Nas classes D e E, 
esse percentual foi também 33%. En-
tre aqueles matriculados em escolas 
públicas, metade afirmou que rece-
beu alimentação da escola durante o 
período de fechamento por causa da 
pandemia. 

Diante desse cenário, 56% dos 
entrevistados disseram que o adoles-
cente com quem moram apresentou 
algum sintoma relacionado a trans-
tornos mentais durante a pandemia. 
Entre eles, 29% disseram que os jovens 
apresentam mudanças repentinas de 
humor e irritabilidade; 28% que tive-
ram alterações no sono como insônia 
ou excesso de sono. Também 28%, 
disseram que houve diminuição do 
interesse em atividades rotineiras. 

Segundo Florence, políticas públi-
cas como o Auxílio Emergencial são 
importantes para mitigar esses efeitos 
da pandemia. Além disso, é necessária 
uma articulação entre diferentes áreas 
dos governos para que medidas de as-
sistência, saúde e educação cheguem a 
toda a população. 
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Cai número de famílias que pedem 
fechamento de escolas na pandemia
NOVO NORMAL | Hoje, 59% dos brasileiros afirmam que é muito importante manter as escolas fechadas; no início da pandemia, em julho de 2020, este percentual era 82%; em 
novembro, essa porcentagem caiu para 71%. Dados são da terceira etapa da pesquisa Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes, do IPEC

Percentual de famílias que querem escolas fechadas, mesmo com redução, ainda é alto: 59%

 LEO SOUZA

O presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, disse 
nesta quarta-feira, 30, que a ins-

tituição está desenvolvendo alternati-
vas para que o Pix possa ser usado de 
maneira offline em locais sem cobertu-
ra de internet. 

O Pix é o sistema que permite 
pagamentos e transferências instan-
tâneas em todo o País entre pessoas, 
empresas e governo 24 horas por dia, 
sete dias da semana. “Em breve o Pix 
terá funcionalidade offline. Estudamos 
três tecnologias para isso, mas a princi-
pal delas deve ser em forma de cartão 

por aproximação. Em algum momento 
haverá cartão Pix de aproximação”, 
afirmou, em evento online sobre moe-
das digitais organizado pelo escritório 

Mattos Filho.
O Pix já representa 30% das opera-

ções de pagamento no País, segundo a 
Pesquisa Febraban de Tecnologia Ban-
cária, divulgada na semana passada 
pela Federação Brasileira de Bancos. 
Em novembro, assim que foi lançado, o 
porcentual era de 7%.

Segundo o levantamento, o por-
centual dos pagamentos feitos através 
de maquininhas de cartão caiu de 68% 
em novembro do ano passado para 
51% em março de 2021. E a fatia das 
transações realizadas via transferên-
cias diminuiu de 25% para 19%. Pix já representa 30% das operações de pagamento no País, segundo a Pesquisa Febraban 

Presidente do BC diz que vai ser 
possível fazer Pix offline com cartão

IMUNIZAÇÃO 

30%
Percentual dos pagamentos 

feitos por Pix no Brasil 
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FINANÇAS  | De acordo com estudo do Ipea, PIB deve crescer 4,8%, mas volta do emprego depende de 
serviços e vacinação; percepção de boa parte da população é de que crise econômica continua piorando 

Os resultados da economia no 
primeiro trimestre contrastam 
com a fraqueza da retomada 

do mercado de trabalho e aumento da 
in� ação, o que faz com que a recupe-
ração ainda continue distante de boa 
parte dos brasileiros, segundo estudo 
divulgado nesta quarta-feira 30, pelo 
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada).

Segundo o instituto, a recupera-
ção desde o terceiro trimestre do ano 
passado levou a uma revisão do cresci-
mento do PIB (Produto Interno Bruto) 
deste ano, de 3% para 4,8%.

O estudo indica que a recupera-
ção do país em 2021 vai ser maior do 
que o antecipado. No ano que vem, os 
economistas avaliam que o Brasil deve 
continuar crescendo, ainda que mais 
timidamente, até pela base de compa-
ração ter aumentado em 2021.

Os dados apontam, no entanto, 
que mesmo com a recuperação, a 
percepção de boa parte da população 
de que a crise passou ainda continua 
distante.

O Ipea lembra, por exemplo, que 
os dados dessazonalizados da Pnad 
(Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios) Contínua, mostram que 
em março a taxa de desocupação foi 
de 14,7%, levemente superior à regis-
trada em fevereiro (14,4%), pressiona-
da principalmente pelo retorno à força 
de trabalho de uma parcela de indiví-
duos que dela haviam saído por conta 
da pandemia.

