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“Esquecimento é quando a gente não sabe
onde deixou a chave do carro. Alzheimer é
quando a gente encontra a chave, mas não

sabe para que serve.” 
Moacyr Scliar
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Mais aumento 
Portaria do presidente do

TJRN, desembargador Vival-
do Pinheiro, reajusta em 11,25%
os valores de Custas e Emolu-
mentos praticados pelos cartó-
rios do RN. O percentual foi de-
finido com base no INCC, pas-
sando a viger retroativo a 01 de
janeiro de 2021.

Eleição na Fecam...
Eleição é sempre uma cai-

xinha de surpresas. Que o diga
o vereador Paulinho Freire, tu-
cano de ampla plumagem que
quer a presidência da Fecam e
conta com o apoio de mais de 90
presidentes de Câmaras Muni-
cipais, nesse RN de todos nós.
Os dados são do comitê de cam-
panha. 

Acontece que a eleição, di-
ta e certa, foi suspensa ontem
por decisão cautelar do juiz Ge-
raldo da Mota, após a comis-
são eleitoral apontar impreci-
sões na chapa de Paulinho 24
horas antes do pleito, inviabi-
lizando seu direito de partici-
par do processo eleitoral. Na
dúvida, a justiça foi chamada
para dirimir o imbróglio e a elei-
ção ficou adiada. 

...nas entrelinhas 
Como a experiência de-

monstra, a Fecam serve  de
trampolim eleitoral dando vi-
sibilidade a muitos, onde o pre-
sidente que comanda o Órgão
detém o poder de negociação
com grande parte de vereadores
no Estado.  Foi assim com Ro-
gério Marinho, Albert Dickson,
Raniere Barbosa, só para citar
alguns. 

O curioso é que o tucano
Paulinho Freire diz que não

será candidato em 2021, por-
tanto, na presidência da Fecam
poderá servir como “bate estei-
ra” para as pretensões políticas
do também tucano Ezequiel
Ferreira, presidente do PSDB
no RN.

Bem engenhoso! Na política,
ninguém dá murro em ponta de
faca!

Assédio 
Coube à desembargadora Ju-

dite Nunes a presidência da Co-
missão de Prevenção e Enfren-
tamento do Assédio Moral, do
Assédio Sexual e da Discrimina-
ção, no âmbito do Poder Judiciá-
rio do Estado do Rio Grande do
Norte. Segundo o SindJustiça-
RN, “no Poder Judiciário com
frequência nos deparamos com
denúncias de perseguição e pre-
conceito de servidores públicos
por seus superiores”.

Copa do Nordeste
Depois da vitória do Flamen-

go no Campeonato Brasileiro, o
futebol continua suas emoções
com a Copa do Nordeste. O tor-
neio regional só tem o ABC como
representante do estado. O alvir-
rubro, que está no grupo B, en-
frenta na segunda-feira (01) o
Ceará em Natal. O torneio este
ano tem ao todo 16 clubes e uma
cota fixa em torno de R$26,9 mi-
lhões.

Mandetta
Tá com saudades do ex-min-

istro Mandetta? O Democratas
deu permissão para ele viabilizar
a candidatura à presidência da
República. Resta saber se ACM
Neto vai deixar.

Lição
Como vovó já dizia... quem

não deve não teme.!! Quem de-

fende a ‘PEC da Impunidade”
tem certamente muito a temer.
Mas, diante das críticas da socie-
dade, o próprio presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (DEM-
MG), sinalizou que a PEC não é
prioridade e vai tramitar nas Co-
missões do Senado.

Ufa!!!!

PEC Emergencial
O ministro Paulo Guedes

quer mexer com garantias de di-
reitos dadas pela Constituição de
Ulisses Guimarães, em troca da
aprovação de um auxílio emer-
gencial de três meses para os
mais necessitados. Nes-
se caso, o Senado põe a PEC
Emergencial em votação na pró-
xima semana. 

