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OMS recomenda dois 
remédios contra artrite 
para reduzir mortes 
pela covid-19

Ação da Fecomércio 
atinge cerca de 10 mil 
pessoas nos bares 
e restaurantes

GERAL. 11 | A Organização Mundial da 
Saúde recomendou o uso no tratamento 
para a covid-19 de dois medicamentos 
para artrite reumatoide: Actemra e 
Kevzara. Ambos podem ajudar na 
redução de mortes de pacientes.

CIDADES. 8 | O  Lazer com 
Responsabilidade encerra a 
primeira fase de atuação nos bares 
e restaurantes em Natal e Mossoró. 
Nas duas cidades, quase 400 
estabelecimentos foram visitados.

Pesquisa revela que 
empregos começam a 
se recuperar em meio 
à pandemia no RN

Evento do Sebrae 
Nacional discute 
retomada e tendências 
para o varejo

CIDADES. 7 | Em maio, no Rio Grande 
do Norte, segundo pesquisa do 
Caged, foram abertas 2.097 vagas, 
correspondentes à diferença 
entre 12.854 admissões e 10.757 
desligamentos, diferença de 0,48%. 

CIDADES. 6 | As principais tendências, 
oportunidades e os desafios que estão 
impostos a empresas varejistas são 
o foco central da primeira edição do 
Varejo Week, que acontecerá de 12 a 16 
deste mês de julho.

Acredite se quiser, mas Rogério 
Marinho não conhecia o fi lho 04 de 
Bolsonaro.

Militares e civis se transformaram 
num híbrido e jogaram a governança 
na lata do lixo.

Reajam, autoridades do RN. 
Deixem de presepada e protejam os 
cidadãos.

PÁGINA 2 PÁGINA 6  PÁGINA 12

ALEX 
VIANA

MARCELO
HOLLANDA

JOÃO
RICARDO
CORREIA

COLUNISTAS

BRASIL E ARGENTINA DECIDIRÃO TÍTULO 
DA COPA AMÉRICA NO MARACANÃ
ESPORTES. 16 | Brasil e Argentina farão a final da Copa América neste sábado, às 21h, no Maracanã, Rio de 

Janeiro. Além da rivalidade evidente entre as duas seleções, em campo também estarão dois dos melhores 

jogadores do mundo: Neymar e Messi. Será o quinto confronto entre eles pelas suas seleções. 

Mentir no 
Senado 
dá cadeia

POLÍTICA . 3 | O presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), 
deu voz de prisão ao ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério 
da Saúde, Roberto Ferreira Dias (FOTO), por falso testemunho. 
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credite se quiser, mas o ministro do Desen-
volvimento Regional, Rogério Marinho, 
convocado nesta terça-feira 6 por uma co-
missão da Câmara para prestar esclareci-
mentos sobre a audiência no ano passado 
em seu gabinete em que recebeu Jair Re-
nan, fi lho do presidente da República, deu 
uma surpreendente declaração: não sabia 
se tratar do fi lho de Bolsonaro.

Jair Renan compareceu ao encontro 
acompanhando dirigentes da empresa 
Gramazini Granitos e Mármores Th oma-
zini e por esta assistência, digamos assim, 
ganhou um carro elétrico de presente da 
empresa.

Mesmo assim, Marinho confi rmou 
que a audiência foi solicitada diretamente 
pelo gabinete de Bolsonaro.

Segundo o jornal O Globo, Marinho 
foi indagado pelo deputado Léo Brito 
(PT-AC), autor do requerimento, se fi cou 

constrangido nesse encontro - e obvia-
mente ouvir do ministro um econômico 
“não”.

Afi nal, como alegou o ministro poti-
guar, “Renan entrou calado e saiu calado”.

Ainda segundo Rogério Marinho, a 
empresa tratou no encontro de inovação 
tecnológica em área habitacional e en-
caminhou uma proposta à Secretaria de 
Habitação da pasta.

Só por isso (dedução deste colunista 
interino), Jair Renan não precisou abrir a 
boca, embora sua simples presença física 
tenha valido um carro elétrico.

A cobertura de O Globo diz que o mi-
nistro estava evitando o assunto, já que 
na Comissão Financeira de Fiscalização 
e Controle ele falou por 52 minutos sem 
mencionar a reunião com Jair Renan e os 
representantes da empresa.

Em vez disso, falou sobre ações no 

Ministério, sobre a transposição do Rio 
São Francisco, sobre carros-pipas, obras 
inacabadas e nada de Jair Renan até ser 
perguntado.

Certo estava o ministro: falar do quê?  
O fi lho caçula do presidente Jair Bolso-

naro, o 04, não precisa de justifi cativa para 
comparecer a uma reunião na qual pode 
dar-se ao luxo de entrar mudo e sair cala-
do, sem que se saiba acerca da serventia 
de sua presença. 

Afi nal, é o fi lho do homem. O problema 
é o ministro dizer que não sabia de quem 
se tratava. Ou a serventia de sua presença 
ali em troca de um reles carro elétrico.

Um pouquinho de história
Consta que na eleição presidencial de 

1960, o Marechal Lott, já na reserva e indi-
cado candidato pela coligação governista 
PTB/PSD – a mesma que elegeu JK em 

1955  - não abria concessões a ninguém e 
muito menos a parentes ou aderentes.

Talvez por isso – entre outras tantas 
razões – tenha perdido para Jânio Qua-
dros que recebeu 48% dos votos do eleito-
rado, contra 32% dele e 20% a Ademar de 
Barros.

Após 15 anos de domínio do PSD, a 
oposição fi nalmente chega ao poder com 
uma bancada minoritária, protagonizan-
do um confl ito entre Poderes, que levaria 
o país à grande crise de agosto de 1961, 
marcado pela renúncia de Jânio e o veto 
dos militares ao vice-presidente Goulart.

Em certos aspectos, o excêntrico Jânio 
Quadros guarda algumas semelhanças 
com Jair Messias Bolsonaro, exceto pela 
cultura linguística, que ele tinha demais. 
Já o militar Henrique Teixeira Lott era um 
homem honesto que não fazia favor a um 
parente.

Rogério Marinho 
não sabia se tratar 
do filho do homem

Cerco se fechando
A batata do coronel Élcio Franco está 

queimando. Em depoimento à CPI da Covid 
no Senado, o ex-diretor de Logística do Minis-
tério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, afi rmou 
nesta quarta-feira, o ex-número 2 da pasta na 
gestão do general Eduardo Pazuello, foi quem 
coordenou todo o processo de negociação do 
governo para aquisição da Covaxin, vacina 
indiana mais cara de todas e sob investigação. 
Como revelou o Estadão, o preço aumentou 
de US$ 10 para US$ 15 por dose durante as 
negociações. Dias também afi rmou que não 
cabia ao seu departamento, mas à Secretaria 
Executiva, fazer uma pesquisa de preço para 

saber se o valor cobrado pela Covaxin estava 
em acordo com o mercado internacional.

Lua de Fel
Oito meses já se passaram da morte do ex-

-capitão do Bope, Adriano Magalhães de Nó-
brega, e a fi la andou para a viúva Júlia Emília 
Mello Lotufo. Júlia, que chegou a acompanhar 
Adriano em sua fuga perigosa para a Bahia, 
acaba se casar em comunhão total de bens 
com o empresário Eduardo Vinícius Giraldes 
Silva. Mas a Polícia Federal, segundo versões 
correntes, acredita que tem ‘maracutaia’ por 
trás desse amor e está investigando. Adriano 
da Nóbrega foi condecorado por Flávio em 

2005 com a Medalha Tiradentes, mais alta 
honraria da Assembleia Legislativa do Rio por 
orientação do então deputado Jair Bolsonaro.

Albert Dickson
Em pronunciamento durante a sessão ple-

nária desta quarta-feira 7, na Assembleia Le-
gislativa, o deputado Albert Dickson (PROS) 
voltou a repercutir resultados recentes de 
pesquisas relacionadas à covid-19. De acordo 
com ele, um estudo da Universidade Federal 
de Santa Catarina comprova a ação da vacina 
tríplice viral MMR, que protege contra rubé-
ola, caxumba e sarampo, para o aumento da 
imunidade inata contra a covid-19.

Volta ou não volta?
O deputado estadual José Dias (PSDB) 

defendeu ontem a permanência dos pro-
fessores em casa. E usou como argumento 
para isso o alto custo de vida dos brasileiros 
e a falta de ação de alguns governos para di-
minuir os encargos e impostos de produtos 
essenciais, como a gasolina.  “Um exemplo 
é o Rio Grande do Norte que tem a alíquo-
ta da gasolina altíssima e o povo não está 
podendo pagar e do valor total do litro, do 
qual 29% vão para o estado”, informou. E 
acrescentou: “É preciso prestar atenção e 
entender que esse debate fi scal e tributário 
vai muito mais além”.

PODER 360
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ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

Ministro Rogério Marinho 
ignorou Jair Renan, o fi lho 
04 do seu chefe

Interino: Marcelo Hollanda
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O presidente da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
da Covid no Senado, Omar 

Aziz (PSD-AM), deu voz de prisão 
ao ex-diretor do Departamento de 
Logística do Ministério da Saúde, 
Roberto Ferreira Dias, por falso 
testemunho. Dias foi levado para 
a polícia legislativa, onde prestaria 
um depoimento inicial.

A voz de prisão pelo presidente 
da CPI pareceu ter sido desenca-
deada pela menção, pela senadora 
Eliziane Gama (Cidadania-MA), a 
áudios extraídos do celular do cabo 
da PM mineira e vendedor autôno-
mo da Davati Medical Supply Luiz 
Paulo Dominghetti Pereira.

O teor das gravações, em que ele 
conversa com um interlocutor iden-
tifi cado como Rafael, dá a entender 
que Dominghetti já havia conver-
sado com Dias antes do encontro 
em 25 de fevereiro no restaurante 
Vasto, no Brasília Shopping, região 
central da capital federal.

A mensagem contradiz a versão 
do ex-diretor do Ministério da Saú-
de, de que havia marcado um chope 
com um amigo, José Ricardo Santa-
na, e o coronel Marcelo Blanco teria 
aparecido espontaneamente acom-
panhado de Dominghetti.

Ao encerrar a sessão, o presi-

dente da CPI, senador Omar Aziz, 
afi rmou que não aceitaria que a Co-
missão virasse “chacota”. Segundo 
ele, enquanto temos “527 mil mor-
tos”, os “caras [estão] brincando de 
negociar vacina”.

“Não aceito que a CPI vire cha-
cota. Nós temos 527 mil mortos. 
E os caras brincando de negociar 
vacina. Por que ele não teve esse 
empenho para comprar a Pfi zer, 
que era de responsabilidade dele 
naquela época? Por quê? Ele está 
preso por mentir, por perjúrio. E se 
eu tiver tendo abuso de autoridade 
que a advogada dele ou qualquer 
outro senador me processe. Mas 
ele vai estar detido agora pelo Bra-
sil, porque nós estamos aqui pelo 
Brasil, pelos que morreram, pelas 
vítimas hoje sequeladas. Nós não 
estamos aqui para brincar, não, de 
servidor que pediu propina. E to-
do depoente que estiver aqui que 
achar que pode brincar vai ter o 
mesmo destino dele. Ele que recor-
reu na Justiça, mas ele está preso e a 
sessão está encerrada.”

O CASO
Na terça-feira 29, o jornal Folha 

de S.Paulo publicou uma entrevista 
com Dominghetti, suposto repre-
sentante da empresa norte-ameri-

cana Davati Medical Supply, na qual 
afi rmou que o diretor de Logística 
do Ministério da Saúde, Roberto 
Ferreira Dias, pediu o acréscimo de 
US$ 1 por cada dose de vacina da 
AstraZeneca. O total de doses pro-
metidas pela Davati alcançaria 400 
milhões. Seriam, portanto, US$ 400 
milhões em propina pela autoriza-
ção do negócio.