De janeiro a março de 2021, a 
força de trabalho aumentou em 589 
mil pessoas, enquanto o contingente 
ocupado recuou em 11 mil. Os dados 
ainda mostram uma força de trabalho 
5% abaixo da observada nos períodos 
de antes da pandemia do novo coro-

navírus.
A percepção é a de que a ocupa-

ção no setor privado com carteira 
deve manter uma trajetória de pouco 
dinamismo, marcada por uma estabi-
lidade de pessoal ocupado em pata-
mares bem desfavoráveis, segundo o 
documento.

Ao longo da pandemia, um outro 
movimento foi objeto de atenção: o 
aumento da desigualdade e da con-
centração de renda. Um estudo recen-
te, do Credit Suisse, mostra que o 1% 
no topo da pirâmide brasileira passou 

a concentrar metade de toda a renda 
no ano passado.

Segundo  José Ronaldo Souza Jú-
nior, da Dimac (Diretoria de Estudos e 
Políticas Macroeconômicas) do Ipea, a 
concentração e a desigualdade entram 
na questão da composição do merca-
do de trabalho, que piorou para as pes-
soas com baixa escolaridade. “A piora 
na distribuição de renda não foi só no 
Brasil e com essa melhora do mercado, 
parte dessa piora pode ser revertida.”

O trabalho do instituto também 
sugere que outro motivo de preocu-
pação do brasileiro pode ter uma me-
lhora no ano que vem. A in� ação, que 
passou de 8% em 12 meses até maio, 
segundo o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - Amplo) é uma 
das surpresas negativas na retomada 
após o primeiro ano de pandemia.

“Embora estejamos trabalhando 
com uma in� ação mais elevada, espe-
ramos uma desaceleração dos preços 
no ano que vem”, diz o economista.

Recuperação da economia 
contrasta com desemprego

O aumento da desigualdade e da concentração de renda pesou para a população mais pobre
RIVALDO GOMES/

O indicador da ACSP (Asso-
ciação Comercial de São 
Paulo) que aponta a con-

� ança do consumidor brasileiro 
em relação à economia cresceu 
pela primeira vez desde outubro 
do ano passado, chegando a 69 
pontos em junho, em uma escala 
de 0 a 200.

O avanço de três pontos em 
relação a maio foi puxado pelas re-
giões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. 
No Norte, a con� ança caiu pelo 
terceiro mês consecutivo. No Nor-
deste, segue estável.

Apesar do resultado positivo 
no sexto mês do ano, quase 60% 
dos consumidores ainda dizem es-
tar insatisfeitos com a economia, 
o emprego e a situação � nanceira 
atual.

Em relação ao consumo, 29% 

deles se dizem mais con� antes 
hoje do que seis meses atrás para 
comprar produtos como fogão e 
geladeira, enquanto 26% sentem 
segurança para investir em casa ou 
carro.

A ACSP prevê que o indicador 
vai manter o crescimento nos pró-
ximos meses, in� uenciado pela 
vacinação e pela retomada da ati-
vidade econômica.

Índice de confiança do consumidor sobe, mas insatisfação com emprego permanece

Índice de confiança do 
consumidor sobe em junho

ECONOMIA

RAPHAEL MULLER/RAPHAEL MULLER/FOLHAPRESS

ENQUANTO 
ECONOMISTAS FALAM 
EM RECUPERAÇÃO, 

DESEMPREGO, INFLAÇÃO 
E DESIGUALDADE 

CHAMAM ATENÇÃO 

69
Confiança do consumidor brasileiro 

numa escala que vai de 0 a 200

Não sei se foi sorte, destino, os 
dois juntos, ou apenas mais um 
capítulo da minha trilha no jor-

nalismo;  em 1995 fui apresentado ao 
fotógrafo Heracles Dantas, � gura que, 
literalmente, abria as portas das dele-
gacias de polícia, dos hospitais e até do 
necrotério do Itep para eu entrar em 
busca de informações.

E ontem à tarde, conversando com 
os colegas de redação Pedro Trindade e 
Tallyson Moura, passei a contar menos 

de meio por cento do que vivi com o 
grande Heracles nas pautas da cober-
tura policial. Com ele aprendi muito do 
que coloco em prática até hoje. O velho 
Heracles tinha trânsito livre entre auto-
ridades de todos os naipes, mas eram 
autoridades que tinham moral, des-
temidas, bem diferentes de umas que 
existem atualmente, que não mandam 
nem menino catarrento tomar banho 
antes de dormir.

