
MARCELO HOLLANDA
Portuários têm reivindicações: 
vacina contra a Covid e não 

privatização das Docas.
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Tiroteio deixa mais 
de vinte mortos 
em Jacarezinho
GERAL. 12 | Madrugada de terror na 
comunidade do Jacarezinho, no Rio de 
Janeiro, nesta quinta-feira (6). Policiais 
e traficantes trocaram tiros, numa 
operação de combate a integrantes de 
uma facção criminosa. Suspeitos e um 
policial civil morreram no confronto. Policial André Frias foi atingido na cabeça

REPRODUÇÃO

Secretário considera 
“desrespeitoso” fatiar 
a reforma tributária

Eliminatórias: Brasil e 
Equador se enfrentam 
no dia 4 de junho

GERAL. 6 | O secretário de Tributação do 
Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo 
Xavier, não gostou da decisão de 
repartir em quatro partes a reforma 
tributária debatida no Congresso 
Nacional. Equipe do ministro Paulo 
Guedes gostou do “fatiamento”.

ESPORTES. 16 | A Conmebol anunciou 
que Brasil e Equador se enfrentarão, 
pelas Eliminatórias Sul-Americanas para 
a Copa do Mundo do Catar, no dia 4 de 
junho, em Porto Alegre. Neymar, mais 
uma vez, é a esperança de grande 
parte da torcida brasileira.Neymar: “arma” para a Copa de 2022

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

PUBLICAÇÃO  Ministério da Saúde, em edição extra do Diário Ofi cial da União, informou, por meio de extrato, valor que será investido na compra de vacinas

DIVULGAÇÃO

R$ 6,6 BILHÕES 
LIBERADOS PARA 
COMPRAR VACINAS

Expectativa é que 100 milhões de imunizantes da Pfizer 
sejam adquiridos pelo governo federal. PÁG. 8


Governo teme perder 
tempo para responder 
perguntas da CPI

JOÃO RICARDO CORREIA
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PÁGINA 6

Covid-19 mata, claro! Mas a fome, a sede
 e a corrupção também matam. 

Não esqueçamos disso.
PÁGINA 12

Vereador Aldo Clemente é, hoje, a 
“menina dos olhos” da Assembleia 

Legislativa do RN.

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

Governo teme perder 
tempo para responder 
perguntas da CPI
POLÍTICA. 3 | O secretário-chefe 
do Gabinete Cvil do Governo do 
RN, Raimundo Alves, disse que 
a gestão de Fátima Bezerra está 
“tranquila”  sobre questionamentos 
que possam vir da CPI da Covid 

e ressalta a possibilidade de 
“parar em alguns momentos para 
responder aos questionamentos”. 
Raimundo destaca que Fátima 
“arrumou a casa” e garante que a 
prioridade da chefe do Executivo 

Estadual não é a eleição do ano 
que vem. O secretário nega 
que o Governo potiguar esteja 
trabalhando com a possibilidade de 
uma terceira onda da pandemia do 
novo coronavírus.
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Raimundo Alves: 
secretário-chefe do 
Gabinete Civil do  
Governo do Estado
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ALEXVIANA
Hora certa

Para Raimundo Alves, chefe 
de Gabinete do governo do 
Estado, são legítimas todas as 
movimentações em ano pré-
eleitoral, de aliados e opositores. 
“Mas a posição da governadora 
Fátima ainda não temos. Claro 
que a candidatura dela à reeleição 
é natural e prioritária. Mas 2022 
não é a preocupação atual da 
governadora”. 

Cenários petistas
Dentro do governo, porém, 

duas teses sobre 2022 prevalecem 
por ora. A primeira é a de que se 
até lá Fátima estiver bem avaliada, 
o PT deverá bancar a chapa 
integral, inclusive a reeleição do 
senador Jean Paul Prates (PT). 
Mas, caso não esteja tão bem 
avaliada, atuará para atrair outros 
partidos para o palanque.

Opções petistas
Entre os partidos cogitados 

para fortalecerem o palanque 
petista, em caso de Fátima 
estar desgastada, estão o PR, do 
deputado federal João Maia, e o 
PSB, do também deputado federal 
Rafael Motta. 

Possível aliança
Por falar em João Maia, 

recentemente o parlamentar 
levou uma comitiva de deputados 
estaduais para um encontro 
com Fátima, onde se discutiu 
a possibilidade de parceria 
administrativa e política. Na 
reunião, além de Maia, estiveram 
presentes os deputados estaduais 
do PR Ubaldo Fernandes e Kleber 
Rodrigues. 

Poder de barganha
O grupo de João Maia desfruta 

de certa in� uência política, na 
visão dos petistas, a ponto de ter 
algum poder de barganha. Maia 
é a� nado com a irmã, a senadora 
aliada Zenaide Maia (PROS), e 
o marido dela, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Jaime Calado. 

Vice em família
O interesse de João Maia seria 

oferecer a parceria administrativa 
e política em bloco e, em troca, 
obter a indicação do vice na 

Deputado federal Benes Leocádio (PRB), que tem nome cotado para o governo, recebendo visita de políticos do RN.

chapa de Fátima para Shirley 
Targino, esposa dele, ou para o 
cunhado, Jaime Calado. 

Reeleição, mas... 
A quem pergunta, Rafael 

Motta diz que é candidato à 
reeleição. Entretanto, fontes 
governistas calculam que ele terá 
35 anos na época da eleição, idade 
mínima para disputar o Senado, 
e não pode ser descartado como 
opção. 

Disputa confortável
Na oposição, onde se desenha 

uma disputa com Rogério 
Marinho ou Fábio Faria para o 
Senado, a preferência de ambos 
seria disputar contra Jean Paul 
Prates, considerado um confronto 
“mais confortável”, devido Jean ser 
pouco conhecido no interior do 
Estado.

Testado
O detalhe é que Jean foi 

candidato a prefeito de Natal, 
� cando em segundo lugar. E Natal 
tem percentual de votos decisivo 
no pleito estadual. 

PT forte
Por � m, se Fátima estiver bem 

e Lula for candidato forte, o mais 
provável é que o PT queira bancar 

a chapa toda. “O PT é assim 
mesmo”, diz a fonte, com décadas 
de experiência na política 
potiguar.

Movimentando-se
Por falar em Jean Paul, 

o senador não para de se 
movimentar. Além de sondar o 

PDT como partido para abrigar 
uma possível candidatura dele 
em caso do PT negar-lhe a 
legenda, o hoje petista sondou 
as bases de Rafael Motta, para 
saber se aceitaria votar nele caso 
vá para o PSB. 

DNA rogerista
Nas hostes governistas, 

as pré-candidaturas de Fábio 
Dantas e Benes Leocádio ao 
governo do Estado trazem 
o DNA do ministro Rogério 
Marinho, que anseia ter um 
candidato a governador forte 
para fortalecer o palanque 
dele ao Senado, em caso de 
emplacar. 

Celeiro de federais
A Assembleia Legislativa, 

casa que já elegeu como 
deputados federais desde Álvaro 
Dias, passando por Fábio Faria, 
Rafael Motta e, por último, 
Benes Leocádio, atuaria para 
eleger um novo parlamentar 
federal nas próximas eleições, 
provavelmente o deputado 
estadual Gustavo Carvalho 
(PSDB) ou o presidente da 
Câmara de Natal, Paulinho 
Freire (PSDB).

Quebra de compromisso
Benes teria perdido o 

apoio da Assembleia para 
o um projeto de reeleição 
em 2022, devido quebra de 
compromissos, segundo fontes 
que acompanham as conversas. 
Dizem que ele não correspondeu 
ao grupo político, após tomar 
posse. 

Além da queda...
Na eleição municipal 

passada, Benes falhou no seu 
berço político, o município 
de Lajes, onde seu candidato 
perdeu a eleição, enfraquecendo-
se eleitoralmente. 

Pupilo
O vereador Aldo Clemente 

(PDT) é hoje a menina dos 
olhos da Assembleia. Seu nome 
não está descartado para 2022. 
Porém, se Paulinho Freire sair 
para deputado federal, Aldo 
poderá atuar para ser o próximo 
presidente da Câmara.

ALEX

REPRODUÇÃOINSTAGRAM

REPRODUÇÃOINSTAGRAM

Deputado federal Walter Alves, presidente do MDB do RN, discute em Brasília projetos com o 
prefeito de Brejinho, João Gomes
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O secretário-chefe do Gabinete 
Civil do governo do Estado, 
Raimundo Alves, avalia que 

a CPI da COVID, iniciada nessa se-
mana no Senado, é uma verdadeira 
caixinha de surpresas, onde “se sabe 
como começa, mas não se sabe como 
termina”. Sobre um dos objetos da 
comissão, que investiga a atuação 
do governo federal na pandemia, 
mas também os repasses a Estados e 
Municípios, Alves considera natural 
que haverá tentativas da bancada go-
vernista no sentido de desviar os ho-
lofotes para possíveis malversações 
de recursos nos estados. No entanto, 
segundo o secretário, quanto a isso a 
gestão Fátima está “tranquila”. “Isso 
não nos traz grande preocupação. O 
que nos preocupa é termos de parar 
em alguns momentos para responder 
aos questionamentos que eventual-
mente venham da comissão, preocu-
pação política, sobretudo”, diz.

Na avaliação de Raimundo Alves, 
o governo do Estado está concen-
trado nesse momento em dar conta 
das demandas relacionadas à co-
vid-19, entre as quais encontra-se a 
melhoria dos índices dos hospitais, 
o que já vem ocorrendo nos últimos 
dias, gerando uma perspectiva de 
alguma tranquilidade - embora seja 
apenas uma perspectiva, uma vez 
que o quadro da covid modifica-se 
diariamente. “Uma CPI sabe-se como 
começa e não sabe-se como termina. 
Evidentemente que a bancada do 
governo federal vai procurar desviar 
a atenção para estados e municípios, 
numa tentativa de criminalização, a 
gente sabe disso. Mas aqui no Estado 
estamos muito tranquilos quanto a 
isso, porque o próprio site Regula dá 
total transparência a todas as ações 
do estado em relação à covid”.

Ainda sobre a CPI da COVID, 
Raimundo baseia a “tranquilidade” 
do governo estadual no fato de que 
a única “suspeita” de irregularidade 
no trato de recursos que recaiu sobre 
o governo Fátima até o momento, a 
compra do Consórcio Nordeste de 
respiradores que nunca chegaram e 
que custou R$ 5 milhões aos cofres 
públicos, com verba federal, já foi 
desfeita por pareceres prévios de 
órgãos de fiscalização e controle co-
mo o Ministério Público do Tribunal 
de Contas do Estado (MPTCE), e o 
próprio Ministério Público Federal, 
através de análise da Procuradoria 
da República no Rio Grande do Nor-
te. “Para a gente essa questão está 
tranquila, não temos grandes preo-
cupações com isso, porque o próprio 
MPTCE declarou que o Estado não 
cometeu irregularidades, assim co-
mo o MPF. O que fizemos foi devida-
mente analisado, tanto pelo MPTCE 
como pelo MPF”, salientou.

Sobre uma terceira onda de 
crescimento do número de casos, 
já especulada, Raimundo nega 
que o governo estadual esteja 
trabalhando com esse hipótese, 
ressalvando, contudo, a existên-
cia dessa especulação no mun-
do científico em nível nacional. 
“Aqui não temos elementos para 
colocar nada nesse sentido”.

Contudo, segundo ele, é preo-
cupante a falta de insumos como 
kit intubação nos hospitais da re-
de estadual. “Nós estamos ainda 
muito preocupados com a garan-
tia de insumos nos hospitais, é 
muito preocupante porque ainda 
não estamos em situação de tran-
quilidade, para caso a situação se 
agrave mais, termos garantias”, 
diz, se referindo a “problemas 
muito sérios de abastecimento 
de insumos, sobretudo kit intu-
bação”, o que é uma situação na-
cional, não apenas do estado.

“O Ministério da Saúde é o 
único caminho, porque baixou 
uma norma em que todo o for-
necimento das empresas tem 
que ser feito para o Ministério 
que adquire e distribui. Para o 
governo do Estado, e para os mu-
nicípios, só se adquire solicitan-
do ao Ministério, não podemos 
adquirir de forma direta, porque 
os fornecedores não podem ven-
der”, diz.

Ao defender como “natural” 
que a governadora Fátima Bezerra 
seja candidata à reeleição, o secre-
tário Raimundo Alves afirma que 
a petista, em dois anos e meio de 
mandato e em plena pandemia, 
“arrumou a casa, que estava tão 
desarrumada”, disse, referindo-se 
às situações de folhas de pessoal 
atrasadas e outros problemas her-
dados da gestão Robinson Faria 
(PSD).

“A governadora nunca anali-
sou ou declarou essa decisão (de 
que será candidata à reeleição)”. 
Agora é claro que para ela o pro-
cesso de reeleição é natural. Quem 
está no poder, executou um traba-
lho e quer colocar esse trabalho 
para ser avaliado pela população, 
é natural colocar seu projeto em 
disputa novamente. Bem natural. 
Claro, para ser trabalhado no mo-
mento certo”, diz Raimundo Alves.

Instado a falar sobre quais 
avanços o governo do PT consi-
dera ter feito no Estado, além do 
“processo todo de arrumação da 
casa, que estava tão desarruma-
da e que leva tempo”, segundo 
Raimundo, “evidentemente que 
tinham áreas em que a população 
pedia uma resposta mais imedia-
ta, como segurança e, agora, o caso 
da saúde, agravado pela Covid”.

Além destes pontos, onde con-
sidera ter havido avanços no atual 

governo, o secretário elenca o que 
ele chama de “recuperação da eco-
nomia”, pautado pelo pagamento 
das folhas de pessoal em atraso, 
e a manutenção dos salários do 
funcionalismo em dia desde que 
Fátima assumiu o Poder. “Já conse-
guimos quitar boa parte da dívida 
que herdamos, deveremos pagar 
outra parcela desses salários agora 
em maio, junto com a folha”.

De acordo com Alves, a pan-
demia atrapalhou o ritmo de re-
cuperação do Estado, não apenas 
a capacidade gerencial do Estado, 
mas também a economia como 
um todo. “Antes da pandemia, 
vínhamos num ritmo bom, mas 
evidentemente que fomos im-
pactados pela pandemia. Porém, 
ainda assim, os índices do nosso 
estado são bons, comparados com 
o que ocorre em outros estados do 
Nordeste”, pontua.

Sobre as críticas de setores da 
economia, sobretudo os ligados 
a comércio e turismo, Raimundo 
Alves lembra que o governo tem 
mantido uma mesa permanente 
de negociação com as lideranças 
do segmento empresarial, aten-
dendo as demandas dentro do 
que considera possível fazer. “Evi-
dentemente que alguns setores 
são mais atingidos diretamente, 
no caso do pandemia, mas isso é 

no mundo inteiro”, diz, lembrando 
que mais recentemente o Japão 
decretou lockdown, enquanto que 
no Rio Grande do Norte essa medi-
da nunca chegou a ser decretada, 
atendendo o setor empresarial.

“Nossas medidas têm sido de 
forma a não paralisar a econo-
mia totalmente. Porque o nosso 
estado é muito pobre. Agora 
tem setores que são atingidos no 
mundo inteiro, não é privilégio 
do RN, nem de qualquer outro es-
tado. Bares e restaurantes, o setor 
de turismo, são os mais impacta-
dos. Isso pesa porque a indústria 
do turismo tem grande peso na 
economia e geração de emprego, 
mas temos uma responsabilidade 
nesse caso muito forte com a vida 
dos trabalhadores e das pessoas. 
E nem todas as demandas apre-
sentadas conseguimos atender. 
Mas temos feito as negociações 
que nos cabem e que dão para ser 
feitas”, pontua.