A Davati afi rmou que Domin-
ghetti não representa a empresa 
no Brasil. A AstraZeneca afi rmou 
ao Poder360 que vende sua vaci-
na contra a covid-19 diretamente 
a governos e organismos mul-
tilaterais. Não entrega ao setor 
privado nem tem intermediários 
nessas operações. No Brasil, suas 
vendas estão baseadas em “acor-
dos negociados com a Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz) e o go-
verno brasileiro”.

No mesmo dia da publicação 
da reportagem da Folha de S.Paulo, 
Roberto Dias foi demitido do Minis-
tério da Saúde. Ele, gundo o portal 
Poder360, teria sido nomeado para 
o cargo graças a um empurrão do 
deputado Ricardo Barros (PP-PR), 
líder do Governo na Câmara. Barros 
está igualmente envolvido em outro 
caso de corrupção -a compra super-
faturada da vacina indiana Covaxin, 

resultado de acusações dos irmãos 
Miranda.

Segundo o relato de Domin-
ghetti à Folha, na noite de 25 de 
fevereiro, em jantar em Brasília, 
teria ouvido de Dias a proposta de 
aumentar em US$ 1 no valor de ca-
da dose.

Outras duas pessoas estavam 
nesse encontro. Entre elas, segundo 
a Folha de S.Paulo, o coronel refor-
mado do Exército Marcelo Blanco 
da Costa. Ele trabalhou em cargo 
comissionado no Ministério de 7 
de maio de 2020 a 19 de janeiro 
deste ano. Dias antes do jantar, em 
22 de fevereiro, abrira em Brasília a 
empresa Valorem Consultoria em 
Gestão Empresarial.

No dia seguinte, em sua versão, 
Dominghetti diz ter se reunido no 
Ministério com Dias e o então se-
cretário-executivo da pasta, Élcio 
Franco Filho. A oferta da Davati de 
venda de cada dose por U$ 3,5 foi 
mantida, o que resultaria em um 
gasto público de US$ 1,4 bilhão. 
Com a propina, chegaria a US$ 1,8 
bilhão. A proposta, segundo a em-
presa, não prosperou.

FALA À CPI
Em sua fala inicial na CPI, nesta 

quarta-feira 7, Roberto Dias negou 

ter pedido propina a Dominghetti. 
Ele reafi rmou à CPI as declarações 
dadas à Folha, em depoimento no 
dia 1º de julho.

Dias declarou que, em 25 de 
fevereiro, combinou de beber um 
chope com seu amigo José Ricardo 
Santana, segundo ele um ex-funcio-
nário da Câmara de Medicamen-
tos da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária). Por sua 
versão, quando ambos já estavam 
no restaurante Vasto, no Brasília 
Shopping, região central da capital 
federal, o coronel Marcelo Blanco 
chegou ao mesmo estabelecimento 
com um homem que se identifi cou 
como Dominghetti.

O depoente relatou que os qua-
tro conversaram sobre amenidades, 
até que Blanco apontou que o cabo 
da PM mineira teria uma proposta 
comercial de vacinas para fazer ao 
Ministério da Saúde. 

Dias, então, teria respondido 
que a informação sobre a possibi-
lidade de venda de 400 milhões de 
doses da vacina da AstraZeneca já 
circulava na pasta. Teria pedido, en-
tão, que Dominghetti formalizasse 
um pedido de agenda no DLOG e 
levasse documentos que compro-
vassem a capacidade da Davati de 
entregar as doses oferecidas.

Senador prende ex-diretor do MS

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

PRISÃO NO SENADO | Roberto 
Ferreira Dias (FOTO) foi levado 
para prestar depoimento, após 
sua fala desagradar o senador 
Omar Aziz, presidente CPI da 
Pandemia
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Segundo dados do Ministério da 
Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a 
quinta maior  população idosa 

do mundo, e, em 2030, o número de 
idosos ultrapassará o total de crianças 
entre zero e 14 anos.De acordo com 
dados do Sistema Único de Assistên-
cia Social (Suas), há, no Brasil, cerca 
de 1.669 instituições fi lantrópicas de 
acolhimento para pessoas idosas. Não 
obstante, existem outros modelos 
em funcionamento no país, como as 
unidades de acolhimento privadas, os 
centros dia, e os centros de convivên-
cia, onde idosos que têm autonomia 
recebem atendimentos psicossociais, 
praticam atividades recreativas e de 
convivência comunitária.

Diante desses números, a Secreta-
ria Municipal do Trabalho e Assistên-
cia Social (Semtas), responsável pela 
política pública da Assistência Social, 
vem ampliando o número de vagas 
para atender esse público.

Na manhã desta quarta-feira 7, o 
Termo Aditivo assinado pelo secretá-
rio Municipal do Trabalho e Assistên-

cia Social, Adjuto Dias e a presidente 
do Juvino Barreto, Irmã Enide Leite,  
fi rmou a ampliação do número de 
vagas para acolhimento de idosos na 
ILPI. 

No ato da assinatura, o secretário 
fez um rápido relato do acompanha-
mento e apoio que a Semtas tem dado 
aos mais vulneráveis e disse que agora, 
com a assinatura do termo, vai poder 
garantir maior qualidade para outros 
idosos. A publicação saiu no Diário 
Ofi cial do município de número  4654 
-02/07/21 e garante o aumento de 50 
para 70 vagas na instituição.

O secretário ainda ressaltou a im-
portância da parceria que foi defi nida 
como uma medida prioritária neste 
momento “Nós temos um compro-
misso importante com os idosos, em 
especial os que estão em situação de 
risco e vulnerabilidade, de proporcio-
nar uma acolhida humanitária, cui-
dar e garantir seus direitos.  Acolher e 
amparar os idosos é preservar nossa 
história, é sermos gratos por tudo o 
que eles já fi zeram. Realmente um 

belo trabalho é desenvolvido aqui”, 
comentou.

Para a irmã Enide Leite a am-
pliação demonstra o zelo da admi-
nistração pública com esses idosos 
“Uma benção, assinamos hoje aqui 
um presente. Não é fácil, muitas vezes 
eles não entendem e não aceitam que 
perderam parte da autonomia e de-
pendem de uma outra pessoa.  Mas, é 
gratifi cante. Bem justa e bem de Deus” 

As Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos acolhem pessoas 
com 60 anos ou mais, de ambos os 
sexos, com diferentes necessidades 
e graus de dependência, que não dis-
põem de condições para permanecer 
aos cuidados das famílias.

 Cabe à Semtas monitorar, fi scali-
zar e avaliar os resultados, a efi cácia e 
a efetividade das ações desenvolvidas 
nas ILPIs, enquanto ao Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social compete 
controlar, acompanhar, supervisionar 
e fi scalizar a execução da prestação do 
serviço, efetuando vistorias “in loco”, 
se necessário.

A Justiça do Rio Grande do 
Norte acolheu o pedido do 
Ministério Público (MPRN) 

e da Defensoria Pública (DPE-RN) e 
suspendeu a vacinação de profi ssio-
nais da imprensa contra a covid-19 
no estado. 

O governo estadual havia anun-
ciado para esta semana a vacinação 
desse grupo. A intimação é direcio-
nada à governadora Fátima Bezerra 
(PT) e ao secretário de Saúde, Cipria-
no Maia.

Após a decisão, divulgada nesta 
quarta-feira 7, a gestão estadual, atra-
vés da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública (Sesap), já recorreu, segundo 
a vereadora de Natal, Divaneide Basí-
lio (PT).

O descumprimento prevê multa 
diária, caso as autoridades citadas 
não “se abstenham de distribuir aos 
Municípios do Estado doses dos 
imunizantes contra a covid-19 com a 

fi nalidade de operalização da vacina-
ção dos trabalhadores da imprensa 
e SUAS, assim como incluir novos 
grupos prioritários na Campanha de 
Vacinação contra a Covid-19 sem au-
torização expressa do Ministério Pú-
blico, considerando a necessidade de 
avaliação de critérios técnicos-cien-

tífi cos, epidemiológicos e índices de 
vulnerabilidade sociais”.

O documento foi assinado pelo 
juiz Cicero Martins de Macedo Filho, 
da 4ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Natal, na terça-feira 6. 
Os profi ssionais da imprensa no es-
tado potiguar foram incluídos como 

grupo prioritário na campanha de 
imunização contra a covid-19.

O anúncio foi feito por Fátima 
Bezerra no último dia 2. O juiz deu 
um prazo de 72h para que o Gover-
no do Estado, por meio da PGE, se 
manifeste a respeito do assunto. 
“Conseguimos aprovar a inclusão 

dos profi ssionais da imprensa no 
plano estadual de imunização. Co-
meça na próxima semana. A decisão 
mais do que importante, justa, para 
quem fez um papel tão importante e 
estratégico na pandemia. O trabalho 
de comunicação social, na rua, tem 
contribuído muito para salvar vidas”, 
disse Fátima Bezerra.

A inclusão foi aprovada pela Co-
missão Intergestores Bipartite (CIB). 
O órgão que reúne a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) e 
municípios aprovou, ainda, a inclu-
são dos trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). 
Foi deliberada também a necessida-
de de avançar a vacinação dos profi s-
sionais da educação, com objetivo de 
totalizar a imunização deste público.

Também em deliberação na 
CIB, por solicitação dos secretários 
municipais, foi reforçado que as 
vacinas destinadas à segunda dose 
sejam guardadas na rede de frio da 
Secretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap). Desta forma, a Sesap 
fi cou responsável pela distribuição 
das vacinas, seguindo o cronograma 
estabelecido e de acordo com o Pro-
grama Estadual de Imunização e o 
Plano de Operacionalização para a 
vacinação contra a covid-19 no RN.

JUDICIALIZAÇÃO |  Governo 
havia anunciado a 
vacinação. Iintimação 
é direcionada à 
governadora Fátima e ao 
secretário Cipriano Maia

Governadora Fátima Bezerra ressaltou a vacinação dos profissionais de imprensa, mas foi pega de surpresa pela decisão judicial

Justiça manda suspender vacinação 
de profissionais da imprensa no RN

Semtas e Juvino Barreto assinam 
termo aditivo para ampliação de vagas

ELISA ELSIE
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretário Adjuto Dias e a presidente do 
Juvino Barreto, Irmã Enide Leite
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Os pontos de vacinação con-
tra a covid-19 registraram 
movimento intenso na 

manhã desta quarta-feira 7. Tanto 
nos drives quanto nas Unidades 
Básicas de Saúde a procura pelos 
imunizantes foi satisfatória. Em 
Natal, estão sendo vacinadas pes-
soas a partir dos 39 anos, sem co-
morbidades, bem como foi iniciada 
a imunização dos caminhoneiros. 
Com o avanço da campanha, em 
menos de um mês, a faixa etária 
dos grupos populacionais avançou 
vinte anos, saindo de pessoas com 
59 anos para atingir cidadãos com 
39 anos, sem comorbidades. Só no 
período entre 10 de junho até o últi-
mo dia 5 de julho, o Município apli-
cou 97.793 doses. Até o momento, 
494.209 doses já foram aplicadas 
desde o início da campanha na ca-
pital potiguar.

Para os caminhoneiros o ponto 
indicado é o Via Direta. A categoria 
foi em peso se vacinar. Nem a de-
mora para receber o imunizante 
deixou a turma irritada. Rivaldo do 
Nascimento aguardou pouco mais 
de uma hora para alcançar o tão 
sonhado momento de ser vacinado 
e não escondeu a satisfação: “É um 
momento muito gratifi cante. Gra-
ças a Deus tomei a vacina e agora 
é seguir com todos os cuidados na 
estrada e em casa”, disse. 