Extrovertido, desbocado e muitas 

vezes tão preguiçoso que dormia até 
dentro do carro ou nos bancos das 
DPs, esse pro� ssional excepcional 
dominava as imagens. Vez por outra, 
adorava fantasiar certas histórias, con-
tava verdadeiros “causos” e para quem 
o conhecia na labuta diária, como eu, 
carimbava o � m da narração passando 
a mão direita na careca, alinhando uns 
cinco � os de cabelos que compunham 
sua “franja”.

Faz tempo que não o vejo. Dia 

desses, foi pego pela covid. Esteve 
mal, mas graças a Deus está recupe-
rado. Ontem, falei com meu professor 
rapidamente, por meio de áudios  do 
WhatsApp. Pois é, a tecnologia ajuda 
nesses casos. Quando a dupla, como 
ele dizia, “Xaropinho e Tunico” estava 
em ação, os tempos eram outros e as 
notícias chegavam com muito suor, 
nosso, e sangue, dos outros.

Na companhia de Heracles, vi mui-
tas desgraças, cadáveres, brigas, tiro-

teios, rebeliões. 
Com esse pequeno texto, apenas 

quero registrar, publicamente, minha 
gratidão ao parceiro Heracles.

Bom que ele está bem. Tomara 
que, em breve, possamos nos encon-
trar para relembrar alguns momentos, 
tomar um cafezinho, en� m, viver mais 
um pouco fora dessa realidade atual 
tão fria, onde as homenagens quase 
sempre chegam após a morte de al-
guém. Abração, Heracles!!!

Sobre saudade, lições e amizade com o velho Heracles 
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REPRODUÇÃO/TIKTOK

A rede social TikTok divulgou 
números sobre a remoção de 
contas de crianças menores 

de 13 anos. Ao todo, 7 milhões de per-
fis foram removidos no primeiro tri-
mestre de 2021, porque estavam em 
desacordo com a política da empresa, 
que proíbe a entrada desse público. 
Segundo a plataforma, o montante 
representa menos de 1% de todas as 
contas ativas.

Este foi um dos dados contidos 
no relatório de transparência da 
companhia, criado para mostrar ao 
público como funciona seus meca-
nismos de segurança. O documento 
também destacou esforços da rede 
social no combate à desinformação 
sobre a COVID-19, como a inclusão 
de mensagens alertando sobre con-
teúdos falsos, e a atuação para retirar 
do ar rapidamente vídeos inapro-
priados.

De janeiro a 31 de março deste 
ano, quase 62 milhões de vídeos fo-
ram removidos do sistema por conter 

conteúdos em desacordo, como dis-
curso de ódio, assédio, nudez ou vio-
lência. Esse tipo de material viola as 
diretrizes da comunidade, por isso a 

moderação os remove sem qualquer 
tipo de possibilidade de argumen-
tação. Desses vídeos, a plataforma 
identificou e removeu 91,3% antes 
de um usuário relatá-los, sendo que 
81,8% deles foram excluídos antes de 
receberem qualquer visualização.

Só no Brasil, o total de vídeos 
excluídos foi de 6.128.568, sendo a 
terceira nação do mundo com mais 
conteúdo removido. Mais de 89% dos 
materiais sobre nudez ou atividades 
sexuais foram excluídos em menos de 
24 horas, em um esforço da rede para 
proteger a comunidade.

A divulgação é parte dos esforços 
do TikTok para combater críticas 
quanto à omissão no uso da rede 
social por crianças e adolescentes. 
No ano passado, matéria do jornal 
The New York Times revelou que um 
terço dos usuários do TikTok nos Es-
tados Unidos têm 14 anos ou menos. 
A partir disso, a companhia começou 
a tomar medidas mais rigorosas para 
deixar tudo em conformidade.

TikTok excluiu mais de 7 milhões 
de contas de crianças no 1º trimestre 

REDES SOCIAIS

62 mi
Número de vídeos 

excluídos da rede social 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 
FTI/RN – CNPJ 08.429.821/0001-50 

 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
Ficam convocados todos trabalhadores nas Indústrias de Bebidas do Estado do Rio Grande do Norte, a 
participarem de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar na sede da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias do RN, a Avenida Bernardo Vieira, 576 – Quintas – Natal-RN, (e outros locais 
designados), no dia 06 de Julho de 2021, às 09h00 horas em primeira convocação, com número legal, ou às 
10h00 horas em segunda convocação, com qualquer número, para discutir a seguinte Ordem do dia: a) 
Apresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicações para Renovação da convenção coletiva 
2021/2022 b) Autorização prévia e expressa para recolhimento da contribuição negocial para custeio da 
entidade.  
 

Natal-RN, 30 de Junho de 2021. 
 

Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 

 
2X5 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
SOBERANO MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 30.626.366/0001-31, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação - LO, 
2021-158996/TEC/LO-0068 com validade em 26/05/2027 para extração mineral de GRANITO em uma área de 
8,00 (ha), volume mensal de 485,00 m³/mês. Localizado no Sítio Barra, s/n, Zona Rural, Município de 
Parelhas/RN. 
 