Salientando como legítimas 
as movimentações políticas, so-
bretudo da oposição, em relação 
a 2022, o secretário Raimundo 
Alves afirma que discutir as 
eleições do ano que vem não é a 
prioridade da governadora Fáti-
ma no presente momento.

“Até o momento na asses-
soria da governadora, não pa-
ramos para fazer avaliação ou 
conjectura sobre 2022. Temos 
estado no meio da uma pande-
mia, e temos nos preservados 
a qualquer assunto. Ninguém, 
nenhum assessor dela, tem au-
torização para tratar sobre este 
assunto”, diz.

Entretanto, segundo o secre-
tário, o governo considera natu-
ral “que nomes se apresentem, 
que o senador estando no man-
dato reivindique”, afirmou, ao 
se referir à entrevista concedida 
pelo senador Jean Paul Prates, 
afirmando que será candidato à 
reeleição.

Para o secretário-chefe do 
Gabinete Civil do Governo do 
Rio Grande do Norte, são legí-
timas todas as movimentações 
em ano pré-eleitoral. “Mas a po-
sição da governadora não temos. 
Claro que a candidatura dela à 
reeleição é prioridade. Mas não 
é a preocupação atual da gover-
nadora”.

Governo se diz tranquilo, mas teme 
parar para atender a CPI da Covid
RAIMUNDO ALVES | Secretário-chefe do Gabinete Civil do Governo do Rio Grande do Norte acha a CPI da Covid uma “caixinha de surpresas”, declara que a governadora Fátima 
Bezerra “arrumou” o Estado, garante que a eleição do próximo ano não é prioridade para a chefe do Executivo Estadual e que o governo está focado nas demandas da pandemia

Raimundo Alves nega que o Governo do Estado esteja trabalhando com a hipótese de uma terceira onda da pandemia do novo coronavírus

SECRETÁRIO 
DESCARTA TERCEIRA 
ONDA DE COVID NO 
ESTADO, POR ORA

FÁTIMA ARRUMOU 
O RN, QUE ESTAVA 
DESARRUMADO, DIZ 
SECRETÁRIO

“GOVERNO É SENSÍVEL 
ÀS EMPRESAS, 
MAS MAIS RESPONSÁVEL 
PELA VIDA”

ELEIÇÕES 2022 
NÃO SÃO A 
PRIORIDADE DA 
GOVERNADORA
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nos que tivemos e que até hoje te-
mos vergonha de o Brasil ter sido 
protagonista na Imprensa Mun-
dial como sendo uma das nações 
do mundo de maior escândalo de 
corrupção.

AGORA RN - Como o gover-
no Bolsonaro tem atuado no 
enfrentamento da pandemia?

GC - Avalio como boa a atua-
ção do Governo Bolsonaro diante 
da pandemia. O Brasil apesar de 
ser um país continental tem lu-
gar de destaque mundial quando 
nos referimos ao número de va-
cinados, a aquisição de vacinas e 
ao apoio financeiro aos governos 
estaduais e municipais indepen-
dente de posicionamento político.

AGORA RN - E no tocante 
ao RN, qual avaliação faz da 
gestão da pandemia?

GC - Não tem como avaliar 
porque ela não existiu. Seria em-
pírico.

AGORA RN - Em relação à 
Assembleia, de que maneira a 
Casa tem contribuído com o 
atual momento?

GC - Contribuímos muito 
com apresentação de projetos, 
com sugestões de todos os colegas 
deputados, com gestos da presi-
dência em relação a distribuição 
de EPIS e também investimentos 
para abertura de leitos de UTI 
para o hospital da Polícia, e vota-
ções de calamidade pública per-
mitindo que os municípios do Rio 
Grande do Norte ampliem seus 
investimentos.

AGORA RN - Em relação a 
2022, já fala-se sobre cenários: 
o senhor já defendeu o nome 
de Rogério Marinho para o 
Senado, mas Fábio Faria tem 
buscado também a vaga nos 
bastidores. O quadro pode 
mudar?

GC - Eu início confirmando 
e reafirmando o que declarei, 
porém são dois grandes quadros 
que têm dado, neste tempo de 
seca política, muito orgulho aos 
norte-rio-grandenses. Quanto à 
mudança, o saudoso Agnelo Alves 
certa vez declarou que a política 
era tão dinâmica quanto a mu-
dança de nuvens. Eu disse a ele 
que discordava da sua opinião e 
ele perguntou ‘por quê’ com cara 
de espanto, mas quando respondi 
que eu achava que era ‘aerodinâ-
mica’, ele abriu um sorriso e con-

Secretário da Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa, 
presidente da Comissão de 

Finanças e Fiscalização e dire-
tor regional da União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais (UNALE), o deputado 
estadual Gustavo Carvalho (PS-
DB) aponta que o cenário elei-
toral para 2022 já começa a ser 
desenhado pela oposição no Rio 
Grande do Norte. Participante 
das discussões políticas em torno 
dos rumos do Estado, Carvalho 
confirma as pré-candidaturas de 
Rogério Marinho (sem partido) e 
Fábio Faria (PSD) para o Senado 
Federal e defende os nomes de Fá-
bio Dantas (Solidariedade), Benes 
Leocádio (PRB) e Tomba Farias 
(PSDB) como pré-candidatos ao 
governo. Sobre a governadora Fá-
tima Bezerra (PT), aponta falhas 
na gestão da pandemia, como a 
ausência de um hospital de cam-
panha, e o “caos” como principal 
marca da gestão. Confira a seguir 
a íntegra de sua entrevista:

AGORA RN - Que avaliação 
faz do atual momento em re-
lação à COVID, no Brasil e no 
RN?

GUSTAVO CARVALHO - Em 
relação ao Brasil, considero os nú-
meros apresentados muito bons, 
analisando a posição mundial por 
vacinados. Estamos entre os cinco 
países do mundo e se considerar-
mos que temos duzentos milhões 
de habitantes. Já sobre o nosso Rio 
Grande do Norte, lamentamos 
profundamente a total ausência 
de ações do Governo. Maior exem-
plo disto é que somos um dos pou-
cos estados que não abriram hos-
pital de campanha. O governo foi 
um mero almoxarife do Governo 
Federal e ainda assim, exercendo 
um papel tosco, não conseguiu 
nem isto gerenciar.

AGORA RN - Que espera da 
CPI da COVID?

GC - Que apure o que deve ser 
apurado. Todo processo investiga-
tivo é motivado para dar resposta 
às dúvidas e incertezas, porém o 
governo Bolsonaro tem ao longo 
desse tempo se posicionando 
muito diferente de outros gover-

Rogério e Fábio são dois 
grandes nomes para o 
Senado, afirma Gustavo

cordou.

AGORA RN - PSDB pode 
apoiar Fátima, ou terá candi-
dato?

GC - Não sei qual decisão o 
PSDB vai adotar, porém estarei 
muito distante desse projeto de 
continuação do caos.

AGORA RN - Fala-se em Tom-
ba para o governo, tem seu apoio e 
o do PSDB?

GC - Tomba já deu demons-
tração ao estado que sabe admi-
nistrar, é um deputado atuante, 
meu amigo, vamos juntos em um 
mesmo partido, e no mesmo pro-
jeto. É um grande quadro e nós 
vamos conversar. O nosso grupo 
está com muita uniformidade e 
temos outros nomes que também 
merecem respeito e admiração. 
Temos Fábio Dantas, outro grande 
gestor público e executivo e temos 
um municipalista como Benes Le-
ocádio, competente como gestor. 
Então, na hora certa decidiremos 
juntos ouvindo a opinião pública 
do povo e das lideranças do RN.

AGORA RN - Que acha da 
liberação de Lula para ser can-
didato?

GC - Um crime. Vergonhoso 
para o Brasil.

AGORA RN - Seu nome tam-
bém está a disposição para dis-
putar cargos majoritários?

GC - Estou a disposição para 
apoiar o pré-candidato do nosso 
bloco político melhor avaliado pe-
la opinião pública do Estado.

AVALIAÇÃO | Em entrevista ao Agora RN, parlamentar do 
PSDB defende nomes dos atuais ministros como pré-
candidatos ao Senado. Para o governo, ele avalia quadros 
como Fábio Dantas, Benes Leocádio e Tomba Farias

ALRN

Espero que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, a 
“CPI da Covid” 
apure o que deve ser 
apurado. Todo processo 
investigativo é motivado para 
dar resposta às dúvidas e 
incertezas”

“
GUSTAVO CARVALHO
DEPUTADO

ANÁLISE

No início de abril, a Receita 
Federal reacendeu a polêmica 
sobre a taxação de livros. A pro-
posta está embutida no texto 
da Reforma Tributária, enviado 
ao Congresso Nacional. A ale-
gação é de que as publicações 
não são consumidas pelos bra-
sileiros mais pobres.

Membro titular da Comis-
são de Educação da Câmara, o 
deputado federal Rafael Motta 
(PSB/RN) entende a taxação 
como um desestímulo gene-
ralizado à busca por conhe-
cimento. “A taxação de livros 
no Brasil é um retrocesso. O 
Brasil lê pouco já pela falta de 
estímulo, hábito ou condição. 
Com a taxação, o cenário só 
tende a piorar”, pontuou o par-
lamentar.

Segundo Rafael, o Governo 
elegeu seu novo inimigo: o li-
vro. “Querem retirar a isenção 
tributária é isso vai restringir 
ainda mais o acesso à leitura. 
Somos contra obstáculos à in-
formação e ao conhecimento 
da população”, acrescentou o 
deputado federal.

Desde a Constituição de 
1946, por iniciativa do escritor e 
na época deputado constituin-
te Jorge Amado (1912-2001), os 
livros são imunes a impostos 
no Brasil. Em 2004, também se 
tornaram isentos de algumas 
contribuições sociais.

 No entanto, se depender da 
Receita, a venda de livros pas-
saria a ser tributada em 12%, 
que é a alíquota sugerida para 
a Contribuição de Bens e Servi-
ços (CBS) — imposto que deve 
unificar os tributos federais que 
incidem sobre o consumo no 
texto da Reforma Tributária.

É de Rafael Motta o subs-
titutivo do Fundo Nacional 
Pró-Leitura (FNPL), ainda 
em tramitação no Congresso 
Nacional. A proposta cria um 
fundo para financiamento de 
ações e políticas que assegurem 
o acesso ao livro no Brasil.

“TAXAÇÃO DE LIVROS 
NO BRASIL É UM 
RETROCESSO”, 
AFIRMA RAFAEL 

DIVULGAÇÃO

Deputado federal Rafael Motta
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Em mais uma Sessão Ordinária remota, a Câmara 
Municipal de Natal se reuniu nesta semana para debater 
acerca de diversos projetos em andamento no Legislativo 
Municipal. Entre eles, o PL Nº 166/2021, de autoria do 
vereador Aldo Clemente (PDT), aprovado em segunda 
discussão.

A matéria reconhece como essencial a atividade 
econômica exercida por restaurantes, bares e similares na 
cidade. A lei ressalta que, em caso de calamidade pública e/
ou estado de emergência, o município poderá estabelecer 
protocolo de segurança, defi nindo limitação do número de 
pessoas e horário de funcionamento do comércio, além de 
outras regras de proteção à saúde e medidas sanitárias, de 
forma a garantir o devido distanciamento social.

“Trago esse projeto de lei por ter a importância de serem 

preservados os empregos de vários pais de família. Não é só 
para salvaguardar os médios e maiores estabelecimentos, 
é para quem está lá no bairro, que gera emprego e renda e 
precisa viabilizar seu sustento”, explicou Aldo Clemente.

Para garantir direitos e deveres aos tutores de animais, a 
Câmara de Natal aprovou, em segunda discussão, na última 
Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 306/2019, de autoria 
do vereador Robson Carvalho (PDT), que permite a entrada 
de animais de estimação nos shoppings centers, centros 
comerciais e parques públicos da capital potiguar.

O vereador Robson Carvalho afirmou que o texto foi 
construído com a participação dos entusiastas da causa animal. 
“Todos os pets deverão usar coleira e estar acompanhados dos 
seus proprietários, que zelarão pela segurança e limpeza do 
local visitado com o recolhimento dos dejetos produzidos pelos 
animais. Na entrada do estabelecimento, o tutor ainda terá 
que informar os dados e características do seu pet. Com isso, 

acredito que vamos avançar nas demandas de uma pauta tão 
importante”, defendeu o autor.

MEDIDAS RESTRITIVAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Natal prorrogou a 

suspensão das atividades presenciais da Casa. De acordo com o Ato n° 
12/2021, publicado no DOM, as medidas restritivas visando o combate à 
pandemia do novo coronavírus serão mantidas até o dia 10 de maio. As 
sessões ordinárias e reuniões das comissões permanentes serão mantidas 
de forma virtual, com as votações através do Sistema de Deliberação 
Remota – SDR.

HOSPITAIS MUNICIPAIS
A Comissão de Saúde, Previdência e de Assistência Social da 

Câmara de Natal deu prosseguimento às visitas fiscalizatórias aos 
hospitais públicos que prestam atendimento a pacientes com Covid-19. 
O primeiro a ser visitado foi o Hospital de Campanha, na Via Costeira, 
seguido do Hospital Municipal de Natal, em Petrópolis, e do Hospital 
Natal Sul. O presidente da Comissão, vereador Preto Aquino (PSD), fez 
um balanço das visitas. “Estamos cumprindo uma das nossas principais 
tarefas, que é a fiscalização das ações dos poderes públicos. Ao longo do 
percurso, encontramos pontos positivos, especialmente a dedicação dos 
profissionais. Tudo será registrado em relatório e depois encaminhado aos 
órgãos competentes”, ressaltou.

COMITIVA DE ISRAEL
Com o objetivo de firmar parcerias e aproximar as relações 

internacionais, a Câmara de Natal recebeu a visita da comitiva da 
embaixada de Israel. Na presença da Mesa Diretora da Casa, o novo 
embaixador do país no Brasil, Shmulik Arie Bass, foi recebido pelos 
parlamentares. Para o presidente da CMN, vereador Paulinho Freire (PDT), 
a vinda do embaixador representa a possibilidade de trazer novas parcerias 
tecnológicas para a capital potiguar. “Uma satisfação muito grande da 
Câmara em receber o embaixador de Israel, que veio trazer várias ideias, 
trocas de experiências, já que Natal é uma cidade turística e nós temos 
uma cidade em Israel, Eilat, que é cidade-irmã de Natal. Fora isso, a sua 
tecnologia, principalmente no quesito água”, ressaltou Paulinho Freire.

CÂMARA DE NATAL APROVA LEI QUE TORNA RESTAURANTES E BARES ESSENCIAIS

PROJETO REGULAMENTA ENTRADA DE ANIMAIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

cmnat.rn.gov.br

NOTAS

ASSECOM/RN

ELPÍDIO JÚNIOR

ELPÍDIO JÚNIOR

A gestão da saúde pública do Rio 
Grande do Norte será moder-
nizada, com mais transparên-

cia e tecnologia, durante os próximos 
quatro anos. Utilizando a experiência 
exitosa do Regula RN e do RN+ Vaci-
na, criado para atender demandas da 
pandemia de Covid-19, a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap), La-
boratório de Inovação Tecnológica em 
Saúde (LAIS) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) e o 
Núcleo Avançado de Inovação Tecno-
lógica (NAVI) do Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte (IFRN) vão tra-
balhar em conjunto para desenvolver e 
integrar sistemas que atenderão desde 
a fi la de leitos até as campanhas de va-
cinação, passando por exames de alta 
complexidade, cirurgias, tratamentos e 
gestão hospitalar.