Hipocrisia ou burrice
Não entendo como alguém

que prega a palavra de DEUS,

com a Bíblia na mão, acoberta se-
res que desrespeitam os direi-
tos humanos e as liberdades in-
dividuais.

Creia em Deus, criatura! 

Expansão
Desde o início da pandemia,

a Planet Smart City não só avan-
çou com a Smart City Natal, em
São Gonçalo do Amarante, como
expandiu seus negócios para São
Paulo. O Viva!Smart, em parce-
ria com a InLoop, consiste em
condomínios inteligentes com-
postos por quatro empreendi-
mentos nos bairros de Bela Vis-
ta, Itaquera, Jabaquara e Fregue-
sia do Ó.

Lembrando Zila 
Espetáculo “Zila, Poesia Que

Pulsa” que estreia neste sábado,
20h, com transmissão gratuita
pelo Youtube, do Iarte Produ-

ções, encontra inspiração na o-
bra da grande poetisa  Zila Ma-
mede.  Com texto e direção do
jornalista Amaury Júnior, o es-
petáculo é protagonizado pela a-
triz Eliene Albuquerque. Este
projeto é realizado com recursos
da Lei Aldir Blanc de Emergên-
cia Cultural, via Prefeitura do Na-
tal e Governo Federal.

Fecha tudo 
O cientista Miguel Nicolelis

defende o lockdown de 21 dias
para evitar o colapso nacional.
“Agora, tudo está explodindo ao
mesmo tempo”, diz. “Não vai dar
para transferir (pacientes) de
uma cidade para outra”.

Paginação
Querido leitor. Meu encon-

tro com você na edição de domin-
go será no Caderno de Família.
Te aguardo por lá!

1-COMEMORAÇÕES 
DOS 4.1
Neste domingo (28), a
família do deputado
Walter Alves se
reunirá para o
tradicional Parabéns a
Você!!

2-SALVE A VIDA
A jornalista Hilneth
Correia recebe
amanhã (28) parabéns
por mais um ciclo de
vida

3-VACINA COVID
Médica potiguar Maria
Sanali Paiva à frente
do Instituto Atena de
pesquisa clínica

« PREVISÃO » Informações da Unidade Instrumental de Meteorologia da Emparn detalham que volume de
chuvas esperado para o Rio Grande do Norte de março a maio deste ano será menor em relação ao ano passado

Chuvas deverão ficar abaixo da média

A pós um ano de boas chu-
vas, que garantiram a re-
cuperação de reservató-

rios, abastecimento humano e
animal em 2020, meteorologis-
tas esperam um volume menor
de precipitações para o RN em
2021. As previsões da Empresa
de Pesquisas Agropecuárias
(Emaparn) divulgadas nesta
sexta-feira (26) mostram que
para os meses de março a maio
no Estado deverão ser de chuvas
dentro ou abaixo do normal. 

As condições favoráveis pa-
ra a formação de chuvas no se-
miárido Nordestino pressupõe
que, ao longo da faixa equato-
rial do Oceano Pacífico, as águas
superficiais apresentem uma
temperatura mais fria que a nor-
mal, ao mesmo tempo em que a
porção Norte do Oceano Atlân-
tico deve apresentar resfria-
mento maior do que a porção
Sul. Isso acontece porque a tem-
peratura de superfície dos ocea-
nos interfere diretamente no po-
sicionamento da Zona de Con-
vergência Intertropical, sistema
meteorológico responsável por
provocar as chuvas na região. 

O chefe da Unidade Instru-
mental de Meteorologia da Em-
parn, Gilmar Bristot, explica
que o Oceano Pacífico encontra-
se sob efeito do fenômeno La Ni-
ña desde novembro do ano pas-
sado, um cenário favorável. O
La Niña, oposto do fenômeno El
Niño, consiste na diminuição da
temperatura de superfície do
Oceano. Entretanto, as condi-
ções são menos favoráveis no
Oceano Atlântico, que está mais
aquecido em sua região Norte
do que na região Sul. 