SOBERANO MINERAÇÃO LTDA  
Requerente/Proprietário 

 
 
 
 

NIAID-RML/HANDOUT VIA 

Pesquisadores encontraram in-
dícios de que uma epidemia de 
coronavírus varreu a Ásia Orien-

tal há cerca de 20.000 anos e foi devas-
tadora o suficiente para deixar uma 
marca evolutiva no DNA das pessoas 
vivas atualmente.

O novo estudo sugere que um an-
tigo coronavírus afetou a região por 
muitos anos, dizem os pesquisadores. 
A descoberta pode ter implicações 
muito sérias para a pandemia de co-
vid-19 se ela não for controlada logo 
por meio da vacinação.

“Isso deve fazer com que nos pre-
ocupemos”, disse David Enard, biólo-
go evolucionista da Universidade do 
Arizona que liderou o estudo, que foi 
publicado na quinta-feira na revista 
científica Current Biology. “O que está 
acontecendo agora talvez aconteça 
por gerações e gerações.”

Até agora, os pesquisadores não 
podiam olhar muito para trás na his-
tória dessa família de patógenos. Nos 
últimos 20 anos, três coronavírus se 
adaptaram para infectar humanos e 
causar doenças respiratórias graves: 
covid-19, SARS e Mers. Os estudos a 
respeito de cada um desses coronaví-
rus indicam que eles saltaram de mor-
cegos ou de outros mamíferos para a 

nossa espécie.
Outros quatro coronavírus tam-

bém podem infectar as pessoas, mas 

eles normalmente causam apenas 
resfriados leves. Os cientistas não 
observaram diretamente esses coro-

navírus se tornando patógenos hu-
manos, então eles têm se baseado em 
pistas indiretas para estimar quando 

os saltos de uma espécie para a outra 
aconteceram. Os coronavírus ganham 
novas mutações em um ritmo mais ou 
menos regular e, portanto, a compara-
ção da variação genética deles torna 
possível determinar quando eles se 
separaram de um ancestral comum.

O mais recente desses coronavírus 
leves, denominado HCoV-HKU1, cru-
zou a barreira das espécies na década 
de 50. O mais antigo deles, denomina-
do HCoV-NL63, pode ter tido origem 
há 820 anos.

Mas antes daquele ponto, o rastro 
do coronavírus não podia mais ser 
seguido - até que Enard e seus colegas 
aplicaram um novo método à pesqui-
sa. Em vez de olhar para os genes dos 
coronavírus, os pesquisadores analisa-
ram os efeitos no DNA de seus hospe-
deiros humanos.

Ao longo de gerações, os vírus 
provocam enormes quantidades de 
mudanças no genoma humano. Uma 
mutação que protege contra uma in-
fecção viral pode muito bem significar 
a diferença entre a vida e a morte, e se-
rá transmitida aos descendentes. Uma 
mutação que salva vidas, por exemplo, 
talvez permita que as pessoas dividam 
separadamente as proteínas de um 
vírus.

Estudo revela que houve epidemia 
de coronavírus há 20 mil anos
COVID-19 | No passado, algumas dezenas de genes humanos evoluíram rapidamente na Ásia Oriental para impedir infecções por coronavírus, dizem os cientistas. Esses genes podem 
ser cruciais para a pandemia de hoje. Experimentos a respeito de cada coronavírus analisado indicam que eles saltaram de morcegos ou de outros mamíferos para a nossa espécie

Imagem mostra vírus SARS-CoV-2 visto através de um microscópio; quatro tipos foram identificados no estudo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por 
Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, de acordo com o artigo 2º, incisos II, VI, artigo 
19º, inciso VIII, parágrafo 1º, dos Estatutos Sociais vigentes, c/c artigo 611 e seguintes da CLT, convoca todos os 
associados e não associados das empresas prestadoras de serviços de Telecomunicações, instalação, 
manutenção, sistemas, cessão de infraestrutura e capacidade para SCM, SVA, STFC, SEAC, ISP’s, empresas 
prestadoras de serviços de construção e implantação de infraestrutura e/ou torres para Telecomunicações, 
prestadoras de serviços, manutenção e reparos em equipamentos de comunicação, redes DWDM e instrumentos 
ópticos do Estado do RN, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 13 de julho de 2021 
às 14:00h em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 14:15h com qualquer número dos presentes, 
através de videoconferência no link: https://us02web.zoom.us/j/82129633351, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: I - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia; II - Debates e deliberações sobre a pauta de 
Negociações Coletivas 2021/2022 dos setores profissionais que prestam serviços aos nossos representados no 
Estado do RN, data-base 1º de junho; III - Eleição da Comissão de Negociações Coletivas para o ano de 
2021/2022; IV - Fixação da Contribuição Assistencial patronal, e/ou outras taxas de serviços para a categoria.