A criação do ecossistema, inédita 
dentro da gestão do SUS no Rio Grande 
do Norte, foi anunciada nesta quinta-
-feira (6) pela Sesap e pelos parceiros 
envolvidos. O secretário de Estado da 

Saúde Pública, Cipriano Maia, desta-
cou a importância da medida que vai 
melhorar o atendimento aos potigua-
res. “Esse é um momento muito signi-
fi cativo para a modernização da gestão 
do SUS no RN. Vamos deixar de depen-

der de contratos para ter sistemas que 
não conversam entre si e passar a con-
tar com sistemas próprios, integrados 
e inteligentes”, afi rmou ele.

Para o professor Ricardo Valentim, 
coordenador do LAIS/UFRN, a am-

pliação da cooperação entre governo e 
instituições de ensino serve como estí-
mulo ao desenvolvimento tecnológico 
do estado. “O que estamos fazendo 
aqui nos orgulha bastante, colocan-
do o RN na rota do desenvolvimento 
tecnológico do país. Os sistemas vão 
trazer transparência e controle social, 
evitando qualquer tipo de irregu-
laridade dentro de todo sistema de 
regulação e melhorando a efi ciência 
do acesso aos serviços de saúde para 
a população potiguar”, completou o 
pesquisador.

Todas as ferramentas de solução 
digital em saúde, além de fi carem em 
posse permanente de Sesap, serão 
completamente integradas entre si 
e com os sistemas do Ministério da 
Saúde. O contrato prevê ainda pes-
quisas e treinamento para formação 
de servidores da secretaria que vão 
operar os sistemas. Ao fi m do proces-
so, o Rio Grande do Norte será um dos 
primeiros estados a ter toda regulação 
informatizada com base na Política 

Nacional de Informação e Informática 
em Saúde (PNIIS).

A contratação e o desenvolvimen-
to do trabalho serão articulados entre 
o Governo do Estado e a Fundação de 
Apoio à Educação e ao Desenvolvi-
mento Tecnológico do RN (Funcern), 
ligada ao IFRN, que foi representada 
na apresentação do projeto pelo co-
ordenador geral de projetos, Emerson 
Cortez.

A cooperação técnica entre Se-
sap, LAIS/UFRN e NAVI/IFRN tem 
sido acompanhada pelos Ministérios 
Públicos e outros órgãos de controle 
desde o início da pandemia. A contra-
tação, feita por dispensa de licitação, 
contou com a participação de todas 
as  fundações de pesquisa do estado e 
foi analisada pela diretoria de assuntos 
jurídicos da Sesap e pela Procuradoria 
Geral do Estado. A Funcern apresentou 
a proposta mais vantajosa, tendo sido 
fi rmado o contrato seguindo o que de-
termina o artigo 24, inciso XIII, da Lei 
nº 8.666/1993.

Governo do RN firma parceria para 
modernizar rede de saúde pública
GESTÃO | Secretaria de Estado da Saúde Pública, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e o Núcleo Avançado de Inovação Tecnológica do IFRN vão trabalhar em conjunto 
para desenvolver e integrar sistemas que atenderão desde a fila de leitos até as campanhas de vacinação, passando por exames de alta complexidade e até cirurgias

Secretário Cipriano Maia: “Momento muito significativo para modernização do SUS no RN|”



MARCELO HOLLANDA

A decisão de dividir em quatro 
partes a reforma tributária 
debatida no Congresso e a ex-

tinção da comissão parlamentar que 
estava debruçada sobre esse assunto 
há dois anos foi, segundo o secretário 
de Tributação do RN, Carlos Eduardo 
Xavier, “desrespeitosa”.

Defendida pelo presidente da Câ-
mara Federal, Arthur Lira (PP-AL), com 
aval do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, a ação contrariou ao mesmo 
tempo todos os secretários de Tributa-
ção do País, entre eles Carlos Eduardo, 
que deplorou o fatiamento da reforma 
projetada inicialmente.

“A posição dos secretários de Tri-
butação do país é única: nós defende-
mos a reforma ampla, por entender 
que tributo sobre tributo – e o principal 
deles é o ICMS, a principal fonte de re-
ceita de estados e municípios – possui 
27 legislações distintas e não pode ser 
fatiada”, explicou o secretário.

Ele disse que qualquer reforma 
para unifi car cinco tributos sobre o 
consumo em apenas dois precisará 
ser ampla, não podendo ser fatiada ou 
feita em parcelas sob pena de risco de 
invasão de base tributária a partir de 
alguns desses tributos. 

Carlos Eduardo insistiu que a re-
forma tributária “do ponto de vista dos 
tributos de consumo, deve ser feita de 
forma ampla, transformando esses cin-
co tributos de competência da União, 
estados e municípios, em apenas dois: 
o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) 
e o Imposto Seletivo, que é aquele que 
tributa as mercadorias com as chama-
das “externalidades negativas”.

Por “externalidades” entendam-se 
os efeitos colaterais de uma decisão 
sobre aqueles que não participaram 
de sua formatação. Embora tenha de-

sagrado os secretários de Tributação 
e a maioria dos parlamentares, o ato 
do presidente da Câmara de fatiar a 
reforma foi bem recebido pela equipe 
econômica. O ministro Paulo Guedes 
vê risco de a União ter de arcar com 
compensação bilionária a Estados e 

municípios por eventuais perdas de 
arrecadação com a reforma. O medo 
dele é que essa fatura atinja os R$ 400 
bilhões, algo considerável fora de ques-
tão pela equipe econômica.

Segundo revelou o Estadão/Bro-
adcast, a repartição pretendida por 
Lira prevê um projeto para unifi car 
PIS e Cofi ns nos moldes da Contribui-
ção sobre Bens e Serviços  enviada ao 
Congresso pela equipe de Guedes. Essa 
primeira fase também incluiria a tribu-
tação de lucros e dividendos na pessoa 
física, com redução de Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica. Outra “fatia”  
deve tratar da criação de um imposto 
seletivo em substituição ao Imposto 
sobre Produtos Industrializados.

Uma terceira parte incluiria um 
amplo programa de renegociação de 
dívidas tributárias, chamado de “pas-
saporte tributário”, mas que segue os 
moldes de um Refi s, com descontos 
em multas e juros e pagamento em 
parcela única. Outra fase prevê a cria-
ção de um imposto sobre transações, 
nos mesmos moldes da CPMF.
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MARCELOHOLLANDA
Portuários pedem vacina

Os sindicatos dos Estivadores, 
Arrumadores, Portuários e 
Conferentes do Porto de Natal fazem 
uma concentração agora cedo 
defronte a Companhia Docas, na 
Ribeira, com duas reivindicações 
bastante distintas. A primeira pede 
vacinas contra a covid para os 
trabalhadores portuários e a segunda 
é para que o governo federal desista de 
privatizar as Companhias Docas como 
a Codern.

Movimento

Essa ação que os trabalhadores 
promovem na frente da Codern 
acontece simultaneamente também 
nas Companhias Docas do Pará 
(CDP), que administra Belém, 
Santarém e Vila do Conde; Ceará 
(CDC), que cuida dos terminais de 
Fortaleza; Companhia Docas do 
RN, que cuida dos Portos de Natal e 
Maceió, além do Terminal Salineiro de 
Areia Branca.

 

Mas é difícil
Dos dois pedidos dos 

trabalhadores portuários – vacinação 

e privatização -, a vacinação está um 
pouco mais perto de ser atingida, 
já que a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) segue criticando a 
capacidade gerencial das companhias, 
que considera incompatível com as 
necessidades atuais.

 

Chineses com medo
Esta semana, a propósito, os 

tripulantes de um navio chinês que 
descarregou 19 mil toneladas trigo 
mecanicamente no porto de Natal 
evitaram a todo custo aproximação 
com os trabalhadores brasileiros na 

hora que estes entraram porão da 
embarcação para fazer a limpeza dos 
restos

Só dois embarcados 
supervisionaram de longe o trabalho, 
enquanto os demais fi caram em seus 
alojamentos para evitar qualquer risco 
de contaminação por covid.

Riqueza
As receitas de exportação de 

minério de ferro do Brasil devem 
aumentar 60% este ano e substituir 
a soja como a principal fonte de 
receita cambial do país pela primeira 

vez em seis anos. A informação é da 
Associação de Comércio Exterior do 
Brasil (AEB). 

Redução de jornada
A necessidade é a mãe de todas 

as coisas. Mais de 500 mil acordos de 
redução de jornada e salário ou de 
suspensão temporária de contratos 
de trabalhadores da iniciativa privada 
foram assinados até esta quinta-
feira, de acordo com o Ministério da 
Economia. A expectativa do governo 
é que outros 4,5 milhões sejam 
assinados até o fi nal do ano.

MARCELO

TRIBUTAÇÃO| O secretário estadual da Tributação do RN, Carlos Eduardo Xavier, criticou ainda a extinção, 
pelo presidente da Câmara dos ddeputados, Artur Lira, da Comissão que debatia esse assunto há dois anos

Secretário Carlos Eduardo Xavier defende que retorma tributária seja feita de forma ampla

Fatiar a reforma tributária foi 
“desrespeitoso”, avalia secretário

AGORA RN

Posição dos secretários de 
Tributação do país é única: 
nós defendemos a reforma 
ampla, por entender que 
tributo sobre tributo possui 
27 legislações distintas e não 
pode ser fatiada”

“
CARLOS EDUARDO XAVIER
SECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, disse nesta quin-
ta-feira (6) que a chegada da 

tecnologia 5G vai revolucionar a vida 
das empresas do país, ao participar 
do evento virtual da Semana Nacio-
nal das Comunicações Diálogo Co-
nexis. O ministro destacou que a tec-
nologia vai aumentar as aplicações 
de internet das coisas (IoT, na sigla 
em inglês), especialmente em setores 
como o agronegócio.

“Teremos aumento do PIB do 
agronegócio, avanços na telemedici-
na e em segurança pública, além da 
possibilidade de acabar com o deser-
to digital que atinge hoje cerca de 40 
milhões de brasileiros, grande parte 
deles na Região Norte”, disse o mi-
nistro. “O setor [do agronegócio] terá 
potencial para crescer 20% ao ano, o 
que signifi ca dobrar de tamanho em 
cinco anos”, afi rmou.

Segundo Faria, o governo deve 
realizar o leilão do 5G ainda este ano. 
Ele disse que o edital do leilão ainda 
está em análise no Tribunal de Con-
tas da União (TCU) e a expectativa 
é que a corte fi nalize a análise em 

junho.
“Iremos levar internet para a po-

pulação brasileira que ainda não têm. 
O 4G revolucionou a vida das pessoas 
e o 5G irá revolucionar a indústria, as 
empresas e possibilitar avanços no 
que se refere à Internet das Coisas”, 
disse.

O ministro ressaltou o impacto 
que a implementação do 5G trará 
para a economia. “O Brasil é um dos 
países que mais atrai investimentos 
em tecnologia, e com o 5G vamos 
melhorar nosso ambiente de negó-
cios e expandir as telecomunicações 
em todo o território nacional”, disse.

De acordo com o ministro, 90% 
das novas antenas que serão usadas 
para oferta específi ca do serviço po-
derão ser caracterizadas como de pe-
queno porte, fazendo com que a sua 
instalação seja simplifi cada.

Um decreto sobre a instalação de 
antenas foi publicado pela pasta no 
ano passado. Segundo o ministro, a 
medida diminuiu os entraves para a 
instalação desse tipo de equipamen-
to pelas operadoras de telecomuni-
cações.

Para ministro das Comunicações, tecnologia vai aumentar aplicação da internet das coisas

Ministro acredita que 5G vai 
revolucionar as empresas

REPRODUÇÃO

FÁBIO FARIA
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O Espaço Empresarial do Siste-
ma FIERN reúne uma série de 
serviços de assessoramento, 

orientação e de apoio que podem faci-
litar as atividades das empresas indus-
triais ao reunir, no mesmo local físico 
e ambiente digital, atividades como 
assessorias técnicas, certificação di-
gital (Certising), Centro Internacional 
de Negócio (CIN), Núcleo de Acesso ao 
Crédito (NAC) e ações para o fortaleci-
mento do associativismo das entida-
des representativas das indústrias.  

Com isso, os empresários do se-
tor industrial encontram, no Espaço 
Empresarial — que funciona presen-
cialmente na Casa da Indústria (sede 
da FIERN) e tem seu site eletrônico 
no portal da Federação das Indústrias 
( fiern.org.br/espaco-empresarial), 
equipes técnicas nas áreas jurídicas, 
ambientais, de certificação, comércio 
exterior e financiamento. 

Entre os serviços disponíveis estão 
orientações jurídicas online voltadas 
ao Direito do Trabalho — relações do 
empregador com o empregado e as 
entidades sindicais; de Direito Em-
presarial — legalização de empresas, 
pesquisa de nome, verificação de do-
cumento a ser registrado, acompanha-
mento do registro empresarial; Direito 
Administrativo e Direito Previdenciá-
rio. 

Os empresários também podem 
ter acesso à Assessorias Técnicas, 
uma das quais na área ambiental, com 
relação aos acompanhamentos de 
processos das indústrias em institui-
ções como IBAMA, IDEMA, SEMURB, 
SEMSUR, IGARN, Corpo de Bombei-
ros e junto ao CONEMA. Esse trabalho 
que envolve o meio ambiente inclui a 
Coordenação do Projeto da Unidade 
de Triagem de Resíduos do município 
de Arez.  

Outra assessoria diz respeito à 
prestação de consultoria relacionados 
com o PROEDI (Programa de Estímulo 
ao Desenvolvimento Industrial do Rio 
Grande do Norte), conforme demanda 
dos sindicatos filiados à Federação das 
Indústrias. Além disso, está integrada 
ao Espaço Empresarial, a Coordena-
ção da Câmara de Arbitragem. 

Há também o serviço de Certifica-
ção Digital (Certisign), disponível nas 
terças e quintas-feiras, presencialmen-
te das 8 às 17 horas, uma iniciativa em 
parceria com a FECOMÉRCIO.  O Cer-
tisign viabiliza que serviços possam 
ser realizados on-line proporcionando 
às empresas agilidade, redução de 
custos e sustentabilidade e, por con-
sequência, às pessoas mais tempo e 
dinheiro para que possam fazer o que 
realmente importa       

O Espaço Empresarial da FIERN 
disponibiliza assessoramento e presta 
consultoria às empresas industriais 
na área tributária e, especificamente, 

com relação a projetos para o Progra-
ma de Estímulo ao Desenvolvimento 
Industrial do Rio Grande do Norte, 
conforme demanda dos associados à 
Federação. 

Também está no mesmo ambiente 
o Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), 
com orientações ao empresário sobre 
linhas de financiamento e divulgação 
de oportunidades de crédito. O NAC 
mantém parcerias e convênios com 
instituições financeiras (BNDES, CEF, 
Banco do Nordeste) para realização 
de cursos, palestras e seminários e faz 
o atendimento aos interessados para 
orientar onde encontrar o tipo de op-
ção de crédito mais adequado às suas 
necessidades.  