O monitoramento da Em-
parn registrou que, em 2020,
choveram 919,7 mm na região
Oeste; 697,1 mm na região Cen-

ção de 453 toneladas de semen-
tes de feijão, milho e sorgo. O
programa deve beneficiar cerca
de 53 mil agricultores familia-
res cadastrados. “Os agriculto-
res e pecuaristas devem apro-
veitar e ficar ligados nas previ-
sões da Emparn para que pos-
samos tirar melhor proveito das
condições que se apresentam”,
disse o presidente da Emparn,
Rodrigo Maranhão. 

Fátima Bezerra também
acompanhou o evento, e desta-
cou a importância dos dados pa-
ra as ações do Estado. “O Pro-
grama de Sementes 2021 visa
garantir produção para subsis-
tência e forragem animal. Inves-
timos R$ 6,9 milhões, com re-
cursos próprios na aquisição de
456 toneladas de sementes de
feijão, milho e sorgo que já es-
tão sendo entregues. Vamos
chegar aos 167 municípios,
atendendo 3 mil agricultores fa-
miliares cadastrados no sistema
Ceres da Emater. A distribuição
se dá antes da consolidação do
inverno para permitir aprovei-
tar o período das chuvas desde
o início. Não será por falta de se-
mentes que o agricultor vai dei-
xar de plantar. Pelo terceiro ano
consecutivo o Governo do Esta-
do chega, de forma pró-ativa,
para apoiar as atividades no
campo.”

Natal
Ao longo da madrugada,

manhã e no final da tarde dessa
sexta-feira (26) choveu em Na-
tal. Sem grandes proporções em
relação às chuvas registradas no
litoral Sul, a precipitação na ca-
pital provocou problemas na zo-
na Leste. Uma árvore tombou
em cima da fiação elétrica e dei-
xou o bairro da Ribeira sem
energia por um longo período.

tral; 710,2 mm no Agreste e
1.313,3 mm no Leste do Rio
Grande do Norte, resultando em
uma média de 910,1 mm para to-
do o Estado. Para 2021, a expec-
tativa é de que a média do RN se-
ja de 846,2 mm, com uma que-
da mais acentuada na região
Oeste, onde as previsões apon-
tam chuvas de 790,6 mm. 

Para os meses de março, abril
e maio, os valores máximos es-
perados dentro das condições
apresentadas são de chuvas de
450 mm na região Oeste, 350
mm na região Central, 350 mm
no Agreste e 450 mm no Leste.
“Essa previsão pode apresentar
melhores resultados, uma vez
que as condições do Oceano
Atlântico Norte possam apresen-
tar um resfriamento das águas
superficiais. Esperamos que as
condições melhorem um pouco
e possamos ter a situação de in-
verno normal”, destaca Bristot. 

Além da diferença de volume
de chuvas esperadas nos meses
de março a maio, o ano de 2021
teve também menos chuvas re-
gistradas entre os meses de janei-
ro e fevereiro, algo que já havia

sido previsto pelos meteorologis-
tas. “Diferente do ano passado,
em que tivemos muitas chuvas
em janeiro e fevereiro, teremos a
zona de convergência atuando
nos meses de março e abril. Es-
tando com a zona de convergên-
cia nesses meses, teremos me-
lhores condições”, afirma Bris-
tot. Na prática, a previsão meteo-
rológica para o RN indica que se-
rá um ano positivo para a agri-
cultura, mas não vai permitir
uma recuperação expressiva dos
reservatórios para além do nível
atual: cerca de 45%.

Sementes
A distribuição de sementes pa-

ra que os agricultores teve início
no RN. De acordo com o secretá-
rio da Agricultura, da Pecuária e
da Pesca, Guilherme Saldanha, a
expectativa é de que até a próxi-
ma semana, as sementes já este-
jam disponíveis para os agricul-
tores na totalidade do Estado. 

Em 2021, o investimento no
Banco de Sementes foi feito com
recursos próprios do Governo.
Foram investidos R$ 6,29 mi-
lhões, utilizados para a aquisi-

Sexta-feira foi de tempo nublado após dias de calor em Natal
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