Natal, 01 de julho de 2021. Vivien Mello Suruagy - Presidente
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A chuva que caiu em Londres 
nos dois últimos dias, que 
atrapalhou a programação 

dos jogos de Wimbledon, propicia-
ram ao brasileiro � iago Monteiro 
um pouco mais de tempo de prepa-
ração para a disputa do Grand Slam 
em quadras de grama. Nesta quarta-
-feira, com o tempo � rme, o tenista 
número 1 do Brasil e 81 do mundo 
entrou em quadra, mas foi facilmen-
te eliminado pelo canadense Felix 
Auger-Aliassime, cabeça 16, por 3 
sets a 0 - com um triplo 6/3, após 2 
horas e 10 minutos.

Este foi o segundo confronto 
entre Monteiro e Aliassime no cir-
cuito pro� ssional. O primeiro foi na 
estreia do US Open do ano passado, 
quando o canadense também ven-
ceu, mas por 3 sets a 1, nas quadras 
rápidas de Nova York. Assim, o Brasil 
� ca sem representantes na chave de 
simples do terceiro Grand Slam do 
ano.

Algoz do suíço Roger Federer há 
duas semanas no ATP 500 de Hal-
le, na Alemanha, o canadense está 
apenas em sua segunda aparição em 
Wimbledon, onde foi até a tercei-

ra rodada em 2019. Para ao menos 
repetir o seu último resultado, terá 
que superar o sueco Mikael Ymer, 
que ganhou do experiente francês 
Jo-Wilfried Tsonga em jogo de duas 
viradas e placar � nal de 3 sets a 2 - 
parciais de 7/5, 6/7 (4/7), 5/7, 6/4 e 
6/3.

Mas Monteiro ainda segue em 
Wimbledon para a disputa da chave 
de duplas masculinas. Ele fará par-
ceria com o compatriota Rafael Ma-
tos, que fará a sua estreia em Grand 
Slam. Eles conseguiram a vaga após 
desistência de outra parceria.

Thiago Monteiro é derrotado por 
canadense e cai logo na estreia 

TÊNIS

COPA AMÉRICA  | Brasil é único país do torneio a ‘pular’ camisa 24. Numeração começa no ‘1’ de Alisson e 
segue sem interrupções até o ‘23’ de Ederson, quando, de repente, salta para o ‘25’ de Douglas Luiz

O juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara 
Cível do Rio de Janeiro, deter-
minou nesta terça, 29, que a 

Confederação Brasileira de Futebol 
explique, em 48 horas, a ausência do 
número 24 em meio às camisas da 
seleção brasileira na Copa América. 
Dentre todas as equipes que partici-
pam do torneio, a do Brasil é a única 
cuja numeração dos jogadores pula 
do número 23 para o 25, aponta o 
grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT 
(autor da ação).

A entidade acionou a Justiça 
� uminense apontando que o fato de 
a seleção brasileira ser a única que 
não usa o número 24 nos uniformes, 
‘deve ser entendido como uma cla-
ra ofensa a comunidade LGBTIA+ 
e como uma atitude homofóbica, 
considerando a conotação histórico 
cultural que envolta esse número de 
associação aos gays’.

“Tem se mostrado cada vez com 
maior clareza o importante papel 
que a adoção de medidas a� rmati-
vas no âmbito das práticas esporti-
vas exercem para o incremento des-
sa luta (da comunidade LGBTQIA+ 
), com ênfase para aqueles esportes 
tradicionalmente considerados no 
universo masculino. E, como no Bra-
sil a popularidade do futebol, espor-
te que ainda se insere nessa tradição 
masculina, ainda não foi suplantada 
por outro, sobressai-se a importân-
cia da adoção dessas medidas no 
contexto das suas competições”, 
ressaltou o Ricardo Cyfer na decisão.

Na ação apresentada à Justiça 
� uminense, o grupo LGBTIA+ apon-
tou que os espaços futebolísticos 
são culturalmente e historicamen-
te homofóbicos, ressaltando que o 
posicionamento de clubes e confe-
derações é primordial no combate 
tal discriminação’. “É inadmissível o 
retrocesso”, frisou o grupo Arco-Íris.