COMÉRCIO EXTERIOR 
No Centro Internacional de Negó-

cios (CIN), também integrado aos Es-
paço Empresarial, os empresários têm 
à disposição serviços como emissão 
de Certificados de origem; pesquisas 
e Estudos de Mercado Internacional; 
parcerias CNI/Apex-Brasil nas mis-
sões empresariais internacionais, 
cronogramas de rodadas de negócios; 
informações da balança comercial do 
Estado; orientações personalizadas 
em assuntos e procedimentos de co-
mércio exterior; dados relevantes ao 
investidor estrangeiro. O CIN é par-
ceiro dos programas Senior Expert 
Service (SES), do Projeto Estadual 
de Internacionalização de Indústrias 
FIERN/SEBRAE (Convênio CNI/SE-
BRAE) e faz articulações com entida-
des alemãs. 

O gerente do Espaço Empresarial, 
Marcelo Dantas, afirma que está sendo 
feita uma articulação para intensificar 
a divulgação das atividades do setor 
para os empresários da indústria do 
Rio Grande do Norte. As reuniões têm 
sido realizadas junto aos sindicatos re-
presentativos da indústria, que convo-
ca seus filiados para encontros virtuais 
com o gerente e assessores técnicos 
que atuam no Espaço. Nestas ocasiões, 
os empresários também apresentam 
suas demandas e sugestões. 

Espaço Empresarial: FIERN reúne 
diversos serviços para a indústria 
NO MESMO AMBIENTE| O Núcleo de Acesso ao Crédito oferece orientações aos empresários sobre linhas de financiamento e divulgação de oportunidades de crédito, além de manter 
parcerias e convênios com instituições financeiras, como BNDES, CEF e Banco do Nordeste, para realização de cursos, palestras e seminários, além de fazer atendimentos

Espaço Empresarial funciona na Casa da Indústria, tem site eletrônico, equipes técnicas nas áreas jurídicas, ambientais, entre outras

Marcelo Dantas, gerente do Espaço Empresarial, explica que está sendo feita uma articulação para intensificar divulgação das atividades

EMPRESÁRIOS PODEM TER 
ACESSO A ASSESSORIAS 

TÉCNICAS, UMA DAS QUAIS 
NA ÁREA AMBIENTAL, 

COM RELAÇÃO AO 
ACOMPANHAMENTO DE 

PROCESSOS EM ÓRGÃOS COMO 
IBAMA, IDEMA, SEMURB E 

CORPO DE BOMBEIROS



O Banco do Brasil (BB) teve lucro lí-
quido contábil de R$ 4,226 bilhões 
no primeiro trimestre, segundo 

balanço divulgado nesta quinta-feira (6) 
à noite. O valor representa alta de 31,9% 
em relação aos R$ 3,199 bilhões registra-
do no mesmo período de 2020.

O lucro líquido ajustado do banco, 
que exclui receitas e gastos extraordiná-
rios, totalizou R$ 4,913 bilhões nos três 
primeiros meses de 2021. O montante é 
44,7% maior que o observado no primei-
ro trimestre de 2020.

Indicador que mede a lucratividade 
dos bancos, o retorno sobre o patrimônio 
líquido também registrou melhora. A 
proporção ficou em 15,1%, melhor que os 
12,1% registrados no último trimestre de 
2020 e que os 12,5% no primeiro trimes-
tre do ano passado.

A receita com prestação de serviços 
somou R$ 6,9 bilhões, com queda de 
3% em relação ao primeiro trimestre do 
ano passado. Em nota, o Banco do Brasil 
informou que o recuo decorre “do atual 
momento macroeconômico e da dinâ-
mica de negócios na rede”.

A carteira de crédito ampliada do 
BB somou R$ 758,3 bilhões no primeiro 
trimestre, alta de 4,5% em relação aos 
três primeiros meses do ano passado. A 
inadimplência superior a 90 dias atingiu 
1,95% no fim de março. Apesar de regis-

trar leve alta em relação ao fim de dezem-
bro, quando estava em 1,9%, o índice está 

abaixo dos 3,17% registrados em março 
do ano passado.

Esse é o primeiro balanço divulgado, 
segundo a Agência Brasil, pela gestão 
do novo presidente do BB, Fausto de 
Andrade, que assumiu o comando da 
instituição financeira em março. Andra-
de substituiu André Brandão, que pediu 
demissão do cargo após instituir um pro-
grama de fechamento de 361 pontos de 
atendimento e de instituir um programa 
de demissão incentivada de 5 mil funcio-
nários.
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DIVULGAÇÃO

O Ministério da Saúde publicou, 
em edição extra do Diário Oficial 
da União (DOU), o extrato de 

dispensa de licitação para a compra de 
vacinas da Pfizer contra a Covid-19. O 
documento foi divulgado na tarde desta 
quinta-feira (6).

O extrato não informa a quantidade 
de doses a serem adquiridas. A expec-
tativa, no entanto, é que o documento 
formalize a compra de 100 milhões de 
unidades do imunizante, anunciada pelo 
governo federal no fim de abril. A publi-
cação estabelece que o valor global da 
compra é de R$ 6,6 bilhões. 

Na última segunda-feira (3), o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse 
que o novo contrato para a compra de 
100 milhões de doses da Pfizer estava “na 
iminência” de ser assinado.

De acordo com o titular da Saúde, 
uma remessa com 35 milhões de doses 
deve chegar ao país entre outubro e no-
vembro deste ano.

Atualmente, o governo tem um 
contrato vigente com o laboratório, que 

também prevê a entrega de 100 milhões 
de unidades de vacinas.

A primeira remessa desse quantitati-
vo já chegou ao Brasil: 1 milhão de doses 
foram entregues em voo que pousou no 
Aeroporto de Viracopos, em Campinas 
(SP), na última semana. Cerca de 500 mil 
unidades começaram a ser distribuídas 
na segunda-feira(3).

A aquisição de mais 100 milhões de 
doses já havia sido anunciada pelo gover-
no federal em abril deste ano. 

Expectativa, agora, é para a chegada 
dos imunizantes.

Dispensa de licitação assegura 6,6 bi 
de reais para comprar vacinas Pfizer
EXPECTATIVA| IExtrato da dispensa de licitação não informa a quantidade de doses, mas a expectativa é que o documento formalize a aquisição de 100 milhões de unidades do 
imunizante, anunciada pelo governo federal no final de abril passado; o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o contrato estava na “iminência” da assinatura

Governo brasileiro tem, atualmente, contrato vigente com o laboratório, que também prevê a entrega de 100 milhões de unidades da vacina

1
milhão de doses já foram 

entregues pela Pfizer no Brasil

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

BB: primeiro balanço divulgado pela gestão do seu novo presidente, Fausto de Andrade

Lucro do BB registra aumento de  
32 por cento no primeiro trimestre

POTÊNCIA

6,9
bilhões somou a carteira de 

prestação de serviços

Em pouco mais de uma sema-
na em vigor, a nova rodada do 
programa de preservação do 

emprego registrou 506.834 acordos 
fechados, divulgou nesta quinta-feira 
(6) a Secretaria de Trabalho do Mi-
nistério da Economia. Entre as mo-
dalidades de acordo, a suspensão de 
contratos de trabalho lidera na com-
paração com as três modalidades de 
redução de jornada.

Os acordos de suspensão de con-
tratos representam 46,88% do total, o 
que equivale a 237.587 empregos. Os 
trabalhadores que aderiram ao acor-
do recebem o Benefício Emergencial 
(BEm), que equivale a 100% do segu-
ro-desemprego. Em troca, têm o pos-
to de trabalho mantido após o fim da 
suspensão pelo período equivalente 
ao acordo.

Em relação aos casos de redu-
ção de jornada, 29,51% dos acordos 
(149.585) estabelecem redução de 
70% dos salários com o recebimento 
do BEm no valor de 70% do seguro-
-desemprego, e 17,25% dos acordos 
(87.446) foram fechados para reduzir 
o salário em 50% com a complemen-
tação de 50% do seguro-desemprego. 
Um total de 6,36% (32.216) dos acor-
dos preveem a redução de 25% dos 
salários com o pagamento de 25% de 
seguro-desemprego.

Programa de redução de 
salários preserva empregos

MAIS DE 500 MIL

Os dados foram coletados até as 
15h30 de hoje. A medida provisória 
que reinstitui o programa de preser-
vação do emprego com suspensão de 
contratos ou redução de salários e de 
jornada foi publicada no último dia 
27. O programa funciona nos mes-
mos moldes do ano passado, quando 
vigorou por oito meses para evitar 
demissões em empresas afetadas pe-
la pandemia de covid-19.

BALANÇO
De acordo com o governo, no ano 

passado o programa preservou o em-
prego e a renda de cerca de 10,2 mi-
lhões de trabalhadores em acordos 
que tiveram a adesão de mais 1,5 mi-
lhão de empresas. O benefício foi pa-
go com recursos do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT). A retomada 
do BEm era uma demanda de empre-
sários por causa do agravamento da 
crise econômica em decorrência da 
pandemia. Os acordos individuais 
entre patrões e empregados podem 
ser de redução de jornada de trabalho 
e salário apenas nos percentuais de 
25%, 50% ou 70%. Como contrapar-
tida, o governo pagará mensalmente 
ao trabalhador o que corresponde ao 
valor do percentual reduzido tendo 
como referência a parcela do seguro-
-desemprego.
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PROFISSIONALISMO
E COMPETÊNCIA 
NO DESEMPENHO
DE SUA ATIVIDADE
PROFISSIONAL 

Marcelo Cascudo
Presidente da Associação
Médica do RN – AMRN

Marcos Lima 
Ex-presidente do Conselho

Regional de Medicina 
– CREMERN

André Prudente 
Diretor Geral do Hospital

Giselda Trigueiro 

Marcos Jácome 
Presidente do Conselho
Regional de Medicina 

– CREMERN

Felinto Filho 
Jornalista da Rádio 

98 FM

Roberto Coelho 
Presidente do Serviço

Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo 

– SESCOOP RN

Micarla de Sousa
Jornalista da

TV Ponta Negra e 95 FM

Mara Godeiro
Jornalista e apresentadora

da TV Tropical

Cristiane Dantas
Deputada Estadual

A  foi Medalha do Mérito Sindical

entregue aos representantes das 

entidades médicas, legislativo, 

profissionais da saúde e da imprensa que 

prestam relevantes serviços à sociedade.

 

Iniciativa do Sindicato dos Médicos 

do Rio Grande do Norte (Sinmed 

RN), a solenidade ocorreu no último dia 

1º de maio, Dia do Trabalhador.    

FRANCISCO DE ASSIS/CMN

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos Humanos, Proteção das 
Mulheres, dos Idosos, Trabalho 

e Igualdade da Câmara Municipal de 
Natal debateu, durante uma reunião 
virtual nesta quinta-feira (6), o anda-
mento da vacinação contra a Covid-19 
na capital potiguar. Participaram das 
discussões, representantes do Conse-
lho Municipal de Saúde, do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais 
de Natal (Sinsenat) e do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública 
(SINTE-RN), além de líderes de movi-
mentos sociais. Também presentes ao 
encontro, as vereadoras Júlia Arruda 
(PCdoB) e Brisa Bracchi (PT) e o verea-
dor Robério Paulino (PSOL).

Conforme a vereadora Divaneide 
Basílio (PT), presidente do colegiado, 
a reunião propiciou ao Legislativo na-
talense ouvir as impressões dos profi s-
sionais da educação e saúde acerca da 

situação da imunização na cidade. "A 
partir das opiniões que tomamos co-
nhecimento aqui, existe a necessidade 

de garantir um calendário para que 
todos os segmentos saibam quando 
cada um tomará a vacina. Em resumo, 

a conclusão é que as escolas só devem 
retornar às atividades presenciais com 
total segurança e que profi ssionais de 
todas as áreas não sejam tratados com 
descaso. É preciso preservar vidas e 
estamos aqui para contribuir”. 

O representante do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, Sedru Cavalcanti, 
falou sobre a importância de estabe-
lecer critérios técnicos e científi cos 
para o Plano Municipal de Vacinação. 
"Informações da Secretaria Municipal 
de Saúde sobre a capacidade técnica, 
recursos humanos e logística podem 
ajudar para juntos garantirmos que a 
imunização seja feita observando os 
grupos prioritários. Por exemplo, pre-
cisamos saber a quantidade de idosos 
na cidade para mensurar de forma as-
sertiva as doses necessárias". 

Soraia Godeiro, do Sinsenat, disse 
que o uso não planejado das vacinas 
da reserva técnica acarretou a inter-

rupção da segunda dose em todo país. 
"A aplicação desordenada dos imu-
nizantes coloca em risco o Plano de 
Vacinação. Foi uma orientação errada 
do Governo Federal, que as prefeituras 
não deveriam ter seguido", pontuou. 
"Quanto aos trabalhadores da Educa-
ção, propomos a vacinação de todos 
os profi ssionais. Afi nal, as escolas 
não são feitas apenas de professores. 
Temos porteiros, merendeiras, assis-
tentes de serviços gerais, entre outros", 
concluiu.

Gustavo França, que representou o 
SINTE-RN, alertou sobre o alto núme-
ro de mortes no país devido à pande-
mia e reforçou sobre a necessidade da 
ampliação da vacinação. “Diante deste 
cenário, somos contra o retorno das 
aulas presenciais porque não há con-
dições da comunidade escolar circular 
nas ruas em meio a uma pandemia 
que já matou milhares de pessoas.

Comissão debate o andamento da 
vacinação contra Covid-19 em Natal
CÂMARA MUNICIPAL | Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Proteção das Mulheres, dos Idosos, Trabalho e Igualdade, em mais uma reunião virtual, nesta quinta-feira (6), 
promoveu amplo debate sobre como está o processo de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus na capital do estado do Rio Grande do Norte

Vereadoras Júlia Arruda e Brisa Bracchi participaram da reunião, no Plenário da Câmara



10 Geral Sexta-feira, 7 de maio de 2021   |

MANOEL BARBOSA/SECOM

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
se reuniu na tarde desta quin-
ta-feira (6) com representan-

tes da Fecomércio/RN, Associação 
Comercial e CDL/RN e secretários 
municipais para tratar de ações de 
revitalização do bairro da Ribeira. Na 
oportunidade, o chefe do executivo 
municipal ouviu sugestões sobre co-
mo a Prefeitura pode implementar 
ações que ajudem a atrair investimen-
tos para a região. Na oportunidade, 
foi definida a criação de um grupo de 
trabalho para unificar e formatar o 
planejamento das iniciativas que se-
rão executadas.

Álvaro Dias reforçou o compro-
misso da gestão em dotar a Ribeira de 
uma estrutura que possibilite a che-
gada de empresas, empreendimentos 
imobiliários e equipamentos públicos 
de qualidade com o objetivo de fazer 
com que a população redescubra o 
bairro: “É uma área rica e de muito 
potencial. Precisamos voltar nossos 
olhos para a Ribeira, a nossa gestão 
não vai medir esforços para recuperar 
o sítio histórico”, pontuou.

Após a reunião ocorrida no Palá-
cio, o prefeito, secretários municipais 
e os representantes das entidades 
empresariais visitaram a Rua Chile 
e o Beco da Quarentena, endereços 
localizados no sítio tombado pelo 
patrimônio histórico que a Prefeitura 
tem interesse em interferir para a re-
tomada da revitalização. 