Outro caminhoneiro que con-

seguiu se imunizar foi Marcos 
Aurélio. O recebimento da vacina 
teve um sabor especial, já que ele 
venceu a covid-19 após apresentar 
um quadro moderado da doença: 
“Estou aliviado. Tive Covid e apre-
sentei alguns sintomas fortes como 
fadiga intensa, difi culdade para res-
pirar e dores pelo corpo. Consegui 
sair desse quadro e hoje chegou a 
minha vez de tomar a vacina. Es-
tou muito feliz”, contou. A vacina 
ministrada em ambos foi a Janssen.

Um detalhe registrado pela 
coordenação da campanha no Via 
Direta é a tentativa de moradores 
de outros municípios se vacinarem 
aqui em Natal. De acordo com os 
coordenadores, os casos estão se 
repetindo e eles reforçam. É impor-
tante frisar que se o cidadão não 
comprovar a residência na capital 
potiguar não será vacinado. Outro 
problema está relacionado à docu-
mentação. É importante que, quem 
for buscar o atendimento, leve có-
pias de laudos, comprovantes de 
residência e demais atestados ne-
cessários, já que todo esse material 
fi ca retido no ponto de vacinação. 
Para saber qual a documentação 
que precisa ser apresentada basta 
acessar a plataforma: www.vacina.
natal.rn.gov.br .

“Esses números nos enchem de 
esperança e satisfação. Além disso, 
comprovam a efi ciência do plane-
jamento montado pela Prefeitura 
de Natal. Organizamos uma estru-
tura para gerar agilidade e rapidez 
na distribuição e aplicação das 
vacinas. Vamos alcançar as 500 mil 
doses de vacinas aplicadas antes do 
fi nal dessa semana. É uma marca 
signifi cativa. Mais da metade da 
população já recebeu pelo menos 
uma dose da vacina. Graças aos es-
forços de todos os envolvidos nesse 
processo, estamos alcançando 
excelentes resultados. Vamos con-
tinuar assim até que a cobertura 

vacinal da nossa população atinja o 
nível desejável para retornarmos à 
normalidade de nossas atividades”, 
detalhou o prefeito Álvaro Dias.

Além dos quatro pontos de va-
cinação no sistema drive-thru (Pa-
lácio dos Esportes, Ginásio Nélio 
Dias, Shopping Via Direta e Sesi), 
a Prefeitura disponibilizou mais 
35 salas nas unidades de saúde de 
todas as regiões. A procura nesses 
locais também tem sido boa. Nesta 
quarta, na UBS de Brasília Teimosa, 
o maior público presente foi o de 
pessoas com 39 anos. É o caso de 
Nilson Santana. Ele trabalha em um 
hotel nas proximidades da unidade 
e aproveitou para se vacinar: “É 
uma alegria imensa. Moro em Feli-
pe Camarão, mas trabalho perto da 
UBS de Brasília Teimosa. Fui muito 
bem atendido e não demorou nada. 
Agora é continuar se cuidando até 
receber a segunda dose”. 

Além de pessoas com 39 anos, 
sem comorbidades, e caminhonei-
ros, também podem se vacinar com 
a primeira dose quem está inserido 
nos grupos prioritários das pessoas 
a partir de 18 anos com comorbi-
dades; trabalhadores industriais a 
partir dos 31 anos; grávidas e puér-
peras; os profi ssionais que atuam 
na educação do ensino fundamen-
tal I e II de escolas públicas e priva-
das de Natal, lactantes com crian-
ças de até 12 meses; Trabalhadores 
do Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS) de Natal; Taxistas 
com cadastro na Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana STTU 
e Motoristas de aplicativo com pelo 
menos 100 corridas estão sendo 
atendidos.

A Secretaria M        unicipal de Saú-
de reforça ainda a importância de 
se completar o esquema vacinal. 
Todos os pontos de vacinação es-
tão aplicando a segunda dose para 
quem tomou o imunizante Oxford/
AstraZenica/Fiocruz há 85 dias.

Natal: pontos de vacinação 
contra a covid-19 registram 
movimento intenso
IMUNIZAÇÃO | Além dos 
quatro pontos de vacinação 
no sistema drive-thru (Palácio 
dos Esportes, Ginásio Nélio 
Dias, Shopping Via Direta e 
Sesi), a Prefeitura de Natal 
disponibilizou mais 35 salas 
nas unidades de saúde de 
todas as regiões

Prefeitura disponibilizou mais 35 salas nas 
unidades de saúde de todas as regiões

A pandemia de coronavírus levou 
a uma verdadeira corrida da popula-
ção em busca dos equipamentos de 
proteção individual, com destaque 
para as máscaras e luvas. Com isso, 
os preços foram bastante modifi ca-
dos e o Instituto Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor do Natal 
– Procon Natal decidiu pesquisar o 
mercado local para orientar melhor 
a compra dos natalenses. Foram 
pesquisados trinta e sete estabeleci-
mentos como: farmácias, drogarias e 
comércio de produtos hospitalares, 
nas quatro regiões, entre os dias 24 a 
30 do mês de junho. 

O Núcleo de Pesquisa, setor 
responsável pela análise dos dados 
coletados pelos pesquisadores, fez 
comparações de valores e observou 
que o preço médio da caixa de luvas 
de procedimento de látex com 100 
unidades era de R$ 100,28. Para a cai-
xa de máscara descartável com tripla 
proteção com 50 unidades o valor 
médio foi R$ 34,35. Já para a máscara 
com tripla proteção de TNT 80 g com 
proteção nasal caixa com 10 unida-
des o preço médio foi de R$ 83,76, e 
a máscara N95 PFF2 caixa com 10 
unidades a média foi de R$ 61,43.

O Procon Natal constatou um 
grande número de marcas dos pro-
dutos à disposição dos consumido-
res da cidade, o que torna ainda mais 
importante a pesquisa de mercado 
antes da escolha para a compra.  

Os dados calculam também o 
preço médio para os consumidores 
que buscam máscaras. A pesquisa 

identifi cou a opção da máscara de 
TNT e a máscara N95 FF2 nas far-
mácias e drogarias por unidades, ao 
preço médio de R$ 8,37 e R$ 6,14 res-
pectivamente. 

A pesquisa também identifi cou 
que os estabelecimentos possuíam 
sempre uma marca com maior preço 
e uma segunda opção mais “em con-
ta” do mesmo produto. Essa variação 
foi observada em 27,02% dos esta-
belecimentos para as luvas e 45,94% 
para as máscaras.

 O Procon Natal elaborou um 
ranking do top 10 das farmácias, 
drogarias e comércio de produtos 
hospitalares, e estas estão com os 
melhores preços, cerca de 60% do 
ranking é composto por comércio de 
produtos hospitalares, a planilha es-
tá disponível no endereço eletrônico 
www.natal.rn.gov.br/Procon/pesqui-
sa, e orienta aos consumidores para 
consultarem na íntegra a pesquisa, 
e também para que todos fi quem 
atentos aos preços praticados nos 
estabelecimentos, uma vez que estes 
produtos têm seus preços atrelados 
ao mercado internacional e ao con-
sumo interno, além da questão da 
pandemia.  

Segundo o órgão municipal, o 
hábito da pesquisa para a compra 
causa impacto na economia e na vi-
da dos consumidores, que precisam 
utilizar esses produtos. 

Então, o consumidor deve estar 
sempre pesquisando e exercendo 
seus direitos e denunciando os abu-
sos praticados.

Pesquisa do Procon 
orienta sobre preços 
de máscaras e luvas

CONSUMIDOR

ALESSANDRO MARQUES

Estabelecimentos possuíam sempre uma marca mais cara e outra opção mais “em conta”
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“Você já falou com o coro-
nel, ele pode ajudar”.

“Conheço o general há 
muitos anos, ele pode facilitar”.

“O major não manda nada, mas é 
muito amigo do coronel e este man-
da muito”.

“Quer liberar logo, fala com essa 
patente aqui”.

Uma conversa tão antiga e ao 
mesmo tempo atual. Não deveria es-
tar acontecendo, mas acontece.

Quando o general Figueiredo fe-
chou a porta e apagou a luz do governo 

militar, deveria ter jogado a chave fora.
E, se jogou, um capitão insubor-

dinado do Exército e prosélito de 
causas sindicais da tropa no baixo 
clero do Congresso a resgatou, para a 
infelicidade do país.

Agora, Inês está morta.
Ninguém se entende mais no go-

verno. São tantos militares ineptos 
entre outros um pouco mais aptos, 

que não se sabe mais onde começa 
a competência de um e termina o 
do outro, quem está trabalhando e 
quem simplesmente só esquenta a 
cadeira.

Os civis no governo são apenas 
parte da tropa e benefi ciários das 
vantagens. Os militares, que atra-
vessaram a rua para o Executivo, 
também agem com esse intuito, se 

dar bem.
Militares e civis se transforma-

ram num híbrido e jogaram a gover-
nança na lata do lixo. Um sinal de 
que a compostura e os bons modos 
também se foram.  

Militares, em 2018, se benefi -
ciaram de um momento especial 
da história, que pode não se repetir 
adiante. Mas deixarão o legado de 

sua enorme incompetência na admi-
nistração pública federal.  

A governança da máquina do 
Estado brasileiro, que sempre teve 
muitas lacunas e problemas, é hoje 
uma desvairada e desavergonhada 
falta de princípios e métodos. Sem 
prioridades e movido ao sabor de 
conveniências, entre elas as elei-
ções de 2022.

Um exercício continuado de im-
provisações e absoluta falta de dire-
ção que compromete o país para os 
próximos dez anos ou mais.

As fardas estão no lugar errado: voltem

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

O comércio varejista tem um 
papel crucial para alavancar 
novamente a economia a par-

tir do consumo. Isso porque o setor 
é um dos recordistas em termos de 
concentração de empresas e um dos 
que têm os maiores índices de em-
pregabilidade do país. Somente no 
Rio Grande do Norte, esse segmento 
reúne mais de 80,8 mil negócios em 
funcionamento e foi responsável 
no ano passado pela abertura de 
2.223 novas vagas em pleno ápice da 
pandemia da Covid-19, chegando a 
empregar cerca de 115 mil trabalha-
dores potiguares. Dados como esses 
comprovam que o desempenho do 
comércio, juntamente com o setor de 
serviços, é decisivo para dar um novo 
fôlego à economia.

As principais tendências, opor-
tunidades e os desafi os que estão 
impostos a empresas varejistas são 
o foco central da primeira edição do 
Varejo Week, um evento promovido 

pelo Sebrae Nacional em parceria 
com as unidades do Sebrae nos es-
tados, incluindo o Rio Grande do 
Norte, voltado para esse público de 
empreendedores. O evento será in-
teiramente gratuito e 100% online 
e vai possibilitar a apresentação de 
tendências para as empresas do seg-
mento e a troca de experiência entre 
negócios de diferentes regiões. O 
Varejo Week ocorrerá na semana de 
12 e 16 de julho com palestras pela 
manhã e painéis setoriais no perí-
odo da tarde. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas pelo en-
dereço http://conteudos.rj.sebrae.
com.br/varejo-week/. No site, é pos-
sível também conferir toda a grade 
de palestras já confi rmadas para o 
evento.

No Rio Grande do Norte, temos 
mais de 159 mil empresas na área de 
comércio e serviços. Elas represen-
tam a força empresarial do Estado e 
possuem o grande desafi o para so-

breviver no mundo em que os hábi-
tos de consumo e os canais de venda 
estão mudando vertiginosamente”, 
diz a gerente da Unidade de Desen-
volvimento Setorial do Sebrae no Rio 
Grande do Norte, Lorena Roosevelt, 
sobre a importância do varejista po-
tiguar participar do evento. Segundo 
a gerente, o varejo está em constante 
evolução, especialmente por causa 
das tecnologias que chegam para 
auxiliar nas vendas e no contato com 
os clientes.