Brasil é único país da Copa América sem camisa 2; motivo: homofobia internalizada

CBF tem 48h para explicar falta da 
camisa 24 na seleção brasileira 

WILTON JÚNIOR/ESTADÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.177/2021

COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E O DECRETO FEDERAL 10.024/2019

O Município de Afonso Bezerra/RN, vem a público comunicar que no dia 01 de julho de 2021 no 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o 
Edital de Licitação, tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ANP. 
A presente licitação tem por objetivo o registro de preço para futura CONTRTAÇÃO DE 
EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, 
DIESEL S10 E DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A sessão de realização da 
Licitação ocorrerá no dia 13 de julho de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores 
informações serão fornecidas através do e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 
08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/ RN, 30 de junho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

Edital De Citação – Prazo De 20 (Vinte) Dias O(A) Exmo(a). Sr(a). Andre Luis De Medeiros Pereira. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da 
Comarca de Natal, na forma da lei. Faz Saber, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos termos do 
art. 94 da Lei nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação Execução De Título Extrajudicial (159), processo sob nº 0111960-
43.2011.8.20.0001, proposta por Banco Do Brasil contra A. L. L. De Araujo – Me e outros (2), que, pela publicação do presente edital fica(m) 
Citados(S): A. L. L. De Araujo – Me – Cnpj: 10.280.575/0001-69 e Andreia Ligia Lima De Araujo – CPF: 875.100.734-72, com último 
endereço à Rua Agrestina, 885, Loja 02 E 03, Planalto, Natal – RN – CEP: 59073-270 e Avenida Prefeito Milton Dantas de Medeiros, 01, 
Casa 36 – Residencial San Marino, Copabh, Parque das Nações, Parnamirim – Rn – CEP: 59158-170, respectivamente, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, responderem a ação, sob pena de, não sendo contestada a 
demanda, serem presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. Faz-se 
necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém alegasse 
ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o presente edital, que será publicado na forma 
do artigo 257 do NCPC. Observação: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo Civil), 
poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, utilizando-se os códigos a seguir: 
http://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listV iew.seam Despacho /Decisão: 20040621163140000000052848338 
Petição Inicial: 0021213125881800000051397460 Sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006 que 
desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de 
quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser 
inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o “.pdf”. Dado e passado 
nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, Hugo Vargas Soliz De Brito, Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível da 
Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento.  NATAL/RN, 30 de abril de 2020. K-30/06e01/07

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA  
 

A NATALFARM EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 29.656.932/0001-79, torna público 
que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença 
Ambiental Simplificada da Subestação do TIR Condomínio Center, localizada na Avenida Ruy Pereira dos 
Santos, Nº 5064, QD 01, LT 101, Loteamento Bosque das Tulipas, Jardins, São Gonçalo do 
Amarante/RN, CEP: 59.293-000.  

 
Giuseppe Ferrari Aggradi  

Sócio Administrador - CPF: 013.370.484-02 

 
 
 
 

 
 
 
 
A empresa NILZA MARIA REGO DE AZEVEDO-ME, CNPJ: 02.106.766/0001-80 Inscrição 
Estadual: 20.082.929-7, Localizada na Rua Projetada, s/n – bairro Parque Industrial Parnamirim- 
RN – cep. 59150-000, Comunica que por ocasião do encerramento das atividades, foi extraviado 
o emissor de cupom fiscal série 632- ref. 201803, conforme Boletim de Ocorrência nº 
00081412/2021, registrado na Delegacia Especializada em Investigações de Crimes contra a 
Ordem Tributária de Natal/RN, em 29.06.2021.  

Nilza Maria Rego de Azevedo - Proprietária 
 

 

  

 

 

COMUNICADO DE EXTRAVIO 

 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 006/2021 

 
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 sua Pregoeira e 
equipe de apoio, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2021, torna público o resultado da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 006/2021, 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, 
declarando a empresa L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA/07.805.649/0001-29, Vencedora dos itens 
01 a 11. Natal (RN), 30 de junho de 2021. Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE/Projeto Governo 
Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema uma LS para 
implantação de uma agroindústria de Fabricação de laticínios e pasteurização de leite, para 
Hugo Tafarel Fonseca de Azevedo, localizada no Sítio Anis, município de São José do 
Seridó/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto RN Sustentável

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

W C PINTO COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES, CNPJ 24.587.883/0002-27, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da 
Licença de Instalação nº 2020-153761/TEC/LI-0083, com validade até 23/06/2022, para um posto revendedor 
de combustíveis líquidos, localizado a Rod RN 117 – km 43, 1185, Centro, Governador Dix-Sept Rosado/RN, 
CEP: 59.790-000. 
 