O Beco da Quarentena, localizado 
entre as ruas Frei Miguelinho e Chile, 
tem uma longa história associada à 
boemia da cidade e a história da capi-
tal. No começo do século 20, abrigava 
doentes que chegavam a Natal de na-
vio e também prostíbulos. A travessa 
já foi cenário de filmes, livros e palco 
para shows e festas. E já existe um 
projeto para recuperação por meio 

da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo (Semurb). “Vamos 
recuperar as áreas para que as pesso-
as possam conviver e atrair negócios 
e moradia para o bairro”, pontuou o 
prefeito.

Álvaro Dias também visitou os 
dois mais antigos clubes de remo lo-
calizados às margens do Rio Potengi, 
o Sport Club de Natal e o Centro Náu-

tico Potengy, fundados em 1915. Ele 
conversou com dirigentes e a atleta 
Ana Beatriz, que está batalhando 
por uma vaga entre os brasileiros 
nas Olimpíadas de Tóquio. O chefe 
do Executivo municipal conheceu de 
perto o trabalho desenvolvido pelos 
clubes e ouviu sobre a necessidade 
da construção de um flutuante para 
melhorar as condições dos atletas e 

adeptos do esporte.
O prefeito também passou por al-

guns prédios do largo da Rua Chile e 
visitou o Terminal Marítimo do Porto 
de Natal, sendo recebido pelo diretor 
técnico e comercial da Companhia 
Docas do RN (Codern), Francisco 
Mont’alverne Pires. Entre os assuntos 
conversados, parcerias para realiza-
ção de eventos culturais após a rea-
bertura das atividades e integração 
nas ações para os bairros Ribeira e 
Redinha com as obras propostas pelo 
município principalmente na área do 
trapiche na outra margem do rio Po-
tengi.

COMPLEXO DA REDINHA
Acompanhado de arquitetos 

e técnicos, Álvaro Dias conferiu o 
andamento da obra do Comple-
xo Turístico da Redinha, realizada 
em parceria entre a administração 
municipal e o Governo Federal, por 
meio da Caixa Econômica. A obra 
orçada em cerca de R$ 23,5 milhões, 
é composta de várias etapas e já foi 
iniciada pelo centro de artesanato. 
Os serviços serão administrados 
num pool entre Semov, Semsur e 
Semtas. Álvaro Dias pode ver a plan-
ta consolidada que reúne os projetos 
trazidos pelas secretarias. As etapas 
seguintes serão o Mercado público, 
quiosques e um deck para saídas de 
passeios de barco. A obra deve se es-
tender até 2022.

Prefeito Álvaro Dias faz visita técnica 
aos bairros Ribeira e Redinha
CIRCULANDO | Álvaro Dias, secretários municipais e representantes de entidades empresariais foram à rua Chile e ao Beco da Quarentena, no sítio tombado pelo patrimônio histórico 
que a Prefeitura já demonstrou interesse em interferir para a retomada da revitalização; o Beco já abrigou doentes e prostíbulos e sua fama o levou a ser cenário de filmes

Álvaro Dias também visitou os dois mais antigos clubes de remo às margens do Potengi: Sport Club de Natal e Centro Náutico Potengy

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte recomendou 
à Prefeitura de Natal e à Se-

cretaria Municipal de Educação que 
apresentem, no prazo de 5 dias úteis, 
calendário de retorno gradual e híbrido 
definindo datas para o início das aulas 
presenciais de cada etapa da Educação 
Básica, especialmente da Educação In-
fantil e Ensino Fundamental I - etapas 
já autorizadas ao retorno presencial, 
conforme Decreto Estadual n. 30.516, 
de 22 de abril.

A recomendação foi publicada na 
edição desta quinta-feira (6) do Diário 
Oficial do Estado. O documento des-
taca que, antes da efetiva reabertura 
do espaço escolar, o Município deve 
disponibilizar material de higienização 
adequado à rede pública de ensino, tais 
como lavatórios em funcionamento e 
em quantidade suficiente, sabão líqui-

do, gel alcoólico 70%, toalhas de papel, 
bem como máscaras e demais itens de 
biossegurança, conforme uso obrigató-
rio determinado pela legislação vigen-
te e recomendações das autoridades 
nacionais e internacionais, bem como 
do “Protocolo para Retorno das Ativi-
dades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino”.

A Prefeitura também deve escla-
recer a toda a comunidade escolar as 
formas de monitoramento e medidas 
de isolamento de casos de eventual 
contágio no ambiente escolar e tam-
bém adotar as ações necessárias para 
a implementação dos programas su-
plementares ao ensino, inclusive nos 
períodos de reforço pedagógico, como 
alimentação, transporte e material di-
dático.

Outra medida recomendada é que 
a Prefeitura de Natal e a Secretaria 

de Educação considerem a possibili-
dade de adoção de fluxos e horários 
diferenciados das turmas e turnos da 
educação básica, incluindo redução do 
número de alunos por turnos e turmas, 
de modo a manter o distanciamento 
social no ambiente escolar. O Municí-
pio também deve promover, se neces-
sário, a recomposição do quadro de 
professores da educação básica e de-
mais profissionais de educação diante 
do arranjo pedagógico a ser adotado, 
em especial nas hipóteses da adoção 
do chamado sistema híbrido, em razão 
da necessidade de acompanhamento 
pedagógico das atividades remotas 
realizadas em concomitância com 
as presenciais, bem como no tocante 
àqueles que sejam considerados como 
grupo de risco e aqueles que eventual-
mente apresentem sintomas de gripe e 
diagnóstico positivo para Covid-19,

MPRN recomenda que Prefeitura 
apresente calendário de retorno 

AULAS EM NATAL

A Maternidade Escola Januário 
Cicco da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte, 

vinculada à Rede Ebserh, realiza, 
de 11 a 13 de maio, a 6ª Semana de 
Enfermagem, sob o tema Tecendo 
Laços de Cuidado. O evento será 
transmitido pela plataforma Teams e 
pelo canal da MEJC no YouTube. As 
inscrições e programação podem ser 
feitas e vistas no link: https://forms.
gle/kaxoVCeKHF6uf7689.

Na programação, serão abor-
dados temas como O Autocuidado 
do Profissional de Enfermagem; 
Autonomia da Enfermagem em 
Tempos de Pandemia; Enfermagem 
de Prática Avançada; Humanização; 
Classificação de Risco em Urgência 
Obstétrica; Educação Permanente 
e a Preceptoria em Enfermagem; O 
Desafio de Cuidar e Ensinar nos Hos-
pitais Universitários; e A Ética no Uso 

das Mídias Digitais e suas oportuni-
dades de conexão. Ocorrerão tam-
bém Homenagens e depoimentos.

A MEJC faz parte da Rede Hos-
pitalar Ebserh desde agosto de 2013. 
Vinculada ao Ministério da Educa-
ção, a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalaresfoi criada em 2011 e, 
atualmente, administra 40 hospitais 
universitários federais, apoiando e 
impulsionando suas atividades por 
meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a 
universidades federais, essas unida-
des têm características específicas: 
atendem pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e, principalmente, 
apoiam a formação de profissionais 
de saúde e o desenvolvimento de 
pesquisas. Devido a essa natureza 
educacional, os hospitais universi-
tários são campos de formação de 
profissionais de saúde. 

Maternidade promoverá a 
6ª Semana de Enfermagem

JANUÁRIO CICCO
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S.A., CNPJ: 10.498.764/0009-60, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de 
Licença de Operação - RLO, para OPERAÇÃO EM AGRICULTURA IRRIGADA, localizada na FAZENDA 
OLHO D'ÁGUA, Rodovia RN 118, Km 16 – Fazenda Olho D'água, Zona Rural – Ipanguaçú – RN. 
 

Altamir Guilherme Martins 
Diretor Operacional 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

AGS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 07.460.655/0003-53, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado a Rodovia RN 015 – 
Km 06, S/N, Sítio Baixa Branca, Zona Rural, CEP: 59.695-000. Baraúna/RN. 
 

Airlon Gonçalves de Souza 
Proprietário 

 

 

 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO SANTA RITA I LTDA EPP, 09.196.733/0001-18, torna público que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de 
Operação, para Transporte de Cargas Perigosas, localizada na Rod. RN 221, KM 1, COHAB, Macau/RN.  
 

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BEZERRA 
Representante Legal 

 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

POSTO COSTA RICA EIRELI, 41.152.914/0001-55, torna público que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia, para Posto 
revendedor de combustíveis, localizada na Av Luiz Gonzaga, Ubarana, Ipanguaçu/RN.  

FERNANDO EVANGELISTA DE MELO 
Representante Legal 

 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

R M POSTO & COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 33.133.345/0001-72, torna público que esta 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Operação, para Posto Revendedor de Combustíveis, localizada na Rua Projetada Vigésima Quinta, 
n°100, Loteamento Canaã, São Gonçalo do Amarante/RN.  

RAFAEL MEDEIROS DA COSTA 
Representante Legal 

 

 
 

 
 CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
ROTA PIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, 40.170.279/0001-76, torna público que esta requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Prévia, para Posto revendedor de combustíveis, localizada na Rod. RN 003, S/N, Bairro de Piau, Tibau do 
Sul/RN.  
 

CAIO SOARES DE MEDEIROS VIANA 
Representante Legal 

 

 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
USE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 13.662.971/0001-
49, torna público que esta requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de Operação, para Transporte de Cargas Perigosas, 
localizada na Rod. RN 015, S/N, Centro Industrial Avançado, Baraúna/RN.  
 

ERINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA  
Representante Legal 

CNJ | Nova regulamentação atende atende a determinação do Supremo Tribunal Federal e de acordo com a 
novidade, serão consideradas para cálculo da remissão: educação regular, práticas educativas e leituras

Juízes e juízas de execução penal 
agora têm um regramento nacio-
nal para calcular quantos dias um 

preso pode reduzir da sua pena por 
meio da leitura. A Resolução aprovada 
pelo Plenário do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) na 330ª Sessão Ordinária, 
nessa terça-feira (4/5), regulamenta 
a remição por estudo, um direito da 
população carcerária previsto desde 
2011, quando a Lei 7.210/84 (Lei de 
Execução Penal) foi atualizada para 
passar a permitir que a educação do 
apenado – e não apenas o trabalho 
– também pudesse ser revertido em 
menos dias da condenação a cumprir. 
Agora o benefício concedido à leitura 
realizada no cárcere também será 
concedido com base em Resolução do 
CNJ.

A nova regulamentação atende a 
uma determinação do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que, ao conceder 
em março habeas corpus a uma presa 
de Santa Catarina aprovada no Exame 
Nacional de Certificação de Compe-
tências de Jovens e Adultos (Encceja), 
reconheceu o direito a remição por lei-
tura, conforme a Recomendação CNJ 
n. 44/2013 previu, e incumbiu o CNJ de 
regulamentar o tema.

De acordo com a nova resolução, 
serão consideradas para o cálculo da 
remição três tipos de atividades edu-
cacionais realizadas durante o período 
de encarceramento: educação regular 
(quando ocorre em escolas prisionais), 
práticas educativas não-escolares e 
leitura. Para fazer jus à antecipação da 
liberdade, a pessoa condenada terá de 
cumprir uma série de critérios estabe-
lecidos pela norma do CNJ para cada 
uma das três modalidades de estudo.

Dos 748 mil presos no Brasil, pelo 
menos 327 mil não completaram os 
nove anos do ensino fundamental e 
20 mil são considerados analfabetos. A 
direção de 64% dos estabelecimentos 
informou haver internos em ativida-
de educacional, mas apenas 123 mil 
pessoas presas estão matriculadas a 
alguma dessas atividades. Desse total, 
23.879 participam de algum programa 
de remição pela leitura e 15 mil estão 
envolvidos em remição por esporte ou 
outras atividades culturais, de acordo 
com levantamento de 2019 do De-
partamento Penitenciário Nacional 
(Depen), com base em informações 
prestadas pela direção das unidades 
prisionais do Brasil.

O relator do processo, conselheiro 
Mário Guerreiro, fez questão de agra-
decer publicamente cada um dos in-
tegrantes dos grupos de trabalho que 
discutiram as bases que resultaram na 
proposta de regulamentação subme-
tida ao Plenário do CNJ no processo 
n. 0001883-74.2021.2.00.0000. “Os gru-
pos ainda seguirão trabalhando na 
formulação dos planos nacionais de 
leitura e de esporte e lazer no sistema 
prisional”, afirmou o conselheiro, que 
coordena os dois grupos de trabalho.

Nomeados em outubro de 2020 pe-

lo presidente do STF e do CNJ, ministro 
Luiz Fux, os grupos têm a participação 
de representantes da academia, de 
entidades da sociedade civil ligadas 
às causas da educação, da leitura e do 
esporte, além de membros do Poder 
Executivo e do Sistema de Justiça. Re-
presentam o CNJ nos grupos de traba-
lho os juízes auxiliares da Presidência, 
Fernando Pessôa da Silveira Mello, 
Carlos Gustavo Vianna Direito e Luís 
Geraldo Sant’Ana Lanfredi, que tam-
bém é coordenador do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas 
(DMF/CNJ).

COMPROVAÇÃO
A leitura de qualquer livro de lite-

ratura emprestado da biblioteca da 
unidade prisional, por exemplo, pode-
rá significar menos tempo de pena a 
cumprir. Para tanto, a pessoa presa de-
ve apresentar um Relatório de Leitura 
que será remetido à Vara de Execuções 
Penais (VEP) ou Comissão de Valida-
ção instituída pela VEP.

Cada obra lida, após o reconheci-
mento da Justiça, reduzirá em quatro 
dias a pena da pessoa presa. A resolu-
ção estabelece o limite de 12 livros lidos 
por ano e, portanto, 48 dias remidos 
como teto anual dessa modalidade de 
remição. Em respeito à Lei 13696/2018, 
que instituiu a Política Nacional de Lei-
tura e Escrita, ficam vedadas a censura, 
a existência de lista prévia de títulos 
para fins de remição e a aplicação de 
provas. A Resolução também propõe 
que sejam adotadas estratégias para 
reconhecimento da leitura por pessoas 
com deficiência, analfabetas ou com 
defasagem de letramento.

PRÁTICAS NÃO-ESCOLARES
De acordo com a nova normati-

va,  informa o site do TJRN, práticas 
sociais educativas não-escolares são 
aquelas “atividades de socialização 
e de educação não-escolar, de auto-
aprendizagem ou de aprendizagem 
coletiva” que educam fora da sala de 
aula tradicional. Podem ter “natureza 
cultural, esportiva, de capacitação 

profissional, de saúde, entre outras”, 
mas a iniciativa deverá ter requisitos 
semelhantes ao de um programa de 
ensino regular.

Serão cobrados, das “iniciativas 
autônomas, instituições de ensino 
públicas ou privadas e pessoas e ins-
tituições autorizadas ou conveniadas 
com o poder público para esse fim”, os 
objetivos e conteúdo propostos, base 
teórica, metodologias, carga horária 
e frequência. A remição da pena da 
pessoa presa matriculada em algum 
projeto não-escolar dentro de unidade 
prisional será contabilizada em horas 
de participação efetiva (presença aferi-
da), de modo semelhante a contagem 
de tempo no ensino regular.

EXAMES
Caso a pessoa presa consiga ser 

aprovada em algum exame que resulte 
na conclusão de um dos níveis da Edu-
cação Básica ( fundamental e médio), 
terá sua pena reduzida em metade da 
carga horária correspondente à eta-
pa concluída, conforme definido por 
resolução do Conselho Nacional de 
Educação. A conclusão dos anos finais 
do ensino fundamental faz jus a carga 
horária de 1.600 horas e, para ensino 
médio ou educação profissional técni-
ca de nível médio, 1.200 horas.