Mais do que nunca o comércio e 
serviços precisam se reinventar e in-
corporar novas ferramentas, novos 
comportamentos tanto no ambien-
te da empresa quanto no mundo 
digital. Existe uma infi nidade de 
oportunidades a serem aproveita-
das para conectar as empresas com 
os desafi os do futuro. Nesse sentido 
o Varejo Week, evento gratuito e 
100% digital, vem trazer informa-
ções relevantes para o enfrentamen-

to das barreiras e aproximação das 
empresas cada vez mais do cliente”, 
afi rma Lorena, lembrando que no 
atual momento o empresário preci-
sa investir em conhecimento para 
movimentar seus negócios e otimi-
zar resultados.

Durante o evento online, os em-
preendedores terão a oportunidade 
de aprender com grandes referências 
da área, além da possibilidade de es-
tabelecer novos contatos comerciais. 
O Varejo Week visa democratizar a 
informação para que os pequenos 
negócios ganhem capilaridade em-
presarial, ainda mais nesse cenário 
de pandemia e de ainda baixa co-
bertura vacinal. Durante os cinco 
dias de evento, o empreendedor terá 
uma programação completa, com 
destaque para tendências, liderança, 
inovação e vendas, além de assuntos 
voltados para beleza & saúde, moda, 
mercadinhos & feiras livres, casa & 
construção e mercado pet.

Sebrae Nacional discute retomada 
e tendências para o varejo

EVENTO | Digital e 
inteiramente gratuito, o 
Varejo Week vai reunir 
nomes importantes do varejo 
nacional para abordar as 
saídas para recuperação 
do setor em função das 
perdas geradas pela 
pandemia, principalmente 
nos pequenos negócios. As 
inscrições já estão abertas 
pela internet

Durante o evento online, empreendedores 
terão a oportunidade de aprender com grandes 
referências da área, além da possibilidade de 

estabelecer novos contatos comerciais

AGÊNCIA SEBRAE



Aos poucos, o balanço nega-
tivo de abril de empregos 
com carteira assinada voltou 

a apresentar saldo positivo no Rio 
Grande do Norte.

Em maio, segundo pesquisa do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados do Ministério do 
Trabalho, foram abertas 2.097 vagas, 
correspondentes à diferença entre 
12.854 admissões e 10.757 desliga-
mentos, uma discreta diferença de 
0,48% no total de empregados.

 Trata-se do segundo maior sal-
do potiguar de 2021, que registra 
quatro meses favoráveis às contra-
tações.

Segundo uma análise da Fede-
ração das Indústrias do RN (Fiern), 
maio foi quase um mês atípico para 
o estado, considerando um período 
de baixa sazonal, quando costuma 
haver uma prevalência de saldos 
negativos na movimentação de mão 
de obra.

Na série histórica para meses de 
maio iniciada em 2010, apresentada 
na tabela, por exemplo, há apenas 
três registros de saldos positivos; 
e o resultado de maio é o segun-
do maior, atrás apenas do de 2010 
(+3.450 vagas).

Este padrão se repetiu no con-
junto da indústria, que abriu +284 
vagas no mês, abaixo apenas das 
+1.939 geradas de 2010. Nos dados 
comparados da série, os de 2020 e 
de 2021 são do Novo Caged.

Todos os grandes setores as-
sinalaram saldo positivo no mês, 
indicando que mais atividades vêm 
se adaptando às condições restriti-
vas de proximidade física entre as 
pessoas.

É o caso do setor de serviços, que 
respondeu pelo maior volume de 
vagas criadas no mês (+1.045), com 
destaque para Informação, comuni-
cação e atividades fi nanceiras, imo-
biliárias, profi ssionais e administra-
tivas com mais 620 vagas abertas.

Na sequência, vêm a administra-
ção pública, com contratações na 
educação (+148) e saúde (+156). O 
comércio, em segundo lugar, abriu 
645 novos postos de trabalho e a in-
dústria, incluindo a construção, ge-
rou mais 284 vagas e a agropecuária, 

outras123.
 Segundo analistas ligados à Fe-

deração das Indústrias do RN, ainda 
sobre o balanço peculiar de maio, 
há duas informações quase que 
excepcionais para o período: vagas 
criadas no cultivo de melões, assim 
como na indústria sucroalcooleira.

O mais comum, segundo os es-
pecialistas, é que no quinto mês do 
ano estas atividades já se encontrem 
em baixa sazonal no RN e, portanto, 
com um mínimo de movimentação 
de mão de obra, se não negativo.

Mas como o Novo Caged é um 
modelo de estimativas considerado 
transitório, é possível que algumas 
informações computadas em maio 
se refi ram a dados de meses ante-
riores, repassados com atraso pelas 
empresas.

Assim, no período janeiro-maio, 
do total de 7.798 vagas com carteira 
criadas no Rio Grande do Norte, es-
tima-se que 2.117 tenham sido gera-
das pela indústria (27,1%). E que das 
28.460 dos últimos 12 meses, o setor 
tenha contribuído com, aproxima-
damente, 6.127 (21,5%).

Quanto ao número de empre-
gados em regime de CLT, o Novo 
Caged os estima em 440.039, dos 
quais 98.634 (22,4%) em atividades 
industriais.

Já na indústria, o saldo das mais 

284 vagas de trabalho geradas pelo 
conjunto da indústria potiguar em 
maio teve como principal protago-
nista a extração mineral, especifi ca-
mente o segmento de atividades de 
apoio à extração de petróleo e gás 
natural (+334), pelo segundo mês 
consecutivo.

Em seguida aparece o agrupa-
mento de água, esgoto, atividades 
de gestão de resíduos e descontami-
nação (+88); dentro deste, o maior 
volume de vagas foi criado pela Co-
leta e tratamento de resíduos (+103).

O terceiro destaque foi o setor de 
transformação, com o maior saldo 
de vínculos criados pela fabricação 
de álcool (+192).

Apesar do balanço geral positi-
vo, há também segmentos com des-
taques negativos dentro do setor de 
transformação, como a fabricação 
de estruturas pré-moldadas de con-
creto armado, em série e sob enco-
menda (-191), que havia assinalado 
repetidos saldos positivos em meses 
anteriores, até abril; e o segmento 
de confecção do vestuário e acessó-
rios (-70). O saldo mais negativo da 
indústria foi registrado pela cons-
trução civil (-219), principalmente o 
subsetor de obras de infraestrutura 
(-362), embora o segmento de cons-
trução de edifícios tenha assinalado 
desempenho positivo (+149).
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Aos poucos, empregos começam a 
se recuperar em meio à pandemia
CAGED | Segundo uma 
análise da Federação das 
Indústrias do RN, maio foi 
quase um mês atípico para 
o estado, considerando um 
período de baixa sazonal no 
saldo de empregos

Saldo mais negativo da indústria foi registrado pela construção civil (-219), principalmente o subsetor de obras de infraestrutura (-362)

No estado do Rio Grande 
do Norte, de acordo com os da-
dos do Caged, Mossoró lidera o 
ranking como o município com 
melhor saldo positivo.

No mês de maio/2021 Mos-
soró contabilizou 2.153 admis-
sões e 1.265 demissões, com 
saldo positivo de 888 postos de 
trabalhos mantidos (1,68% - va-
riação relativa). Natal, a capital 
do RN, mesmo com um parque 
industrial mais amplo, atividades 
econômicas superiormente mais 
diversifi cadas, fi cou bem atrás da 
capital do Oeste Potiguar, conta-
bilizando 5.058 admissões e 4.658 
demissões, mantendo apenas 
406 postos de trabalho (0,19% - 
variação relativa).

A estatística mossoroense, di-
vulgada na plataforma do Minis-
tério da Economia, refl ete tam-
bém as iniciativas da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho e Turismo 
(SEDAT), que mantém um se-
tor específi co para viabilizar o 
acesso da população às vagas de 
empregos. O Painel de Empregos, 
totalmente informatizado, pos-
sibilita que o desempregado em 
Mossoró encontre sua oportuni-
dade no mercado de trabalho.

“Estamos vibrando com esse 
dado mais recente do CAGED que 
colocou Mossoró como líder entre 
os municípios do Rio Grande do 
Norte no assunto novos empre-
gos. As perspectivas são boas e 
associando com as ações da ges-
tão do prefeito Allyson Bezerra 
nós conseguiremos reconduzir 
Mossoró ao seu lugar merecido. A 
SEDAT continuará realizando seu 
trabalho com empenho para via-
bilizar que o cidadão consiga seu 
lugar no mercado de trabalho”, 
comemorou o secretário Franklin 
Filgueira.

Mossoró lidera 
saldo positivo no 
Rio Grande do Norte
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A Prefeitura de Parnamirim 
abriu nesta quarta-feira 7 as 
inscrições para que artistas, 

de forma individual ou em grupos, 
realizem o credenciamento de suas 
apresentações na edição de 2021 da 
Festa do Sabugo. Em decorrência da 
pandemia da covid-19, as apresenta-
ções serão nos formatos de vídeo ou 
de transmissão online.

O prazo para as inscrições foi 
aberto nesta quarta e deve perma-
necer assim até o próximo dia 21/07. 
O processo é todo online e realizado 
através do endereço eletrônico ht-
tps://www.culturadeparnamirim.

org. O credenciamento é gratuito e 
aberto a qualquer pessoa jurídica 
ou Microempreendedor Individual – 
MEI.

A seleção vai constituir o cadas-
tro de prestadores aptos a atender as 
demandas da Fundação Parnamirim 
de Cultura. As apresentações serão 
realizadas no Parque Aluízio Alves ou 
em outros espaços da Funpac.

A previsão é que o resultado fi -
nal e a homologação se dê em 29 de 
julho. Os interessados podem entrar 
em contato para esclarecer dúvidas 
através do e-mail sabugoparnami-
rim@gmail.com.

O Lazer com Responsabili-
dade encerra a primeira 
fase de atuação nos bares 

e restaurantes em Natal e Mosso-
ró. Nas duas cidades, quase 400 
estabelecimentos foram visitados, 
impactando cerca de dez mil pes-
soas, entre clientes, empresários e 
colaboradores, durante os fi nais 
de semana. A ação ocorreu entre 
os meses de maio e julho. 

“A nossa intenção com esta 
iniciativa era mostrar que é possí-
vel desfrutar momentos de lazer, 
atendendo as condutas e normas 
de biossegurança em bares e res-
taurante, durante a pandemia. Os 
números comprovam a aceitação 
do público diante da ação e dos 
cumprimentos dos protocolos”, 
analisou o presidente da Fecomér-
cio RN, Marcelo Queiroz. 

Em Natal e em Mossoró, o pro-
jeto ocorreu nas sextas, sábados e 
domingos, nos polos gastronômi-
cos das cidades, com 8 e 12 dias 
de duração, respectivamente. Na 
abordagem, os técnicos orienta-
dos e treinados pela Fecomércio 
RN e Sebrae RN distribuíram álco-
ol 70%, máscaras de tripla prote-
ção descartáveis e folheteria, com 
detalhes sobre as regras determi-

nadas pelos decretos estadual e 
municipal. Além disso, foi fi xado 
um adesivo que comprova que o 
bar ou restaurante estava inserido 
na rota de conscientização. De 
parte do empresariado, o Lazer 
com Responsabilidade foi bem 
aceito, com novas idas a locais já 
visitados. 

“É de interesse do empresário 
o cumprimento dos protocolos, 
para que o seu espaço não corra 
o risco de fechar e voltarmos ao 
patamar do início da pandemia, 

quando tiveram que fechar as 
portas. As orientações dadas pelo 
Lazer com Responsabilidade vão 
continuar em Mossoró para que 
mantermos a crescente abertura 
do comércio e dos serviços”, disse 
Michelson Frota, presidente do 
Sindilojas Mossoró. 

O Lazer com Responsabilida-
de contou com o apoio da Abrasel 
RN, SHRBS RN, ABIH RN, Natal 
Convention Bureau, Mossoró Con-
vention Bureau, Sindetur RN, Abav 
RN, Abrajet, Ashtep e Abrasel Pipa. 