WELLINGTON CAVALCANTE PINTO 
Proprietário 

 

Questionamentos 
De acordo com a decisão dada pelo juiz da 10ª 
Vara Cível do Rio nesta terça, 29, a CPF terá de 
responder cinco questionamentos feitos pelo 
grupo Arco-Íris:

1. A não inclusão do número 24 no uniforme 
oficial nas competições constitui uma política 
deliberada da interpelada?
2. Em caso negativo, qual o motivo da não 
inclusão do número 24 no uniforme oficial da 
interpelada?
3. Qual o departamento dentro da interpelada, 
que é responsável pela deliberação dos 
números no uniforme oficial da seleção?
4. Quais as pessoas e funcionários da 
Interpelada, que integram este departamento 
que delibera sobre a definição de números no 
uniforme oficial?
5. Existe alguma orientação da FIFA ou da 
CONMEBOL sobre o registro de jogadores com 
o número 24 na camisa?

Nesse contexto, a ação sustenta 
que a CBF tem papel preponderan-
te no debate sobre a homofobia no 
futebol. “É dela a responsabilidade 
de mudar esta cultura dentro do 
futebol. Quando a CBF se exime de 
participar, a torcida entende que é 
permitido, que é aceitável, e o posi-
cionamento faz com que, aos pou-
cos, esta cultura mude”, ressalta a 
petição inicial. 

O documento indica que dife-
rentes exemplos ‘demonstram como 
o preconceito e a discriminação à 
população LGBTI+ estão enraiza-
dos no futebol brasileiro e são im-
plementados através de políticas e 
práticas constantes pelos clubes e 
pela CBF’.
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Visualize a mudança no papel profi ssional que deseja 
e desenhe novos planos. Momento de explorar seus 
talentos e sua vocação. Mergulhe nos sonhos e descubra 
novas motivações. Com sensibilidade alta e intuição mais 
aguçada, ouvir a voz interior evitará precipitações.

Os pensamentos voarão para longe, com notícias 
de um curso ou de amizades de outro local. Você 
precisará de um esforço extra para se organizar, manter 
a concentração no trabalho e alcançar as metas. Conte 
com segurança nos relacionamentos.

Contribua com um projeto social e ajude os mais 
vulneráveis. O dia trará solidariedade e compaixão. Talvez 
você perdoe uma dívida ou acolha uma amizade com 
gestos generosos e desprendimento. As comunicações 
continuarão abertas. 

Atividades criativas ganharão dose maior de inspiração 
hoje. Encontre soluções originais e informações preciosas 
para enriquecer um novo projeto. Talvez ainda não dê para 
planejar o futuro profi ssional e viagens. Em compensação, 
uma surpresa no amor alimentará o coração e a alma.

Abrace a missão e projete a imagem. O dia trará empatia 
nas interações profi ssionais, popularidade e maior 
abrangência do trabalho. Carreira em ascensão. Ligue o 
radar nas oportunidades e atraia bons negócios. A fase 
anuncia sucesso e crescimento fi nanceiro. 

Lembranças gostosas de alguém especial, ou de outra 
época, virão carregadas de emoção. Histórias de família 
tocarão o coração hoje. Aproveite para curtir fotos 
antigas, descobrir segredos do passado ou encontrar 
coisas perdidas. Um plano de viagem a dois continuará 

Notícias de longe aumentarão a vontade de viajar e de 
investir no seu desenvolvimento. Momento positivo 
para aprofundar novos vínculos e construir relações de 
confi ança. Chances para o amor virão no pacote. O novo 
ciclo, a partir do aniversário, trará conquista fi nanceira.

Palavras emocionadas no amor, empatia em novas 
relações e notícias comoventes tocarão o coração 
profundamente. Deixe a vida fl uir e o barco correr. 
Coincidências e sincronicidades criarão clima mágico 
num relacionamento especial. 

Hora de dar uma virada no projeto de vida, inovar 
a carreira e elevar seus padrões. Um mergulho nos 
sentimentos iluminará caminhos para o futuro e inspirará 
mudanças no lifestyle. Decisões de vida incluirão maior 
participação social.

Boas notícias na área fi nanceira. Você poderá fi rmar uma 
parceria ou negócio e fortalecer a posição no trabalho. 
Aproveite também para fazer compras e planejar o 
orçamento. Tensões nas relações serão passageiras. Aposte 
em maior fl exibilidade no amor.

Fantasias românticas e emoções fortes colorirão esta 
manhã com tons quentes. Aprofunde uma relação 
especial. Se estiver só, você poderá se apaixonar 
intensamente, mesmo a distância. Novas amizades e 
motivação nas atividades de grupo.

Treine, cuide do corpo, ouça o coração e supra suas 
carências. Com Lua em seu signo, você estará em 
destaque hoje. Não faça concessões facilmente. Bom 
momento para realizar seus desejos e lutar pelos sonhos. 
O início de uma atividade diferente tornará o cotidiano.