A quantidade de horas será acres-
cida em um terço se a pessoa demons-
trar que concluiu um dos níveis da 
Educação Básica, conforme definido 
pela LEP. A cada 12 horas de estudo, 
comprovadas pela Justiça, ela terá di-
reito a um dia a menos na pena.

PLANOS NACIONAIS
A discussão sobre a resolução e 

o acompanhamento de sua imple-
mentação têm apoio do Programa 
Fazendo Justiça, coordenado pelo 
Departamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e 
Sistema de Medidas Socioeducativa, 
do CNJ. Os grupos vão apresentar pro-
posta de Planos Nacionais de Esportes 
e de Leitura, com a finalidade de am-
pliar o impacto da Resolução na pro-
moção das práticas sociais educativas 
nos estabelecimentos prisionais.

Dos 748 mil presos no Brasil, pelo menos 327 mil não terminaram o ensino fundamental

Remição de pena por estudo e 
leitura na prisão é regulamentada

GOVERNO DO CEARÁ



Um intenso tiroteio na Favela do 
Jacarezinho, na zona norte do 
Rio de Janeiro, deixou pelo me-

nos 25 mortos, entre eles um policial, 
e dezenas de pessoas feridas. O agente 
André Frias, da Delegacia de Combate 
às Drogas (Dcod), morreu após ser 
baleado na cabeça. Levado ao Hospital 
Municipal Salgado Filho com quadro 
clínico considerado grave, ele não re-
sistiu.

Outros dois policiais também fo-
ram atingidos de raspão no braço e 
panturrilha e têm quadros estáveis. Ao 
todo, 21 trafi cantes foram identifi ca-
dos e são procurados pela polícia local. 
Segundo a Polícia Civil, são 24 suspei-
tos mortos e o agente.

Em nota, a Polícia Civil informou 
que a ação, batizada de Operação 
Exceptis, é resultado de investigação 
contra a organização criminosa que 
atua na comunidade e coordenada pe-
la Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA).

O grupo é investigado pelo ali-
ciamento de crianças e adolescentes 
para integrar a facção que domina o 
território, explorando os menores pa-
ra práticas como o tráfi co de drogas, 
roubo de cargas, roubos a transeuntes, 
homicídios e sequestros de trens da 
Supervia, dentre outros crimes pratica-
dos na região.

O confronto, segundo Metrópoles, 
interrompeu a circulação dos trans-
portes públicos na região, além de ter 
provocado o fechamento de escolas e 
de unidades de saúde, suspendendo, 
entre outros serviços, a vacinação con-
tra a Covid-19.

O MetrôRio informou que os “dois 

clientes foram atingidos na altura da 
estação de Triagem, após o vidro de 
uma das composições aparentemente 
ser atingido por projétil”. Os passagei-
ros feridos foram socorridos e também 
têm quadros estáveis.

Os trens do Ramal Belford Roxo 
fi caram impedidos de circular entre as 
estações Del Castilho e Belford Roxo 
(o trecho até a Central do Brasil está 
suspenso por conta dos confrontos). 
Policiais fi zeram buscas nas platafor-
mas da estação de trem que fi ca na 
comunidade. Em diversos pontos, as 
viaturas precisaram ser desembarca-

das em função das barricadas feitas 
pelos criminosos.

PÂNICO
Moradores, assustados, pediram 

socorro em entrevistas ao Bom Dia Rio, 
entre eles uma noiva, com cerimônia 
agendada para às 9h desta quinta-feira 
(6), e um morador que tenta sair de ca-
sa com a esposa, grávida, para chegar 
ao hospital onde será realizado o parto. 
O telejornal exibiu ainda imagens de 
criminosos armados fugindo, saltan-
do de telhado em telhado de diversas 
casas.

O Jacarezinho é dominado por 
uma das maiores facções criminosas e 
o território é considerado um dos mais 
importantes da quadrilha. São cerca de 
200 policiais na ação, que conta com 
carros blindados da Polícia Civil e heli-
cóptero. A ação conta ainda com apoio 
de outras unidades do Departamento 
Geral de Polícia Especializada (DGPE), 
do Departamento Geral de Polícia da 
Capital (DGPC) e da Coordenadoria de 
Recursos Especiais (CORE).

O tiroteio interrompeu o tráfego 
entre as estações Maria da Graça e 
Triagem. Por volta das 7h15, os trens 

voltaram a circular.

GUERRA E TERRORISMO
A nota da Polícia Civil também 

classifi ca a situação da região como 
guerra e terrorismo, além de informar 
que os criminosos alvo da ação foram 
identifi cados após a quebra de sigilos 
telefônicos e de dados autorizados pela 
Justiça.

A partir daí, “foi possível caracteri-
zar a associação dessas pessoas com a 
organização criminosa que domina a 
região, onde foi montada uma estrutu-
ra típica de guerra provida de centenas 
de ‘soldados’ munidos com fuzis, pisto-
las, granadas, coletes balísticos, roupas 
camufl adas e todo tipo de acessórios 
militares”, diz o texto.

Em razão da difi culdade de se 
operar no terreno, por conta das bar-
ricadas e das táticas de guerrilha usa-
das pelos bandidos, o local é um dos 
escolhidos pela quadrilha para abrigar 
quantidade relevante de armamentos, 
que seriam utilizados nas retomadas 
de territórios perdidos para facções 
rivais ou para reforçar a própria base 
contra possíveis investidas policiais.

“Além do uso das mencionadas 
práticas típicas de guerra, em dezem-
bro de 2020 e abril de 2021, os crimi-
nosos do Jacarezinho sequestraram 
trens da Supervia, demonstrando que 
a sua forma de atuação se assemelha 
àquelas empregadas por grupos terro-
ristas”, completa a nota.

Desde junho do ano passado, o 
(STF) suspendeu operações em favelas 
durante a pandemia. A decisão permi-
te ações apenas em “hipóteses absolu-
tamente excepcionais”.
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JOÃORICARDOCORREIA
Nina

A 34ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo 
aumentou o valor da indenização 
por danos morais devida por um 
clínica aos donos de uma gata 
que fugiu das dependências do 
estabelecimento. O valor passou de 
R$ 3 mil para R$ 5 mil.

Nina 2
Segundo os autos, a bichana 

de estimação dos autores fugiu da 
onde estava internada, e não foi mais 
encontrada.

Mortes
A pandemia provocada pelo 

novo coronavírus ganhou destaque 
mundial, pela tragédia que é, pelas 
vidas que tem ceifado, pela mudança 
no planeta.

Mortes 2
Mas nós, aqui no Brasil, não 

podemos, jamais, esquecer que 
diariamente adultos e crianças 
continuam morrendo de fome, sede, 
falta de assistência médica, vítimas 
do descaso de muitos que se dizem 
“autoridades”. Covid-19 mata. Fome, 

sede e corrupção também.

Refl exão
Presente bom é aquele que tem 

valor. Preço mais alto ou mais baixo 
até papel higiênico tem.

Eleitoral
No dia 29 de março deste 

ano, o Tribunal Regional Eleitoral 
do RN suspendeu, por tempo 
indeterminado, o prazo para 
digitalização de processos físicos que 
tramitam na primeira instância da 

Justiça Eleitoral potiguar.

Eleitoral 2
Uma nova data limite será 

deliberada pela presidência e 
Corregedoria do TRE-RN, mediante a 
melhoria da crise sanitária decorrente 
da Covid-19.

Federal
Agentes da Polícia Federal 

cumpriram, nesta quinta-feira (6), 110 
mandados judiciais — 38 de prisão 
e 72 de busca e apreensão — em 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Tocantins, Amazonas, Maranhão, 
Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e São 
Paulo. 

Federal 2
A ação faz parte da operação 

“Grão Branco”, cujo alvo é uma 
quadrilha responsável por tráfi co 
internacional de drogas.A 1ª Vara 
da Justiça Federal de Cáceres 
(MT)  determinou ainda a busca 
e apreensão de 10 aeronaves e 
o sequestro de todos os bens de 
103 pessoas físicas e jurídicas 
investigadas. 

JOÃORICARDO

REPRODUÇÃO

Operação policial no Jacarezinho 
tem como saldo mais de 20 mortos
CHAPA ESQUENTOU| Tiroteio durante a madrugada aterrorizou moradores da região que, segundo a polícia, é dominada por facção criminosa; cerca de duzentos policiais participaram 
da ação que resultou nas mortes de mais de vinte suspeitos de envolvimento com a criminalidade e do agente de Polícia Civil Adré Frias, que foi atingido por um tiro na cabeça

André Frias trabalhava na Delegacia de Combate às Drogas e perdeu a vida no confronto com suspeitos de envolvimento com facção criminosa



Para estimular os beneficiários de 
programas sociais a movimen-
tarem recursos pelo smartpho-

ne, a Caixa Econômica Federal lançou 
nesta quinta-feira (6) uma campanha 
promocional para estimular o uso do 
aplicativo Caixa Tem. As empresas 
parceiras da campanha sortearão até 
R$ 250 mil para os clientes do aplica-
tivo usarem o cartão de débito virtual 
da bandeira Visa em compras virtuais.

A campanha vai até 16 de setem-
bro. Até lá, em cada compra realizada 
pelo cartão de débito virtual Caixa 
Visa, o consumidor concorrerá a mais 
de 1,4 mil cartões pré-pagos com sal-
dos de R$ 50, R$ 100 e R$ 250. A cada 
quatro compras, o cliente receberá 
um número da sorte para participar 
de quatro sorteios mensais de cartões 
pré-pagos no valor de R$ 10 mil cada.

Os números da sorte também per-
mitem concorrer ao grande prêmio fi-
nal, um certificado de ouro de R$ 250 
mil. A Caixa sugere usar esse dinheiro 
na compra de uma casa e de carros 
populares.

Os clientes interessados devem se 
cadastrar na plataforma de benefícios 
Vai de Visa . A partir daí, basta fazer 
compras de qualquer valor por meio 
do cartão de débito virtual Visa, gera-
do no Caixa Tem. O regulamento e os 
procedimentos podem ser consulta-
dos no site da campanha.

A campanha foi detalhada nesta 
quinta-feira pelo presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, em transmissão ao 
vivo pela internet. Segundo ele, o apli-
cativo Caixa Tem ajuda na inclusão 
digital e na bancarização de milhões 
de brasileiros em situação vulnerável. 
No fim do ano passado, foi sanciona-
da uma lei que permite que as contas 
poupança digitais, movimentadas 

pelo Caixa Tem, sejam usadas para 
pagar não apenas o auxílio emergen-
cial, mas benefícios previdenciários e 
trabalhistas, como o saque do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e 
abono salarial.

BALANÇO
Guimarães também divulgou o 

balanço de movimentações pelo Cai-
xa Tem. No acumulado de 2021, 20,7 
milhões de beneficiários movimen-
taram R$ 2,58 bilhões por meio do 
aplicativo. Desse total, 12,1 milhões 
de brasileiros usaram o aplicativo pa-
ra pagarem R$ 2 bilhões em boletos 
bancários ou em contas domésticas 
(água, luz, telefone e gás) e 8,6 milhões 
usaram o cartão de débito virtual para 
fazerem compras em sites e lojas par-
ceiras, gastando um total de R$ 580,4 
milhões.

O balanço considera não apenas 
o pagamento do auxílio emergencial, 
mas os demais benefícios sociais e 

trabalhistas também pagos por meio 
das contas poupança digitais. “Isso 
está por trás de a gente ter reduzido 
sensivelmente as filas nas agências e 
qualquer tipo de aglomeração”, expli-
cou o presidente da Caixa.

Desde o fim de abril, o seguro-de-
semprego também passou a ser pago 
pelas contas poupança digitais movi-
mentadas pelo Caixa Tem. Com limi-
te de movimentação de R$ 5 mil por 
mês, as contas poupança permitem 
até três transferências eletrônicas por 
mês sem custos para qualquer conta 
corrente. 

Além do pagamento de boletos 
bancários, de contas domésticas e de 
compras com cartão de débito virtu-
al, o aplicativo permite compras em 
maquininhas de estabelecimentos 
parceiros por meio de código QR (ver-
são avançada do código de barras). O 
usuário tira uma foto do código QR 
com a câmera do celular para fazer o 
pagamento.
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 
 
ASSU COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI, CNPJ: 05.756.905/0001-00, estabelecida a Rodovia RN 016, 
esquina com Avenida Senador João Câmara, no 1088, Bairro Dom Elizeu,  município de Assu/RN, torna  
público que  o  IDEMA – Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, 
lhes concedeu a RLO-RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO NO 2019-147260/TEC/RLO-0959, da  
atividade de comercio varejista de combustível para veículo automotores – Posto de Combustíveis, em 
24/08/2020, com validade de 6 anos. 
 

FRANCISCO JAIME DE SOUZA JUNIOR 
CPF: 008.716.204-05 

Sócio Diretor 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
A empresa, CABUGI BRITAGEM E LOCACOES EIRELI, CNPJ: 28.483.128/0001-72, torna público que foi 
concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a 
Licença Simplificada - LS nº Nº 2015-085247/TEC/LS-0066, com validade até 01/02/2021, para extração 
mineral (areia) no leito do rio Ceará-mirim, com área especifica de extração de 10 ha. (dez hectares) e volume 
extraído de 1.500 m³/mês, nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): 827.847,00 mE; 9.374.418,00 
mN, Datum SIRGAS 2000. A área está inserida junto ao DNPM n°848.059/2015 que compreende 22,69 
hectares. 

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., inscrita no CNPJ 10.550.896/0002-17, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LS N° 2021-158659/TEC/LS-0047, com prazo de validade até 04/05/2024, em favor do 
empreendimento 02 (dois) Veículos Sugadores de capacidade de 1.500 litros cada, que serão utilizados 
em atividades de limpeza de fossa, banheiros químicos e transporte de efluentes sanitários de 
empresas petrolíferas até a destinação final, localizado em Rua Ranieri Barbosa Paiva, 297, Dom Jaime 
Câmara – Mossoró/RN - CEP: 59628- 803. 