O município de Mossoró come-
çou desde ontem a vacinar 
pessoas sem comorbidades 

de 38 anos ou mais. O anúncio foi 
feito pelo prefeito Allyson Bezerra 
via redes sociais, onde o mesmo 
convoca à população que se encaixa 
nessa faixa etária para a vacinação.

As pessoas da nova faixa etária 
benefi ciada devem procurar o Gi-
násio do SESI. “Quem tem 38 anos 
ou mais pode preparar o braço 
porque Mossoró vacina a partir de 

agora no SESI”, escreveu o prefeito 
em sua rede social lembrando que: 
“pode mandar vacina todo  dia que 
estamos com nossos servidores e 
voluntários preparados para acele-
rar”, disse.

 A prefeitura consegue avançar 
na imunização contra a covid-19 
após ter recebido mais uma remessa 
de vacinas do Ministério da Saúde. 
Mossoró recebeu no fi nal da tarde 
da última segunda-feira 5, 16.405 
doses de imunizantes. 

FECOMÉRCIO | Em Natal 
e em Mossoró, o projeto 
ocorreu nas sextas-feiras, 
sábados e domingos, nos 
polos gastronômicos das 
cidades

Marcelo Queiroz: “Números comprovam a aceitação do público diante da ação”

Prefeitura avança na imunização após receber mais uma remessa de vacinas do Ministério da Saúde

Lazer com Responsabilidade atinge 
cerca de 10 mil pessoas em ação 
nos bares e restaurantes do RN 

Prefeitura de Parnamirim abre 
inscrições para transmissões 
online da Festa do Sabugo

Município de Mossoró 
inclui faixa dos 38 anos 
ou mais na vacinaçãoFECOMÉRCIO

WILSON MORENO/PMM

COVID-19

TRADIÇÃO

Em decorrência da pandemia da covid-19, 
as apresentações serão nos formatos de 
vídeo ou de transmissão online

PREFEITURA DE PARNAMIRIM
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A PF (Polícia Federal) vai imple-
mentar um sistema de segu-
rança para coletar, armazenar 

e cruzar dados pessoais sensíveis 
de 50,2 milhões de brasileiros nos 
próximos quatro anos. Chamado 
de Abis (Solução Automatizada de 
Identifi cação Biométrica), o projeto 
permitirá realizar a identifi cação de 
pessoas, bem como o armazenamen-
to biométrico de cidadãos.   

O novo sistema entra em funcio-
namento já com um banco de dados 
com cerca de 22 milhões de cadas-
tros. Essas informações constam no 
antigo sistema que será descomis-
sionado, o Afi s (Sistema Automati-
zado de Identifi cação de Impressões 
Digitais) - utilizado pela corporação 

há mais de 16 anos é referência inter-
nacional na identifi cação de digitais, 
sejam elas em cenas de crime ou na 
procura de pessoas desaparecidas. 

O sistema Abis oferece, com 
exatidão, cruzamento de dados, 
consultas de impressões digitais e 
até mesmo reconhecimento facial. A 
capacidade inicial é de 50,2 milhões 
de cadastros únicos, mas pode ser 
expandida para identifi car os dados 
de até 200 milhões de brasileiros.

O processo de atualização digi-
tal tem por objetivo criar um banco 
de impressões digitais totalmente 
unifi cado, que compartilhe os dados 
já existentes entre as secretarias de 
Segurança Pública em parceria com 
a Polícia Federal, com o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública.
“A pretensão de contar com a fer-

ramenta [Abis] era um projeto antigo 
do órgão, que tivera pedidos anterio-
res negados por pendências junto ao 
Tribunal de Contas da União“, infor-
mou, em comunicado, a PF.

A nota informa, ainda, que a 
aquisição do novo sistema vem 
acompanhada da chegada de novos 
equipamentos que serão usados 
por agentes policiais para realizar 
o cadastro, fazer análises forenses e 
colher dados biométricos relevantes 
para investigações. Entre os novos 
dispositivos, uma estação portátil de 
cadastro e consulta de dados biomé-
tricos que será usada por papilosco-
pistas.

Novo sistema da 
Polícia Federal 
armazenará dados 
biométricos
INOVAÇÃO | Sistema vai 
unificar dados de secretarias 
estaduais e criar base 
biométrica nacional; ele 
pode ter até 50,2 milhões 
de cadastros em 48 meses

50,2

200
milhões de brasileiros

A capacidade inicial é de

milhões de cadastros 
únicos, mas pode ser 

expandida para identificar os 
dados de até

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) divulgou ontem 
uma nota na qual alerta que 

golpistas têm se aproveitando das 
revisões em alguns benefícios para 
tentar obter dados pessoais dos be-
nefi ciários. “As abordagens podem 
ocorrer por carta, e-mail, telefonema 
ou mensagem de celular”, alerta o 
instituto.

Tentativas de golpe podem ser 
denunciadas por meio da ouvidoria 
do INSS, no endereço da Controla-
doria-Geral da União (CGU), ou pelo 
telefone 135. Vítimas de golpe devem 
registrar um boletim de ocorrência e 
comunicar o caso aos órgãos envolvi-
dos, que podem ser, além do próprio 

INSS, o banco por meio do qual é pa-
go o benefício.

Para evitar cair em golpes desse 
tipo, o INSS sugere que o benefi ciá-
rio mantenha seus dados de contato 
(telefone, e-mail e endereço) sempre 
atualizados, o que pode ser feito pelo 
Meu INSS ou pelo telefone 135.

“Caso alguém faça qualquer co-
municação pedindo dados ou fotos 
em nome do INSS, não atenda a soli-
citação, desligue a ligação e bloqueie 
o contato. O INSS nunca entra em 
contato direto com a pessoa para so-
licitar dados, nem pede o envio de fo-
tos de documentos”, informa o órgão.

O número do SMS usado pelo 
INSS para informar os cidadãos é 

280-41. “O INSS nunca manda links 
nem pede documentos pelo SMS. 
Sempre que o INSS convoca o cida-
dão para apresentar documentos, 
essa convocação fi ca registrada no 
Meu INSS e pode ser verifi cada tam-
bém pelo telefone 135”.

Ainda de acordo com o institu-
to, a pessoa deve utilizar apenas os 
canais ofi ciais de atendimento para 
cumprir qualquer solicitação do 
INSS, seja para agendar um serviço, 
seja para entregar algum documen-
to. “É bom saber que quando alguém 
liga para o telefone 135 ou é atendi-
do pelo chat humanizado da Helô, o 
atendente pode pedir algumas infor-
mações”, complementa a nota.

INSS alerta sobre tentativas 
de golpe envolvendo revisões 

CRIME VIRTUAL CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna público que 
recebeu do Idema a Licença de Operação, com prazo de validade até 29/06/2027, em favor do 
empreendimento para a Extração de blocos de Xisto para uso ornamental, volume de 350m³/mês em uma 
área de 15,23 ha, localizada no Sìtio Tapera – Zona Rural – Equador – RN.  
 

Jesus Ávaro Rey Bello  
Sócio Administrador 

 



Um novo kit diagnóstico, de-
senvolvido por pesquisado-
res de instituições públicas 

brasileiras, é capaz de detectar o 
novo coronavírus em até 45 minu-
tos, com baixo custo e alto grau de 
precisão.   

A patente da nova tecnologia, 
pensada para unidades básicas de 
saúde, foi desenvolvida por cien-
tistas do Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/Fiocruz), da Universidade 
Federal de Santa Catarina e do Ins-
tituto Federal de Santa Catarina, 
em parceria com a empresa SPK 
Solutions.

 O teste usa a tecnologia cha-
mada RT-Lamp e demonstrou 
precisão semelhante ao RT-PCR 
em testes de validação com mais 
de 1 mil amostras. Segundo o ins-

tituto, que divulgou a pesquisa, o 
kit alcançou 96% de sensibilidade 
e 98% de especifi cidade em amos-
tras de orofaringe coletadas com 
cotonete do tipo swab. Os dois 
parâmetros são usados para medir 
o risco de testes produzirem falsos 
positivos e falsos negativos a partir 
de amostras já conhecidas.

A tecnologia desenvolvida per-
mite realizar o teste também com 
saliva na mesma especifi cidade, 
porém com uma sensibilidade me-
nor, de 70%. Apesar disso, caso o 
paciente esteja em jejum pela ma-
nhã, o percentual pode alcançar 
100%, segundo os pesquisadores.

O custo do kit diagnóstico foi 
estimado em R$ 30 enquanto o 
valor de um kit para teste RT-PCR 
chega a custar R$ 100. Além disso, 
o teste RT-Lamp pode ser realiza-
do por menos profi ssionais e re-
quer menos equipamentos. 

Segundo o instituto, o único 
equipamento necessário para a 
realização do teste é um banho 
seco ou banho-maria, e qualquer 
profi ssional treinado pode aplicar 

o teste. Já o RT-PCR precisa de es-
pecialistas em biologia molecular. 

O Instituto Oswaldo Cruz in-
formou ainda que os pesquisado-
res agora buscam parceiros para 
produzir e fornecer o kit diagnósti-
co. Além de ganhar uma escala de 
produção industrial, o novo pro-
duto ainda precisa ser submetido 
à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) antes de chegar 

à unidades de saúde do Brasil. 
Foco

Coordenador do projeto, o pes-
quisador do Instituto Oswaldo Cruz 
André Pitaluga disse que o foco da 
pesquisa é levar a nova tecnologia 
ao Sistema Único de Saúde e ajudar 
no enfrentamento da pandemia. 
Apesar disso, ele considera que a 
metodologia é versátil e pode ser 
aplicada no combate de outras do-
enças. 

“Já estamos trabalhando em 
uma versão do kit para o diagnóstico 
da febre amarela”, diz o pesquisador 
em texto divulgado pela assessoria 
do Instituto Oswaldo Cruz.

Para desenvolver o teste, os 
pesquisadores receberam apoio 
do Núcleo de Inovação Tecnológi-
ca do instituto e fi nanciamento da 
empresa Engie, do Programa Ino-
va Fiocruz e do Ministério Público 
do Trabalho.

Os testes de validação foram 
realizados em Santa Catarina, em 
parceria com o Laboratório Central 
de Saúde Pública de Santa Catarina 
e as prefeituras de Tubarão e Floria-
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DIAGNÓSTCO | Kit 
desenvolvido por cientistas 
do Instituto Oswaldo 
Cruz pode detectar novo 
coronavírus em 45 minutos

53 milhões de doses já foram entregues

Pesquisadores criam teste barato 
da covid para unidades de saúde

O governador João Doria (PS-
DB) disse nesta quarta, 7, que 
o Instituto Butantan irá ante-

cipar em um mês a entrega das 100 
milhões de doses de Coronavac ao 
Ministério da Saúde.

O contrato previa a entrega até 30 
de setembro, mas Doria afi rmou que 
as doses estarão disponíveis até 31 de 
agosto.

O Butantan já entregou 53 mi-
lhões de doses e enviará mais 10 
milhões na próxima semana. Ainda 
segundo Doria, no dia 14 de julho es-
tá prevista a chegada de mais 12 mil 
litros de insumo para a produção de 
20 milhões de doses da Coronavac.

“Até 31 de agosto vamos cum-
prir integralmente o compromisso 
previsto inicialmente para o fi m de 
setembro. Há senso de urgência para 
salvar vidas”, disse o governador.

Doria também anunciou ter 
comprado 4 milhões de doses adicio-
nais da Coronavac, diretamente com 
o laboratório chinês Sinovac. Destas, 
2,7 milhões chegam nesta quarta-fei-
ra a São Paulo e até o dia 26 de julho o 
estado deverá receber o restante.

Segundo o governador, a compra 
adicional vai permitir a antecipação 
da vacinação em São Paulo. Não foi 
informado como será a antecipação 
do calendário de imunização.

“Com isso, vamos antecipar o ca-
lendário de vacinação em São Paulo, 
sem interferir no contrato do Bu-
tantan com o Ministério da Saúde”, 
explicou.