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)

Novo “Show do Milhão” vai estrear em agosto

O “Show do Milhão” foi muito 
bem em um certo momento no 
SBT, especialmente na sua estreia 
em 1999, com Silvio Santos.

Na ocasião do seu 
lançamento, o então presidente 
do Grupo SS, Luiz Sandoval, 
convocou em reunião todos os 
funcionários mais graduados e 
deu detalhes de como o programa 
funcionaria, inclusive sobre a 
escolha do sócio majoritário 
para a apresentação e quanto 
ele ganharia – R$ 1 mi/mês - por 

aquele trabalho. E foi, de fato, um 
sucesso.

Mas é um programa, desde o 
começo, com todo um histórico 
de encrencas. A primeira delas, 
a ação movida pelo empresário 
Jacques Glaz, amigo de SS, já 
falecido, que se colocou como 
coautor do programa. Deu briga e 
o caso foi parar na Justiça.

Depois de algumas voltas 
não tão bem-sucedidas, em 2017, 
houve a decisão de produzir uma 
versão kids para as tardes de 

sábado, com Patrícia Abravanel, 
que acabou não acontecendo. 
Uma das razões foi a aquisição 
do formato “Quem Quer Ser 
Milionário?” pela Globo, para 
apresentar o “Caldeirão do Huck”.

Resta saber como será agora. 
Já se anuncia para agosto o início 
das gravações do novo “Show 
do Milhão”, desta vez com Celso 
Portiolli, para exibição nas noites 
de quarta-feira. Consultado, o SBT 
informou que “não há pendências 
jurídicas sobre o formato”.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
A TV Cultura estreia segunda-

feira, com exibição às 7h45 e 14h, a 
animação “Charlie, o Entrevistador de 
Coisas”, inédita na TV aberta.Band 

e Adriana Araújo é uma conversa 
que ainda não se encerrou.Todos 

os dias, a produção do Silvio Santos 
fi ca no aguardo de um telefonema 

dele marcando gravação...Isso, há 
mais de 15 meses, antes mesmo da 

pandemia...Só que ele sempre acaba 
cancelando. A última, terça-feira, 

foi em cima hora...Alguns já nem 
levam mais a sério. Pior é que um 
dia ainda vai acontecer.Autores 

escalados para as próximas novelas 
da Globo, nos diversos horários, estão 
bem avançados em seus trabalhos...
Alguns, inclusive, com vários 

blocos de capítulos aprovados. O 
problema de todos é que está tudo 
muito no escuro, sem saber quando 

será o início na produção. Não tem 
como ser de outra maneira, mas Euro 
versos Copa América, coincidência 
no período de realização, é um jogo 

ruim...

Pé atrás
Sobre esse assunto do “Show 

do Milhão”, recomenda o bom juízo 
esperar até a estreia anunciada para 
agosto.

E acompanhar o desenrolar dos 
acontecimentos, porque ainda tem 
muito chão até lá.

Por exemplo
Sempre vale lembrar que a Sony já 

processou o SBT pelo uso da marca.
Desta vez, consultada pela coluna 

a respeito do assunto, até agora não 
respondeu. E, não bastasse, no meio 
de tudo isso, ainda tem a Globo 
cutucando.

E acrescentou
Datena contou que várias pessoas 

têm procurado por ele, curiosas em 
saber se ele está disposto e preparado 
para encarar esse desafi o:

“fazer o ‘Brasil Urgente’ na Band, 
três horas e meia todos os dias, me 
deixou pronto pra qualquer uma”.

José Luiz Datena, na manhã de 
ontem, falou com a coluna e 
demonstrou disposição de disputar 
a Presidência da República pelo 
PSL. Disse que, desta vez, está 
disposto a seguir em frente. Já 
está, inclusive, conversando com 
várias pessoas e montando a sua 
equipe de trabalho.

DIVULGAÇÃO

Ficou assim
Em relação ao esquema de 

exibição do reality show “Ilha 
Record”, com Sabrina Sato e 
estreia numa segunda-feira, 26 de 
julho, o programa será levado ao 
ar, diariamente, pela Record.

Só aos domingos que não.

Protocolo
José Luiz Villamarim, 

número 1 da Dramaturgia da 
Globo, começou a participar 
de encontros regulares com 
roteiristas, contratados e não 
contratados.

Está avaliando de tudo um 
pouco, no caso de projetos, para 
disparar assim que a pandemia 
der uma trégua. Por enquanto, 
muita conversa. 

Loucura, loucura
Equipe do Luciano Huck está 

se “virando nos 30” para dar conta 
de todas as suas obrigações.
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