Fabrício Resende Fonseca 
Diretor Comercial 

 

1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN 

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
Maria Ozélia da Silva Chaves - Substituta 

Kétully Edméia Chaves - Substituta 
 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e 
Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pelo 
requerente, Sr. JOÃO GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, aposentado, casado, inscrito na Carteira de Identidade RG n°. 
003.544.932-SSP/RN, e no C.P.F. sob nº 037.571.294-15, residente e domiciliado à Rua Vinte e Nove de Fevereiro, nº 
036, Centro, CEP: 59280-000,  nesta Cidade de Macaíba/RN; tendo sido sua posse atestada há mais de 19 (dezenove) 
anos, somente pelo requerente e há mais de 27 anos pelo primeiro posseiro através de Escritura Particular, na posse 
do IMÓVEL RESIDENCIAL, situado à Rua Vinte e Nove de Fevereiro, nº 036, bairro Centro, CEP: 59.280-000, nesta 
cidade de Macaíba/RN, medindo 2,7ha (dois vírgula sete hectares), que sempre manteve a posse durante este período, 
com sua respctiva limpeza e manutenção, com uma área total de 917m² de superfície, limitando-se ao Norte, com 
Janaína dos Santos Silva Lima, Trav. Cícero Marcelino, Inaldo Roque de Melo, Rousiana Moura de Melo, Rafael Pontes 
Alexandre e Ramon Correia da Costa, Enistein Oliveira dos Santos, Alessandrodo Nascimento Silva, Acesso 
secundário, Núbia Rodrigues Barros, Micheline Vieira dos Santos Moita, Maranilson Lopes da Silva, Eliane Lima dos 
Santos e Joilson Matias Faustino; ao Sul, com o Sr Sebastião Geraldo da Silva, Epitácio Geraldo dos Santos, Getulio 
Revoredo Oliveira, Vércio de Lima Ribeiro, Ivaaldo Pereira de Lima e José Isídio de Souza; ao Leste: com José Isídio 
de Souza e ao Oeste, com Rua Vinte e Nove de Fevereiro, medindo 2,7ha de superfície e perímetro de 917,0m;. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas 
no sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central n° 33º WGR, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. A não 
apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente edital, implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal de grande 
circulação deste edital, o mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  
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OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ – MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP: 59.420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 

                                      Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo  
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE 
CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 
30.12.2020, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por ANTONIO MOURA SOBRINHO, 
brasileiro, viúvo (Certidão de Casamento nº 196, às fol. 196, Livro B-01 do Registro de casamento datado de 02 de 
março de 1976, emitida pelo ofício Único de Ruy Barbosa, devidamente averbada), agropecuarista, portador do RG nº 
646073 SSP/RN, expedido em 31/10/2017 e do CPF nº 036.424.234-50, nascido em 24/08/1946, filho de José Moura 
Barbosa e Maria Carlos de Souza, com endereço para correspondência na Rua São José 27 A, Centro, CEP.: 59.420-
000, Ruy Barbosa RN, (Processo nº 003/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado 
“SITIO FONTAINHA DE CIMA” GLEBA 1, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 22,4217 ha, 
medindo 3.453,77 m; limitando-se ao a) NORTE com a FAZENDA SANTA LUIZA, localizada no município de Ruy 
Barbosa RN, comarca de São Tomé RN, de propriedade do ROBERTO LUIZ FAGUNDES GALVÃO, agropecuarista, 
portador do RG nº 323.194 SSP/RN e do CPF nº 199.409.554-72, residente e domiciliado na Rua Portalegre, 20ª, Nova 
Parnamirim, Parnamirim/RN - CEP: 59152-376; b) ao SUL com a SITIO FONTAINHA DE CIMA, de propriedade de 
MARIA APARECIDA DE MOURA, agropecuarista, portador do RG nº 1701325 SSP/RN e do CPF nº 048.094.774-01, 
residente e domiciliada na Rua Manoel do Nascimento, 30, apto. 01, centro, Ruy Barbosa/RN CEP: 59420-000; c) ao 
LESTE com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN d) ao OESTE com a FAZENDA 
ACAUÃ, de propriedade de MILTON RENATO DE CARVALHO, agropecuarista, portador do RG nº 128037 SSP/RN e 
do CPF nº 050.305.014-87, residente e domiciliado na Rua São Celso Filho, 789, casa2374, Cidade da Esperança, 
Natal/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem 
como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com 
firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados 
pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nº 
RN20200327085, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, 
CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002369TYQ – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 

BANDEIRA| Campanha vai até 16 de setembro e em cada compra feita pelo cartão de débito virtual Caixa 
Visa, o consumidor concorrerá a mais de 1,4 mil cartões pré-pagos com saldos  que chegam a R$ 250

Clientes interessados devem se cadastrar na plataforma de benefícios “Vai de Visa”

Caixa lança campanha para 
estimular transações pelo celular

: MARCELLO CASAL JÚNIOR/AGÊNCIA BRASIL

Influenciado pelo aumento da taxa 
Selic (juros básicos da economia) 
e pelo alívio no mercado interna-

cional, o dólar teve queda expressiva 
nesta quinta-feira (6) e fechou no 
menor nível desde meados de janei-
ro. A bolsa de valores, B3, operou em 
baixa durante quase toda a sessão, 
mas recuperou-se perto do fim das 
negociações e encerrou com pequena 
alta.https://agenciabrasil.ebc.com.br/
ebc.png?id=1408963&o=nodehttps://
agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif ?i-
d=1408963&o=node

O dólar comercial fechou o dia 
vendido a R$ 5,279, com recuo R$ 
0,087, 1,62%. A cotação chegou a subir 
para R$ 5,37 no início da sessão, mas 

reverteu a tendência ainda durante 
a manhã e passou a cair. A moeda 
norte-americana está no menor valor 
desde 14 de janeiro, quando fechou a 
R$ 5,212. A cotação acumula queda de 
2,8% em maio e alta de 1,73% em 2021.

No mercado de ações, o dia foi 
marcado por oscilações. O índice Ibo-
vespa, da B3, encerrou a quinta-feira 
aos 119.921 pontos, com alta de 0,3%. 
Depois de cair 0,4% por volta das 
11h30, o indicador passou quase toda 
a tarde em queda, fechando em territó-
rio positivo impulsionado por ações de 
mineradoras, que registraram lucros 
expressivos no primeiro trimestre em 
meio à valorização internacional do 
minério de ferro.

O principal motivo para o desem-
penho de hoje no mercado financeiro 
foi a indicação, pelo Banco Central, de 
que deverá promover uma nova alta de 
0,75 ponto percentual na taxa Selic na 
próxima reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom), marcada para ju-
nho. A decisão elevaria a Selic de 3,5% 
para 4,25% ao ano, fazendo o Brasil 
ter taxa maior que a do México, onde 
os juros básicos estão em 4% ao ano, 
e tornando o mercado brasileiro mais 
atrativo em relação a outros países 
emergentes.

Paralelamente, a alta dos juros tor-
na a bolsa de valores menos atraente, 
ao estimular a migração de investi-
mentos para a renda fixa, como CDB. 

Dólar fecha no menor nível desde 
janeiro após decisão do Copom

SELIC INFLUENCIA
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OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ – MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP: 59.420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 

                                      Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo  
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE 
CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 
30.12.2020, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por ANTONIO MOURA SOBRINHO, 
brasileiro, viúvo (Certidão de Casamento nº 196, às fol. 196, Livro B-01 do Registro de casamento datado de 02 de 
março de 1976, emitida pelo ofício Único de Ruy Barbosa, devidamente averbada), agropecuarista, portador do RG nº 
646073 SSP/RN, expedido em 31/10/2017 e do CPF nº 036.424.234-50, nascido em 24/08/1946, filho de José Moura 
Barbosa e Maria Carlos de Souza, com endereço para correspondência na Rua São José 2 A, Centro, CEP.: 59.420-
000, Ruy Barbosa RN, (Processo nº 004/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado 
“SITIO FONTAINHA DE CIMA” GLEBA 2, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 6,5748 ha, 
medindo 1.215,10m; limitando-se ao a) ao NORTE com a FAZENDA SANTA LUIZA, localizada no município de Ruy 
Barbosa RN e comarca de São Tomé RN., de propriedade do ROBERTO LUIZ FAGUNDES GALVAO, agropecuarista, 
portador do RG nº 323.194 SSP/RN e do CPF nº 199.409.554-72, residente e domiciliado na Rua Portalegre, 20ª, Nova 
Parnamirim, Parnamirim/RN - CEP: 59152-376; b) ao SUL com a SITIO FONTAINHA DE CIMA, de propriedade de 
MARIA APARECIDA DE MOURA, agropecuarista, portador do RG nº 1701325 SSP/RN e do CPF nº 048.094.774-01, 
residente e domiciliada na Rua Manoel do Nascimento, 30, apto. 01, centro, Ruy Barbosa/RN CEP: 59420-000; c) ao 
LESTE com a FAZENDA FONTAINHA de propriedade do Espólio de Edilson Marques da Rocha. d) ao OESTE com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as 
demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno 
demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme 
caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando 
Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nº RN20200327085, ficando os mesmos, assim como 
com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo 
manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não 
havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 
conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia 
Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002369TYQ – conferência em 
http://selodigital.tjrn.jus.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - SRP N° 012/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 422/2021

A Pregoeira do município de Bento Fernandes/RN torna público que promoverá em 19 de maio 
de 2021, às 09h00min o Pregão Eletrônico N.º 001/2021 - SRP Nº 012/2021, do tipo menor preço, 
no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o 
Edital e anexos de Licitação que tem como Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 
gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria de Educação e Desporto e 
da Secretaria de Habitação, Assistência Social e Juventude do Município de Bento 
Fernandes/RN. Demais especificações e detalhes encontram-se à disposição dos interessados 
na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bento Fernandes/RN, em 06 de maio de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a 
abertura do Processo Licitatório nº 1603202101/2021 – na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo 
“MENOR PREÇO”, objetivando a contratação de empresa especializada para a urbanização dos 
canteiros nas Ruas Voluntários da Pátria, 07 de Setembro, José Antônio da Costa, Ivo Ferreira, 
Nova e RN 093, localizadas na Zona Urbana do Município de Lagoa de Velhos/RN, de acordo com 
as especificações no Projeto Básico, Memorial Descritivo, e demais Anexos deste Edital. A abertura dos 
envelopes está prevista para o dia 24 de MAIO de 2021, às 10h00min. O Edital contendo todas as 
informações, encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, à Praça Fabião das 
Queimadas, nº 700, centro – Lagoa de Velhos/RN, no horário de expediente das 07h00min às 
13h00min. Outras informações, pelo fone (84) 3695-0091 ou pelo e-mail cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br. 

Lagoa de Velhos/RN, 05 de maio de 2021.
JOÃO MARIA DAMASCENA

Presidente da CPL/PMLV
Portaria nº 011/2021

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS EM PRESIDIOS E EM 
UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS - SINESP - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL - O SINDICATO 
NACIONAL DAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS EM PRESIDIOS E EM UNIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - SINESP CONVOCA todas as empresas especializadas em cogestão - administração, de forma 
conjunta com o poder público, de estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 83-A e B, da Lei n.º 7.210/1984 (Lei de 
Execução Penal), e socioeducativos, inclusive se tratando no regime de contratação de parceria público-privada, para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL DE RETIFICAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E DE RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE 
FUNDAÇÃO DO SINDICATO, nos termos da Portaria n,º 17.593/2020, a ser realizada no dia 21/06/21, de forma híbrida, 
presencialmente, no Setor Bancário Sul - SBS, Bloco "E" Sala 206 Sobreloja, Edifício Prime - Asa Sul, Brasília - Distrito 
Federal,  CEP 70.070.120,  e  virtualmente,  por  meio  da  Plataforma Zoom (Link  de  acesso: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdeCtqDIsG9ITTP_KAPxrg4xtqwERtWYQ) às 10h, em primeira convocação, 
e 10h30, em segunda convocação, para deliberar para: a) retificação do Estatuto Social da Entidade e ratificação das 
informações constantes da ata de Fundação, eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINESP, com base 
territorial nacional, e base de representação das empresas da categoria econômica/atividades das empresas especializadas 
em cogestão - administração, de forma conjunta com o poder público, de estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 
83-A e B, da Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), e socioeducativos, inclusive se tratando no regime de contratação de 
parceria público-privada; b) leitura, discussão e aprovação das alterações estatutárias da Entidade; c) prorrogação de 
mandato da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes até 30/06/22; d) autorização para que sejam adotadas 
todas as providências necessárias para o registro do Sindicato junto aos órgãos competentes, especialmente Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos; e) assuntos gerais. Jeferson Furlan Nazário - Presidente do Sindicato Nacional das 
empresas especializadas na prestação de serviços em presídios e em unidades socioeducativas - SINESP. Brasília/DF, 
03/05/2021. Jeferson Furlan Nazário - Presidente

INVESTIGAÇÃO | Ministério Público do Rio de Janeiro também solicitou a conversão da prisão temporária do 
casal em prisão preventiva, medida que os promotores consideram necessária para o processo

O Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ) de-
nunciou nesta quarta-feira (5) 

o vereador Dr. Jairinho e a professora 
Monique Medeiros pela morte do filho 
dela, Henry Borel, de 4 anos. Também 
foi solicitada a conversão da prisão 
temporária dos dois em prisão preven-
tiva, medida que os promotores consi-
deram necessária para que o processo 
não sofra interferência. Caso a Justiça 
aceite a denúncia, eles irão responder 
por homicídio triplamente qualificado, 
tortura, fraude processual e coação no 
curso do processo.

Monique vivia um relacionamento 
com o vereador do Rio de Janeiro e foi 
denunciada também pelo crime de 
falsidade ideológica. Segundo o MPRJ, 
ela prestou falsa declaração falsa no 
hospital para onde levaram a criança, 
que chegou ao local já sem vida. “Ao 
buscar atendimento para seu filho, ob-
jetivou mascarar as agressões sofridas 
por este, evitando a responsabilização 
penal de seu companheiro”, registra a 
denúncia.

O menino morreu no dia 8 de mar-
ço no apartamento onde morava com 
sua mãe e seu padrasto. O laudo de 
necropsia do Instituto Médico-Legal 
(IML) indicou que a criança sofreu 23 
ferimentos pelo corpo e que a causa 
da morte foi “hemorragia interna e 
laceração hepática”. O corpo apresen-
tava lesões hemorrágicas na cabeça, 
lesões no nariz, hematomas no punho 
e abdômen, contusões no rim e nos 
pulmões, além de hemorragia interna 
e rompimento do fígado.

O inquérito da Polícia Civil foi 
concluído na terça-feira (4) com o in-
diciamento por homicídio dos dois in-
vestigados. No curso das investigações, 
foram recuperadas mensagens em que 
a babá de Henry relata a Monique um 
episódio em que o menino foi vítima 
de agressão de Dr. Jairinho. A mãe da 
criança, segundo o delegado, não de-
nunciou o ocorrido na época e omitiu 
a informação no depoimento.

Na denúncia, o MPRJ endossou 
conclusões do inquérito policial. “Os 
intensos sofrimentos físicos e mentais 
a que era submetida a vítima como 
forma de castigo pessoal e medida 
de caráter preventivo consistiam em 
agressões físicas perpetradas pelo de-
nunciado Jairo Souza Santos Junior”, 
diz o documento. Monique é apontada 
como coautora do crime por omis-
são, pois tinha o dever de proteção e 
vigilância. “Sendo conhecedora das 
agressões que o menor de idade sofria 
do padrasto e estando ainda presente 
no local e dia dos fatos, nada fez para 
evitá-las ou afastá-lo do nefasto conví-
vio com o denunciado Jairo”, registra a 
denúncia.

Monique e Dr. Jairinho estão em 
prisão temporária desde o dia 8 de 
abril. Com o fim da investigação poli-
cial, caso não ocorra a conversão em 
prisão preventiva, eles deverão ser li-
berados para responder em liberdade. 

Para o MPRJ, se isso ocorrer, há risco 
de as testemunhas serem ameaçadas 
e de interferências na coleta de provas. 
“Existem pontos destacados no apenso 
físico do laudo de extração de conteú-
do do aparelho celular dos denuncia-
dos que apontam que, a todo tempo, 
eles tentaram intimidar e cercear 
testemunhas, direcionar depoimentos 
e embaraçar as investigações”, diz a 
denúncia.

No mesmo dia em que foi preso, Dr. 
Jairinho, que está no quinto mandato 
como vereador, foi expulso do Solida-
riedade, partido ao qual estava filiado. 
Na Câmara dos Vereadores, tramita 
um processo de cassação do mandato 
do parlamentar.