Butantan 
antecipa entrega 
de 100 milhões 
de doses

CORONAVAC

FIOCRUZ

CARL DE SOUZA 

Kits nasceram no Instituto Oswaldo Cruz 
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TIAGO QUEIROZ

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomendou 
na terça-feira, 6, o uso no tra-

tamento para a covid-19 de dois me-
dicamentos para artrite reumatoide: 
Actemra (tocilizumabe), da Roche, 
e Kevzara (sarilumabe), da Sanofi . 
Utilizados individualmente e com-
binados com corticoides, ambos 
podem ajudar na redução de mortes 
de pacientes de covid-19 em quadro 
grave ou crítico. A recomendação da 
OMS se dá após análise de dados de 
cerca de 11 mil pacientes.

O estudo foi publicado na revista 
científi ca Journal of the American 
Medical Association (JAMA). Ava-
liando terapias, um grupo da OMS 
concluiu que o tratamento pacien-
tes de covid com os chamados blo-
queadores de interleucina-6 “reduz 
o risco de morte e a necessidade de 
ventilação mecânica.”

De acordo com a análise da 
OMS, o risco de morrer em 28 dias 
para pacientes recebendo um dos 
medicamentos para artrite com 
corticoides, como a dexametasona, 
é de 21%. Para aqueles que recebe-
ram tratamento padrão, o risco é de 
25%. Isso signifi ca que, a cada 100 
pacientes, mais quatro sobrevivem, 
diz a OMS.

Além disso, o risco de progre-
dir para ventilação mecânica ou a 
morte foi de 26% para aqueles que 
tomaram um dos remédios para 
artrite combinado a corticoides, em 
comparação com 33% daqueles que 

recebem o cuidado padrão. Ou seja, 
a cada 100 pacientes, sete mais so-
brevivem sem ventilação mecânica.

“Atualizamos nossa orientação de 
tratamento de cuidados clínicos para 
refletir este desenvolvimento mais 
recente”, disse a autoridade de Emer-
gências de Saúde da OMS Janet Diaz.

Metodologia
A análise cobriu 10.930 pacien-

tes, dos quais 6.449 receberam um 
dos remédios e 4.481 receberam 
tratamento padrão ou um placebo. 
Os estudos foram realizados nos 
seguintes locais: King’s College Lon-
don, University of Bristol, University 
College London e Guy’s and St Th o-
mas’ NHS Foundation Trust.

Os testes de Actemra e Kevzara 

para pacientes covid-19 envolveu 
tentativa e erro, pois várias falhas 
surgiram conforme as empresas tes-
taram os medicamentos em diferen-
tes grupos de pacientes.

A OMS pediu mais a ser feito 
para aumentar o acesso a tais me-
dicamentos nos países de renda 
mais baixa, principalmente os que 
agora enfrentam aumento de casos 
de covid-19 e assistem ao avanço 
de variantes da SARS-CoV-2, junta-
mente com a falta de suprimentos 
para vacinas. “Essas são as pessoas 
que esses medicamentos precisam 
alcançar”, disse Diaz.

Uso emergencial
A Food and Drug Administration 

(FDA), agência federal dos Estados 
Unidos, emitiu na semana passada a 
aprovação de uso emergencial para 
utilização da Actemra em pacientes 
de covid-19. As vendas de Kevzara 
aumentaram 30% no ano passado, 
informou a Sanofi .

Em nota, a Anvisa informou 
que, até o momento, há três medica-
mentos aprovados para tratamento 
de covid-19 no Brasil: o remdesivir, 
que teve o registro concedido pela 
agência em março, e duas associa-
ções de anticorpos monoclonais: 
casirivimabe + imdevimabe, cuja 
autorização para uso emergencial 
foi concedida em abril; e banlanivi-
mabe + etesevimabe, que tiveram 
o uso emergencial autorizado em 
maio.

OMS recomenda dois 
remédios de artrite para 
reduzir mortes pela covid
CIÊNCIA  | Estudo concluiu que, utilizados individualmente e combinados a corticoides, 
tocilizumabe e sarilumabe auxiliam no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus

Graças a medicamentos, a cada 100 pacientes graves, mais quatro sobrevivem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

Atualizamos nossa 
orientação de tratamento 
de cuidados clínicos 
para refletir este 
desenvolvimento mais 
recente”

“

JANET DIAZ
REPRESENTANTE DA OMS

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 040/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 040/2021 - Processo Administrativo nº 2.285/2021 - Secretaria Municipal de 
Assistência Social que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de Kit Gestante e Material de Consumo, destinados a 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidades, 
condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está 
marcada para o DIA 21 DE JULHO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS )  - 
(HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 07 de Julho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

    Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

15ª Vara Cível da Comarca de Natal –  Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária,  
NATAL - RN - CEP: 59064-250 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) 

 
O Excelentíssimo Sr. Dr. ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de 
Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
no prazo de 20 dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de ANA CARLA VIEIRA, CPF 018.709.814-05, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da 
Ação DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA, (proc. n.º 0817607-
32.2019.8.20.5001), proposta por ERALDO CAMARA DE SOUZA, contra ANA CARLA VIEIRA, em tramitação por 
este Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, com a ADVERTÊNCIA 
do art. 257, inciso IV, do CPC: em caso de não ser oferecida contestação, será considerado revel e lhe será nomeado 
curador especial. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 24 de maio de 2021. Eu, JAILZA SILVA DO 
NASCIMENTO, Auxiliar Técnica, digitei. 

ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PERERIA  
Juiz de Direito em Substituição Legal  

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n° 11.419/06)  

 

 
 
 
 

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de Registro de Preços nº 01/2021 

Pregão Presencial nº 06/2021 
 
Pregão Presencial nº 06/2021 Processo: 55/2021; Ata de Registro de Preços nº 01/2021; Objeto: para a 
contratação de serviços gráficos de impressão, incluindo todo material e mão de obra necessária, para 
executar a impressão e acabamento de materiais gráficos, para as necessidades do SENAR-AR/RN; 
Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte – 
SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 05/07/2022. 
Contratada e Preços registrados: 

 

Empresa L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA 

CNPJ 07.805.649/0001-29 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
Vlr. 

UNITARIO 
(R$) 

Vlr. TOTAL 

01 8100 BLOCO 2,04 16.524,00 
02 7750 PASTA BOLSO 2.04 15.810,00 
03 7300 CRACHÁ 1.10 8.030,00 
04 6000 CERTIFICADO 0,36 2.160,00 
05 4000 CAPA DE PROCESSO 1.65 6.600,00 
06 750 ENVELOPE OFÍCIO 1,80 1.350,00 
07 220 ENVELOPE MEIO OFÍCIO 2,00 440,00 
08 100 ENVELOPE CARTA 2,00 200,00 
09 500 FOLDER DE PROGRAMAÇÃO FESTA DO BOI 0,85 425,00 
10 2000 PORTIFÓLIO DE CURSOS 1,74 3.480,00 
11 800 CARDENO 18,60 14.880,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO  R$ 69.899,00 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretaria do Planejamento e das Finanças do RN - SEPLAN - Projeto Governo 
Cidadão, CNPJ: 00.443.680/0001-18, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS 
para construção de uma Casa de Farinha, localizada no P. A. ROSELI NUNES, município 
de Ielmo Marinho/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto RN Sustentável / Governo Cidadão

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração, 
referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Ponta Negra, 
localizado em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos



A venda de autoveículos teve 
uma queda de 3,3% em junho com o 
licenciamento de 182,5 mil, ante as 
188,7 mil vendidas no mês de maio. 
Já na comparação com junho do ano 
passado, foi registrado um aumento 
de 37,4% nas vendas, já que naquele 
período foram comercializados no 
mercado interno 132,8 mil unidades. 
No primeiro semestre o crescimento 
foi de 32,8%, ao totalizar 1.074,2 veí-
culos licenciados. Os dados foram 
divulgados ontem, 7, pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).  

Segundo os dados as exporta-
ções atingiram as 33,5 mil unidades, 
9,4% a menos do que no mês ante-
rior quando esse número foi de 37 
mil unidades. Na comparação com 
junho de 2020, quando foram comer-
cializadas no mercado externo 19,4 
mil veículos, houve crescimento de 
72,6%. No primeiro semestre de 2021, 
as exportações aumentaram 67,5%, 
com a venda de 200,1 mil autoveí-
culos para outros países. No mesmo 
período do ano passado esse número 
foi de 119,5 mil.

A produção em junho foi de 166,9 
mil unidades, 13,4% a menos do que 
no mês anterior quando esse número 
foi de 192,8 mil unidades. Na compa-
ração com junho de 2020, quando 
foram produzidos 98,4 mil veículos, 
houve crescimento de 69,6%. No pri-
meiro semestre de 2021, a produção 
foi de 1.148,5 mil autoveículos, 57,5%, 
a mais do que no  primeiro semestre 
do ano passado quando esse número 
foi de 729,3 mil.

De acordo com o presidente da 
Anfavea Luiz Carlos Moraes, a queda 
da produção se deve à baixa oferta de 
semicondutores na indústria, proble-
ma que afeta as indústrias do mundo 

inteiro. “Acredito que a falta de se-
micondutores pode tenha impedido 
a produção de algo entre 100 mil e 
120 mil novos veículos no primeiro 
semestre”, disse.

Segundo o balanço mensal da 
Anfavea, o nível de emprego no setor 
automobilístico teve queda 1,3 % em 
junho e tinha 102.732 postos de tra-
balho ocupados, enquanto em maio 
esse número era de 104,082.  Na com-
paração com junho de 2020, quando 
estavam empregados 105.520 traba-
lhadores no setor, houve queda de 
2.6%.

Projeções
De acordo com Moraes, as proje-

ções atualizadas para o setor indicam 
que a produção total de autoveículos 
seja de 2.463 mil,  registrou 22% a 
mais do que no ano passado. A esti-
mativa anterior, contava com 2.520 
mil unidades e uma alta de 25% sobre 
2020. As vendas internas foram revi-
sadas para 2.320 mil licenciamentos, 
o que corresponde a 13% sobre o ano 
anterior. Em janeiro a previsão era a 
de 2.367 unidades vendidas. As ex-
portações, também revisadas de 353 
mil para 389 mil, devem ser 20% mais 
alta do que em 2020, e do que o cres-
cimento de 9% projetado no início do 
ano.
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As estatísticas frias, nascidas 
nos ambientes com ar-con-
dicionado, revelam índices 

que satisfazem os egos de certas 
autoridades da segurança pública 
do Rio Grande do Norte e, talvez, os 
egos da governadora Fátima Bezerra 
e dos seus auxiliares mais próximos. 
São dados trabalhados por técnicos 
capacitados, que viram peças pu-
blicitárias e textos enviados por as-
sessores às redações dos veículos de 
comunicação. Mas o sentimento nas 
ruas é bem diferente. A sensação de 
quem circula em terras potiguares é 
de medo, temor, terror.

O descaso com a segurança 
pública não é “privilégio” da gestão 

de Fátima Bezerra. Descaso, sim. 
Esse papo de promoção funcional, 
aquisição de viaturas, armas, coletes 
balísticos e outras ações não garante 
ao cidadão o direito de ir e vir. O povo 
está com medo. Aterrorizado.

Potiguares e turistas desinforma-
dos, ou enganados, são alvos cons-
tantes da insegurança. Sair e chegar 
em casa virou uma roleta russa; uma 
hora qualquer a bala acertará a cabe-
ça de mais uma vítima.

Caladinhos, com os rabos entre 
as pernas, alguns fi gurões que ado-

ram dar entrevistas coletivas para 
anunciar um monte de besteira desa-
pareceram. A governadora também 
fi ca calada. No RN não é diferente do 
resto do mundo, parece que aqui a 
morte só vem com a covid.

Reajam, autoridades, se é que vo-
cês têm capacidade para isso. Pelas 
vidas do povo que aqui está, esque-
çam um pouco das eleições do ano 
que vem. Deixem de puxar saco dos 
chefes, ou da chefona-mor.Traba-
lhem! Parem de apresentar seus egos 
nas redes sociais ou nas reuniões 

dessas organizações fechadas que se 
dizem solidárias, mas que porcaria 
nenhuma fazem para permitir que o 
povo circule com segurança, poden-
do ir trabalhar, estudar, visitar paren-
tes e até mesmo procurar trabalho.

Reajam, coronéis PM! Reajam, 
delegados de Polícia Civil! Reajam, 
desembargadores! Reaja, governado-
ra Fátima Bezerra! Ou vocês reagem 
com atitudes enérgicas em favor do 
povo e contra os bandidos, ou o san-
gue de inocentes continuará escor-
rendo por aí, a qualquer hora, diante 

da ousadia de marginais que assal-
tam, matam, estupram, invadem ca-
sas, abordam passageiros de ônibus, 
fazem o que bem querem. As teorias 
de vocês estão perdendo de goleada 
para a vagabundagem.

Se continuar essa mesmice, essa 
inércia, essa incompetência genera-
lizada, as propagandas ofi ciais não 
conseguirão mais, se é que têm con-
seguido, esconder quem vocês, que 
se dizem autoridades, são. Deixem 
de presepada! Respeitem o povo! 
Respeitem e ofereçam condições pa-
ra que os policiais que não têm medo 
de vagabundos possam trabalhar em 
paz, para que nós possamos viver um 
pouco em paz.

Reajam, autoridades! 

MERCADO DE TRABALHO  | Conclusão integra estudo divulgado nesta quarta-feira 7, com base 
em microdados do IBGE . Números são referentes ao período pré-pandemia da covid-19

A renda de praticamente me-
tade dos trabalhadores que 
atuavam por conta própria 

no Brasil não ultrapassava R$ 1 
mil por mês no terceiro trimestre 
de 2019, período pré-pandemia. A 
conclusão integra estudo divulgado 
nesta quarta-feira 7, com base em 
microdados do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística).

No terceiro trimestre de 2019, 
período da análise, o país somava 
24,3 milhões de trabalhadores por 
conta própria em áreas urbanas —o 
número desconsidera domicílios ru-
rais. Do total, a parcela de 48% (em 
torno de 11,7 milhões) recebia até 
R$ 1 mil por mês. O salário mínimo 
à época era de R$ 998.

O levantamento foi realizado 
por pesquisadores da UFSC (Univer-
sidade Federal de Santa Catarina) e 
da Reafro (Rede Brasil Afroempre-
endedor) em parceria com o projeto 
Reconexão Periferias, da Fundação 
Perseu Abramo. A fundação é ligada 
ao PT (Partido dos Trabalhadores).

O sociólogo João Carlos Noguei-
ra, pesquisador do Observatório 
UFSC/Reafro, afi rma que o trabalho 
por conta própria representa muitas 
vezes uma saída para profi ssionais 
com difi culdades de inserção no 
mercado. Em razão da escassez de 
vagas e da necessidade de renda, es-
sas pessoas abrem um negócio pró-
prio por necessidade, diz Nogueira. 
O salário, entretanto, tende a fi car 
em patamar baixo.

“Há um desajuste no rendimen-
to”, diz o pesquisador, que também 
é coordenador-executivo da Reafro.

Segundo Nogueira, o estudo 

analisa dados do terceiro trimestre 
de 2019 porque eram os mais recen-
tes à disposição quando o levanta-
mento começou a ser desenhado. 
As estatísticas integram a Pnad 
Contínua (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua), 
do IBGE.

Conforme os números divulga-
dos nesta quarta-feira, apenas 7% 
dos profi ssionais que exerciam o 
trabalho por conta própria como 
ocupação principal recebiam acima 
de R$ 4.000 por mês no terceiro tri-
mestre de 2019.

A maior parte dos autônomos 

atuava de maneira informal, sem 
CNPJ. Essa fatia era de 77% no país. 
Os outros 23% possuíam o registro. 
Entre as regiões, a informalidade era 
mais acentuada no Norte (90%) e no 
Nordeste (87%).

No recorte por raça e cor, os 
negros constituíam a maioria dos 
trabalhadores nessa categoria: 54%. 
Os homens representavam 63% do 
total. Segundo o estudo, a parcela 
de mulheres (37%) só não era maior 
porque o emprego doméstico, quase 
inteiramente feminino, não entra 
no cálculo do trabalho por conta 
própria.

Maio parte dos trabalhadores por conta própria atuavam de maneira informal 

Produção de automóveis também caiu 

Metade dos autônomos tinha 
renda inferior a R$ 1 mil em 2019

GELSON BAMPI

DIVULGAÇÃO 

Venda de veículos no Brasil 
cai 3,3% entre maio e junho

CARROS
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O governo dos EUA deve 
anunciar a doação de mais 
uma leva de vacinas con-

tra Covid-19 ao Brasil nos próxi-
mos 15 dias. Pessoas que partici-
pam das negociações dizem que 
os imunizantes serão da Janssen, 
de aplicação única, ou da Pfi zer, 
que demanda duas doses —am-
bos foram aprovados para uso 
nos dois países.

Negociadores afi rmam que o 
envio deve ser feito via doação di-
reta, mas ainda não há confi rma-
ção sobre a data e a quantidade 
específi ca de doses que chegarão 
ao Brasil. Se for confi rmada nos 
termos das atuais tratativas, essa 

será a segunda doação direta de 
vacinas feita pelo governo ameri-
cano aos brasileiros.

Em 23 de junho, a Casa Bran-
ca anunciou o envio de 3 milhões 
de doses da Janssen, que já che-
garam ao Brasil e começaram a 
ser aplicadas.

No dia 4 de julho, o presidente 
Jair Bolsonaro enviou uma car-
ta a Joe Biden para agradecer o 
envio das vacinas e parabenizar 
os americanos pelo Dia da Inde-
pendência do país, comemorado 
naquela data.

As novas vacinas devem ser 
despachadas saindo da Flórida, 
com chegada ao aeroporto de 

Viracopos, em Campinas (SP), e 
transporte feito pela companhia 
aérea Azul, que ofereceu o serviço 
ao governo brasileiro da primeira 
vez e poderia repetir o traslado. Ca-
so a empresa não esteja disponível, 
o Brasil deve utilizar aeronaves da 
FAB (Força Aérea Brasileira).

As primeiras 3 milhões de doses 
foram o maior número de vacinas 
enviadas pelos EUA para qualquer 
país até agora de forma direta —ou 
seja, fora do escopo do Covax, ini-
ciativa vinculada à Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para a 
distribuição de imunizantes a na-
ções em desenvolvimento.

A negociação para a nova do-

ação está sendo feita diretamente 
entre Casa Branca e governo brasi-
leiro, que fez o primeiro contato em 
busca de vacinas em março, após o 
pedido de outros líderes da região.

O Brasil também tem se apre-
sentado como possível receptor de 
cerca de 20 milhões de doses que 
estão nos estoques americanos e 
devem perder a validade em se-
tembro. Esses imunizantes seriam 
distribuídos via Covax, mas o con-
sórcio avisou que não deve ter a 
logística necessária para enviá-los 
dentro desse prazo. O Brasil, en-
tão, comunicou os EUA que pode 
receber ao menos parte dessas 20 
milhões de doses.

RELAÇÕES EXTERIORES |
Imunizantes doados serão 
da Pfizer ou da Janssen; 
quantidade e data exata 
de envio ainda não 
estão definidas e serão 
anunciadas pelo Mininistério 
da Saúde

Donald Trump e os gigantes de tecnologia dos EUA estão brigando na justiça 

( )

RRREEELLLAAAÇÇÇÇÕÕÕÕEEESSS EEEXXXTTTEEERRRIIIOOORRREEESSS ||||
IImuniizanttes ddoaddos serãão
da Pfizer ou da Janssen;

EUA devem anunciar nova doação 
de vacinas ao Brasil em até 15 dias

ANGELA WEISS

Em um novo capítulo do em-
bate entre Donald Trump 
e os gigantes de tecnologia 

dos EUA, o ex-presidente ameri-
cano disse ter entrado com pro-
cessos judiciais contra Twitter, 
Facebook e Google.

O republicano também afi rmou 
ter aberto ações contra os princi-
pais executivos das três big techs 
—Jack Dorsey, Mark Zuckerberg e 
Sundar Pichai, respectivamente—, 
sob o argumento de que as redes 
sociais estariam silenciando pontos 
de vista conservadores.

O anúncio vem meses após 
Trump sofrer retaliações devido aos 

discursos de ódio que publicava nas 
redes sociais. Em janeiro, o Twitter 
baniu o ex-presidente permanen-
temente, depois de ele incitar a 
invasão do Congresso americano 
durante a sessão para certifi car a 
vitória de Joe Biden. Em decisão 
semelhante, o Facebook proibiu a 
volta do republicano à plataforma 
até 2023.

Trump tinha nas redes sociais 
um de seus principais mecanismos 
para oxigenar a opinião pública em 
defesa de suas bandeiras e, quan-
do estava na Presidência, adotou 
as plataformas como um canal de 
comunicação ofi cial —movimento 

posteriormente adotado por Jair 
Bolsonaro e diversos outros líderes.

Sua saída de cena das redes, a 
contragosto, pesa especialmente 
agora, já que, fora da Casa Branca, 
o republicano retomou uma agenda 
de comícios para tentar viabilizar 
uma nova campanha presidencial.

Ao anunciar os processos con-
tra as big techs durante discurso 
no seu campo de golfe no estado de 
Nova Jersey, Trump disse ter entra-
do com as ações em um tribunal da 
Flórida. Afi rmou ainda que vai mo-
ver um acusações coletiva contra as 
empresas, mas não detalhou quem 
mais participaria da empreitada.

Donald Trump anuncia processos 
contra Google, Facebook e Twitter

OLIVER DOULIERY

INTERNACIONAL 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Pela manhã, a Lua migra para a sua Casa da Família 
e você deve sentir uma ligação mais forte com o 
pessoal, além de  car à vontade no lar. Mas pode 
ter dores de cabeça por conta de preocupações ou 
rancores com um parente.

A Lua entra na sua Casa Vida pro  ssional pela manhã 
e, pra chocar um total de zero pessoas, tudo indica 
que o seu signo estará mais sociável, tende a conhecer 
muita gente e deve buscar um bom entendimento 
com os colegas de serviço.

Touro, meu cristalzinho, a Lua embarca na sua Casa da 
Comunicação pela manhã e avisa que seu signo deve 
 car mais sociável, curioso e conversador. Pode ser um 
ombro amigo e ouvir as pessoas chorando as pitangas, 
mas desejará que seus contatos sejam em mão dupla.

Escorpião, meu consagrado, a Lua inicia o rolê 
na sua Casa 9 e revela que o seu signo tende a 
 car sociável. Porém é melhor não pisarem no 

seu calo, pois pode levar rancores para toda a 
vida.

A Lua embarca na sua Casa da Fortuna nesta manhã 
e deve te deixar mais apegado ao seu dinheiro, mas 
também pode sair comprando pela internet e acumular 
várias coisas inúteis em casa. Ainda bem que conta 
com criatividade e facilidade pra encher o bolso.

Sagita, a Lua migra pra sua Casa das Transformações pela 
manhã e intensi  ca suas emoções e reações. Mais sensível, 
pode querer proteção e cuidados, magoando-se fácil, fácil.
Nos negócios, a dica é ouvir a intuição e apostar na 
criatividade, características que  cam mais fortes agora.

Com a entrada da Lua no seu signo, caranguejinho, tudo indica que 
estará mais sensível, ligada(o) à família e aos seus queridos, com a 
intuição e imaginação bombando. Mas seu lado dramático também 
vem que vem, e você tende a se magoar por causa de qualquer coisa, 
a remoer o que aconteceu no passado e a fugir de certas situações.