DEFESA
A defesa de Monique Medeiros, 

composta pelos advogados Thiago 
Minagé, Hugo Novais e Thaise Mattar 
Assad, ainda não se pronunciou sobre 
a denúncia do MPRJ.

Na última terça-feira (4), os advo-
gados divulgaram nota lamentando 
a decisão da Polícia Civil de não co-
lher um novo depoimento da mãe de 
Henry. Nas últimas semanas, Monique 
escreveu diversas cartas onde pede 
desculpas a Leniel Borel, pai de Henry, 
e oferece uma versão dos fatos distinta 
da que apresentou em seu interrogató-
rio no dia 17 de março. Ela afirma ter 

sido pressionada a endossar uma nar-
rativa combinada com André Barreto, 
advogado que representou o casal no 
início do caso.

Thiago Minagé, Hugo Novais e 
Thaise Mattar Assad foram contra-
tados por Monique no mês passado, 
quando ela decidiu ter defesa separada 
da de Dr. Jairinho. Os três advogados 
consideram a reconstituição dos fatos 
imprestável porque, segundo eles, te-
ria sido realizada com base em versão 
uma irreal, apresentada sob coação e 
dissimulação.

Para eles, a mãe de Henry também 
é vítima no caso. Com base no teste-
munho de mulheres que tiveram rela-
cionamento com Dr. Jairinho, os três 
advogados passaram a sustentar que o 
vereador tem perfil agressivo e que se-
ria o único autor do crime. Um desses 
casos antigos levou o MPRJ a oferecer 
outra denúncia na semana passada 
contra Dr. Jairinho, acusado de ter tor-
turado física e mentalmente a filha de 
sua então namorada. A criança tam-
bém tinha quatro anos na época (2011-
2012). Nas cartas escritas na prisão, 
Monique afirma que era induzida a 
tomar remédios para dormir e descre-
ve episódios de ciúme e violência que 
não foram relatados no interrogatório. 
Quando depôs diante dos investigado-
res, ela disse que acreditava que Henry 
teria se acidentado.

Henry tinha 4 anos quando morreu, no apartamento onde estavam a mãe e o vereador Jairo

Monique escreveu cartas sobre morte do filho e seus advogados dizem que ela foi pressionada

MPRJ denuncia mãe de Henry e 
Dr. Jairinho pela morte da criança
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Vênus e Plutão sinalizam reforço na área fi nanceira 
através de uma parceria ou associação. Mudanças na 
carreira trarão poder. Novo empreendimento ganhará 
forma e perspectivas positivas para o futuro. Hora de 
realizar um velho sonho e fortalecer bases materiais.

Assuntos de saúde estarão em destaque. Troque 
confi dências com a família e elimine angústias. O dia 
trará alívio de pressões e fortalecimento interior. Bom 
para resolver pendências e dar novo sentido à vida. 
Amplie perspectivas. Planos de mudança ou de viagem.

Empatia nas interações com grupos, equipe e amizades. O 
dia trará envolvimento com questões coletivas e abertura 
a novas relações. Vênus e Plutão sinalizam conexões 
poderosas e novas escolhas. Revoluções no projeto de 
vida virão acompanhadas de inovações.

Amor e criatividade envolverão a vida num clima 
mágico. Aprofunde uma relação especial, investigue 
informações, descubra mistérios e renove os 
sentimentos. Cenário positivo para novos projetos e 
para fortalecer as bases afetivas. 

Sentimentos profundos inspirarão planos e defi nirão o 
futuro. Visualize onde quer chegar e abrace a missão. 
Uma proposta fi nanceira chegará repentinamente. 
Movimente a vida com novas ideias e projetos. Fase de 
maior liberdade interior e de autoconhecimento.

Assuntos delicados da vida familiar e de moradia serão 
resolvidos com sensibilidade e atenção às necessidades 
de cada pessoa envolvida. Momento de realizar sonhos, 
com gratidão aos antepassados e à bagagem adquirida. 
O dia trará lindas lembranças dos que já foram.

Aprofunde relações. Novo romance começará como 
amizade, se estiver só. Questionamentos existenciais 
mudarão posturas e rumos. Espírito colaborativo, 
solidariedade e participação ativa nas redes e atividades 
de grupo destacarão sua sensibilidade e empatia.

Conversas sensíveis, carregadas de emoção e empatia 
marcarão as interações de hoje. Elimine ressentimentos 
do passado e comece nova fase no amor. Plutão e Vênus 
destacarão seu poder e aprofundarão um vínculo especial. 
Decisões da vida íntima dependerão da situação fi nanceira.

Nem todas as relações sobreviverão ao nível de 
exigência deste momento. Sentimentos profundos 
mobilizarão mudanças e decisões sobre o futuro. Firme 
uma associação e inove a carreira. O dia trará uma 
proposta poderosa de trabalho.

Sentimentos generosos, valores afetivos e compaixão 
mobilizarão ações solidárias e doações. O dia trará 
sucesso em transações imobiliárias e alívio de tensões. 
Simplifi que tarefas domésticas com participação da 
família e promova maior união. 

Lindo momento no amor. O dia anuncia clima mágico 
numa relação especial e mais confi ança no futuro. Supere 
medos com a fé. O ambiente social poderá mudar. 
Conexões com pessoas queridas de longe despertarão 
sentimentos profundos.

Aprofunde o tom das conversas, fi rme parcerias e 
esclareça dúvidas. Plutão e Vênus anunciam contatos 
poderosos e mudanças no ambiente social. O dia 
trará novidades atraentes e aprendizado. Amplie as 
comunicações, circule nas redes e crie novos vínculos.

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)

Além de tudo, “Vem Pra Cá” também tem concorrência
A coluna recebeu informações 

que, dentro do próprio SBT, tem 
gente “torcendo” contra o “Vem 
Pra Cá”.

Não bastassem os tantos 
problemas que o programa vem 
enfrentando, mais esse.

Dos mais graves, por sinal.
O que não chega a ser 

novidade. Em praticamente 
todas as TVs, a concorrência 

ou ciumeira interna é sempre 
muito grande. Maior que a de 
fora muitas vezes. E isso desde 
sempre.

Só que no caso do “Vem Pra 
Cá”, meio que extrapolou e o fato 
de Patrícia Abravanel ser dona ou 
fi lha do dono, pega ainda mais.

Uma coisa é uma coisa, outra 
coisa é outra coisa...

O “Vem Pra Cá” tem sérios 

problemas. Está longe de ser 
um bom programa e todas as 
correções terão que ocorrer em 
pleno voo.

Pra começar, não podia ter 
saído da manhã e, como qualquer 
outro, precisa de tempo para o 
público se acostumar com ele. 
Mas sem ninguém jogar contra 
o patrimônio. Porque aí não dá. 
Fica impossível.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Elenco de “Olho por Olho”, 

próxima novela do João Emanuel 
Carneiro na Globo, ainda tem papéis 

aberto... Alguns, inclusive, bem 
importantes.José Luiz Datena 

tem mostrado aos mais próximos 
os resultados de uma pesquisa, com 

ele em primeiro lugar na disputa 
para o Senado em São Paulo...
Será que desta vez vai?...A 

televisão, na última hora, sempre foi 
escolhida.Jovem Pan contratou 
a apresentadora Mariana Fanti...
Agora, ela passa a dividir com 
William Travassos o comando do 

“Jornal da Manhã – segunda edição”.
A partir desta sexta-feira, a rádio 

Cultura AM vai operar na FM... O 
prefi xo é 77,0 MHZ e a programação 

seguirá sendo a mesma.Ontem, 
na CNN Brasil, depois de deixar o 
apresentador Rafael Colombo no 

vácuo, Alexandre Garcia colocou em 
dúvida se continuaria participando 

do telejornal “Novo Dia”...Mas vai 
continuar, segundo a direção do canal, 

no quadro “Liberdade de Opinião”.

Modelo exclusivo
Vez por outra, alguém inventa 

a “aposentadoria” da Ana Maria 
Braga, sempre acompanhada ou 
sugestões sobre a sua substituição 
sob encomenda.

Quer saber? Pra esse tipo de 
programa que a Ana Maria faz na 
televisão brasileira, desculpem as 
interessadas, não tem ninguém. É 
única.

 
Estrada

Fruto dos tantos anos nessa 
estrada, Ana Maria Braga consegue 
fazer o “Mais Você”, conversando 
com o telespectador, olho no 
olho, ao vivo, na maioria das vezes 
improvisando.

E isso todo santo dia. Não é fácil. 
A ela todas as honras. Merece até 
estátua na Globo.

 
Pela ordem

A Globo está com tudo planejado 
para a exibição de “Pantanal” 
bem no início do ano que vem, na 
sequência de “Um Lugar ao Sol”, da 
Lícia Manzo.Gravações a partir de 
junho e julho ou, mais tardar, no 

Em se tratando de apresentadora, 
Ana Clara Lima mostrou no “Big 
Brother” que tem futuro na Globo. Já 
tinha ido bem no “Vídeo Show”. Sabe 
das coisas. Aliás, vamos combinar 
que preconceito com ex-BBBs está 
bem fora de moda. O sucesso da 
Grazi, Sabrina e companhia bela 
comprovam. Sucesso incomoda.

INSTAGRAM

comecinho do segundo semestre, 
para estrear em fevereiro. É o 
estabelecido.

Regressiva
Faltam poucos dias para 

entrar no ar a temporada inédita 
de “Salve-se Quem Puder” na 
Globo. A partir do próximo dia 
17, já serão apresentadas cenas 
gravadas durante a pandemia 
e dentro do protocolo de saúde 
elaborado pela emissora.Um 
trabalho que se estenderá até 
16 de julho num total de 53 
episódios.Depois de “SQP”, 
estreia “Quanto Mais Vida, 
Melhor”.  

 

Muitas dúvidas
Na Rede TV!, ninguém sabe 

ainda como vai fi car o anunciado 
projeto semanal para Flávia 
Noronha e Júlio Cociello. 

O título, “Galera FC”, já está 
sendo utilizado pela TNT em 
uma série que estreia dia 10.Por 
causa da demora dos pilotos, tem 
gente apostando inclusive que o 
negócio não vai vingar.



OA Confederação Sul-Ameri-
cana de Futebol (Conmebol) 
anunciou nesta quinta-feira (6) 

que a partida entre Brasil e Equador, 
válida pelas Eliminatórias Sul-Ameri-
canas para a Copa do Mundo do Catar 
(2022), acontecerá às 21h30 (horário 
de Brasília) do dia 4 de junho no está-
dio Beira Rio, em Porto Alegre.

No final de abril, a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) já havia 
tornado público a data e o local de rea-
lização da partida, mas ainda faltava a 
confirmação do horário, o que foi feito 
nesta quinta.

Além disso, foi confimado que 
quatro dias depois (8 de junho), a equi-
pe comandada pelo técnico Tite medi-
rá forças com o Paraguai em Assunção 
a partir das 20h30. As duas partidas 
acontecem antes do início da partici-
pação da seleção brasileira na Copa 
América, programada para acontecer 
entre 11 de junho e 10 de julho na Ar-
gentina e na Colômbia.

O Brasil é o líder das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa do Mun-
do com 100% de aproveitamento, com 
4 vitórias em 4 partidas.

A fase de grupos das Elimina-
tórias africanas para a Copa 
do Mundo, que deveriam 

começar em junho, agora terão iní-
cio em setembro. Esta é a segunda 
oportunidade na qual os jogos são 
adiados por causa da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), infor-
mou a Confederação Africana de 
Futebol (CAF) nesta quinta-feira 
(6).

A CAF anunciou através de um 
comunicado que a decisão foi to-
mada conjuntamente com a Fifa 
“levando em consideração o trans-
torno atual causado pela covid-19 e 
a necessidade de garantir condições 
de jogo ideais para todos os times”.

Jogos das Eliminatórias já ha-
viam sido adiados em outubro 
passado por causa da pandemia do 
novo coronavírus.

Nesta semana a CAF emitiu uma 
lista de estádios aprovados para as 
primeiras duas rodadas de Elimina-
tórias, o que deixou um quarto dos 
40 times que disputam vagas para a 
Copa do Catar (2022) sem um cam-
po no qual disputar suas partidas 
em casa.

Entre os afetados, segundo a 
Agência Brasil,  está o Senegal, que 
disputou a Copa do Mundo de 2018 
(Rússia), e o Mali, uma das seleções 
que encabeçam as chaves das Elimi-
natórias.

Burkina Faso, República Centro-
-Africana, Libéria, Maláui, Namíbia, 
Nigéria e Serra Leoa também foram 
prejudicadas.

Ainda existem preocupações 
com as restrições de viagem im-
postas a jogadores chegando da 
Europa, muitos dos quais perderam 
a rodada final das Eliminatórias de 
março para a edição 2021 da Copa 
Africana de Nações porque alguns 
países-sede estavam nas listas ver-
melhas de nações europeias por 
causa da pandemia.
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Conmebol confirma: Brasil e Equador 
jogarão em junho pelas Eliminatórias
DATA | No final de abril, a Confederação Brasileira de Futebol havia tornado público a data e o local da partida, só faltava o horário; também foi confirmado que no dia 8 de junho a 
equipe comandada por Tite enfrentará o Paraguai, em Assunção. As duas partidas ocorrem antes do início da seleção brasileira de futebol na tradicionalíssima Copa América

Neymar continua sendo uma das esperanças da torcida brasileira para superar as defesas adversárias, com seus dribles desconcertantes, e levar o time para vitórias na competição 

WSL/DUNBAR

A brasileira Tatiana Weston-We-
bb brilhou na madrugada des-
ta quinta-feira (6) e derrotou 

a bicampeã mundial Tyler Wright, 
garantindo vaga nas semifinais da 
etapa de Margaret River (Austrália) 
do Circuito Mundial de Surfe.

A gaúcha, que já foi vice-campeã 
na etapa de 2019 em Margaret River, 
mandou muito bem nas ondas de 
Main Break e superou a australiana 
por 16,23 a 14,17 pontos. Agora, ela 
disputa a vaga na decisão com a aus-
traliana Bronte Macaulay.

“Eu tentei mostrar o meu surfe. 
Tenho treinado muito ao longo desse 
ano e estou bem confiante nas mi-
nhas habilidades”, disse Tatiana Wes-
ton-Webb à assessoria da WSL (Liga 
Mundial de Surfe).

Após a disputa feminina, já foi de-
finido que não aconteceriam baterias 
na noite desta quinta feira. Assim, a 
próxima chamada acontece às 20h15 
(horário de Brasília) desta sexta-feira 
(7) A gaúcha, que já foi vice-campeã 
na etapa de 2019 em Margaret River, 
mandou muito bem nas ondas de 
Main Break e superou a australiana 
por 16,23 a 14,17 pontos. Agora, ela 
disputa a vaga na decisão com a aus-

traliana Bronte Macaulay.
“Eu tentei mostrar o meu surfe. 

Tenho treinado muito ao longo desse 
ano e estou bem confiante nas mi-
nhas habilidades”, disse Tatiana Wes-
ton-Webb à assessoria da WSL.

Após a disputa feminina, já foi de-
finido que não acontecerão baterias 
na noite desta quinta feira. Assim, a 
próxima chamada acontece às 20h15 
(horário de Brasília) de sexta-feira.

Tatiana disputará vaga para a finalíssima

Tatiana Weston-Webb vai às 
semifinais de Margaret River

MARGARET RIVER
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Luta pela taça: entre os afetados, sem partidas "em casa", estão Senegal e Serra Leoa

Fase africana de grupos para a Copa 
do Mundo será jogada em setembro
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