De manhã, a Lua desloca-se para sua Casa dos 
Relacionamentos e tudo indica que seu signo 
estará mais emotivo, impressionável e receptivo 
nos contatos. Pode até bancar a mãezona ou 
paizão em suas relações pessoais e pro  ssionais.

Alô, alô, leoninos! A Lua migra para o seu inferno astral 
nesta manhã e intensi  ca suas emoções. Tudo indica que 
estará mais sensível ao que rola à sua volta, com medos 
e preocupações irreais. Pode se magoar com facilidade e 
reagir dando voadoras em quem estiver por perto. 

Aquarianos, a Lua migra para a sua Casa do 
Trabalho pela manhã e revela que o seu signo tende 
a ser mais prestativo e lutar pra proteger os colegas 
de serviço. Saúde delicada: atenção com doenças 
psicossomáticas, depressão ou hipocondria.

Pela manhã, a Lua começa o passeio pela sua Casa 
das Esperanças e o desejo de ter segurança doméstica 
e estabilidade na vida deve  car forte. Tende a 
levar a sério e correr atrás dos seus objetivos com 
criatividade e cautela.

Seu dia começa com a Lua brilhando no seu paraíso astral e 
trazendo uma vibe muito boa. Sua sensibilidade e intuição 
devem  car poderosíssimas, então aproveite pra fazer uma 
fezinha, comprar uma rifa, participar de um sorteio – a sorte 
está por perto, mas quem não joga não ganha, não é?

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
“Roda Viva”, da Cultura, com 
Vera Magalhães, vai receber 
Luís Miranda, do DEM – DF, 

na segunda-feira ao vivo... ... 
O deputado entrou no foco 
das investigações da CPI da 
Covid ao dizer que alertou o 

presidente Bolsonaro da suspeita 
de corrupção no caso da vacina 

Covaxin. Desde a última 
segunda-feira, a Globo colocou 
alguns fi lmes no ar anunciando 
a próxima edição do “Criança 

Esperança”... ... Fátima Bernardes, 
Luciano Huck, Tati Machado 
e Th elma Assis estão entre os 

apresentadores confi rmados para 
este ano. Viviane Costa está 

assumindo o “SBT Brasília – 2ª 
edição”... ... E com isso Felipe 

Malta foi para a primeira edição.
As gravações da segunda 

temporada da série “Desalma”, 
com Cláudia Abreu e Cássia 

Kis, fase Estúdios Globo, foram 
encerradas...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Mais espaço
Ticiane Pinheiro ganha mais 

espaço na segunda temporada do 
“Canta Comigo Teen”, já inteiramen-
te gravada e prevista para estrear em 
outubro no programa “Hora do Faro”. 
Ticiane terá um tempo maior para 
conversar com as crianças partici-
pantes e passar para o público suas 
histórias.

Um mais um
Entre as principais TVs, a disputa 

de audiência sempre exige cuidados 
especiais. Antes de tomar qualquer 
decisão, tem que observar a concor-
rência. O que elas têm ou pretendem 
fazer.

Jogou fora no lixo
Em cima disso, o que levou a dire-

ção da Band a fi xar a estreia da nova 

temporada do “MasterChef ” no mes-
mo dia e horário de uma semifi nal da 
Copa América? Nem vem com essa 
história de público diferente, porque 
em situações assim, isso não existe. 
E surpresa também não foi, porque 
o jogo estava marcado de longa data. 
Resultado: deu 2,5 de média.

Teve mais
A Band transmitiu até aqui todos 

os jogos das fi nais da NBA ao vivo; só 
nesta última terça que não. Botaram 
um VT no começo da madrugada. Se 
a estreia do “MasterChef ” fosse trans-
ferida em mais uma ou duas semanas 
não faria diferença nenhuma. Ou até 
faria: os resultados seriam melhores.

A propósito
Aliás, em toda essa história tem 

o 8 e o 80. Se a Band foi descuidada, a 

Globo chega ao exagero.
Por exemplo, na noite de Brasil 

e Chile, se não colaram um capítulo 
de “Império” no outro foi quase isso. 
A novela praticamente terminou no 
apito fi nal do juiz.

Aliás...
Vale observar o que vai acontecer 

na noite de sábado, com a fi nal Brasil 
e Argentina, 9 da noite. Numa dessas, 
do jeito que está acontecendo, perigas 
do Serginho Groisman só começar o 
“Altas Horas” no domingo de manhã.

Férias
Ronaldo Giovanelli vai substituir 

Denílson no “Jogo Aberto” durante as 
férias do comentarista a partir desta 
sexta-feira.

Denílson voltará ao esportivo da 
Band no dia 20 de julho.

Globo ainda não de-
cidiu se Tiago Leifert 
para ou continua nos 
domingos

Fonte segura: de forma 
ofi cial, a Globo tem resolvido 
que Tiago Leifert vai continu-
ar nos domingos só até o fi nal 
da “Superdança dos Famo-
sos”.

Pelo menos é o que foi 
combinado com ele.

E fi que bem claro que 
ainda não há nada resolvido 
além disso.

O problema maior está na 
escolha do seu substituto, ou 

para o “Show dos Famosos” 
que vai ao ar imediatamente, a 
partir de agosto, ou continuar 
com ele, Tiago, e encontrar um 
novo apresentador para o “Th e 
Voice Brasil”.

Data hoje, não tem nin-
guém escolhido para nenhuma 
dessas possibilidades e, com 
o tempo jogando contra, esta 
é uma decisão que exige certa 
urgência. Portanto, espera-se 
uma solução para muito breve.

Por outro lado, aí sim com 
alguma certeza, a estreia de 
Luciano Huck nos domingos 
da Globo está marcada para 
acontecer no dia 9 de janeiro.

Isso, claro, se tudo correr 
como se espera até lá.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo: 20 (VINTE) dias 
A Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0849041-05.2020.8.20.5001, proposta por 
EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO JURIDICO PLENARIUM, CNPJ/MF sob o nº18.016.172/0001-19 
contra EXECUTADO: NEY EUFRÁSIO DE SANTANA , inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 003.554.104-00, , sendo 
determinada a CITAÇÃO de Ney Eufrásio de Santana CPF: 003.554.104-00 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue 
o pagamento da dívida no valor de R$ 206.489,70 (duzentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta 
centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em 
execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito 
atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da 
justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, 
acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em 
caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, VILMA MARIA GURGEL 
FERNANDES DE MEDEIROS, Auxiliar Técnico, digitei e conferi. 
 

Natal, 20 de junho de 2021. 
 

Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 
Juíza de Direito 

Processo: 0849041-05.2020.8.20.5001  
Exequente: EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO JURIDICO PLENARIUM  
Executado: EXECUTADO: NEY EUFRÁSIO DE SANTANA 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, 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 (RLO) para a extração de Granito, localizada no Sítio São Roque, Zona 
Rural do Município de Currais Novos/RN, sob o processo ANM 848.059/2002; 

 
Sebastião Campos de Melo  

Diretor 

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A ANGEL AGRICOLA LTDA, CNPJ  08.288.230/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada, para 
atividade de agricultura irrigada, localizada no Sítio Caiçara, S/N, Zona Rural do Município de Apodi-RN. 
 

ANGEL AGRICOLA LTDA 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
CERÂMICA SANTA ROSA LTDA, CNPJ: 06.974.673/0001-29, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação- LRO, para Indústria de Cerâmica em uma área de 7.604,00 (ha). Localizado no município de São 
Gonçalo de Amarante/RN, Zona Rural. 
 

CERÂMICA SANTA ROSA LTDA  
Requerente/Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Cláudio Luiz Cortez dos Santos, CPF nº 199.718.934-87, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - LS 
para a atividade de carcinicultura, localizada Sítio Esperança, Km02, RN12, Tibau/RN. 
 

Cláudio Luiz Cortez dos Santos 
Empreendedor 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) 

 
POSTO ALMINO AFONSENSE CNPJ/MF: 08.546.773/0001-80 com sede Rua. São Sebastião, Nº07, Bairro 
Centro, Almino Afonso/RN torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Renovação de Licença de Operação para a atividade de 
posto de combustível. 
 

John Lennon Fernandes de Lima 
Diretor Administrativo 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A, 06.022.644/0001-67, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte Licença:  
 Licença Prévia para Geração de Energia do Complexo Fotovoltaico Futuro, composto por quatro 

Usinas Solares Fotovoltaicas, denominadas UFV Futuro II, III, IV e V localizado na Fazenda Futuro, 
Zona Rural, Município de Assú/RN; 

José Célio Araújo de Oliveira Júnior  
Diretor presidente 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
AGROINDUSTRIA VALE VERDE LTDA, CNPJ nº 15.722.047/0001-36, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada (LS), para a Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, localizado no Distrito Povoado 
Rio dos Índios, nº 53, Sala 02, Zona Rural, município de Ceará Mirim/RN. 
 

Ana Maria Alves de Farias Sabino 
Representante Legal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
PROCESSO Nº 415.004/2021

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, torna público que realizará processo licitatório para contratação de empresa 
especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de revitalização das 
praças e canteiros da Rua Nossa Senhora da Conceição – 2ª etapa, na Zona Urbana do município 
de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão 
entregues até as 09h00min do dia 27 de julho de 2021, na Sala da CPL na sede da Controladoria 
Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão pública: 
09h00 horas do dia 27 de julho de 2021. O edital e seus anexos estão disponíveis na página 
www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038 de 
08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta feira.

Serra Caiada/RN, 07 de julho de 2021
João Maria de Oliveira Junior

Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 7º andar - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca 
de Natal/RN, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo 
de 20 (vinte) dias, que, pelo presente, ca CITADO(A) JANE CRISOSTOMO DE ARAUJO, 
CPF: 052.843.424-10, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais 
interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de MONITÓRIA (40) nº 0860683-
09.2019.8.20.5001, proposta por Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - 
CAERN contra JANE CRISOSTOMO DE ARAUJO, cuja cópia da petição inicial encontra-se à 
disposição dos interessados na Secretaria desta Vara, para, querendo, APRESENTAR A 
DEFESA QUE TIVER, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o fazendo dentro do 
prazo estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) 
(art. 344, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 257, 
inciso IV, CPC). DADO E PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do 
Norte, aos 11/06/2021. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar Técnico, digitei e vai 
assinado pela MMª. Juíza.

Daniella Paraiso Guedes Pereira
Juíza de Direito - 3ª. Vara Cível

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

Processo: 0856209-29.2018.8.20.5001.
Ação: MONITÓRIA (40)
Autor: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN
Réu: PATRICIA KRISTINA LISBOA LINHARES
CITANDO: PATRICIA KRISTINA LISBOA SOARES, CPF/MF 037.126.454-57, em LUGAR 
INCERTO e NÃO SABIDO, por todos os atos e termos da ação a seguir identi cada.
FINALIDADE: Citação de PATRICIA KRISTINA LISBOA SOARES , CPF/MF 037.126.454-57 , 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 15.574,97 (quinze mil, 
quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), acrescida de honorários no 
percentual de 5%, cando, assim, isenta de custas, ou, querendo, oferecer EMBARGOS, no 
mesmo prazo, ciente de que não os apresentando no prazo estabelecido ou não havendo o 
cumprimento da obrigação, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 
convertendo-se esta em Mandado Executivo.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, 
os fatos articulados pelo autor. Será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do CPC.
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especi cações da 
petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a 
citação, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no 
endereço https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, 
utilizando o código 18102911055412500000033105442 (despacho proferido) e o código 
18102519081892800000033072197 (petição inicial), sendo considerada vista pessoal (artigo 
9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo 
vedada a junta de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de 
advogado.
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb 
(megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".

NATAL/RN, 21 de julho de 2020
MARCELO PINTO VARELLA

Juiz de Direito

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PP/SRP Nº 016/2021
PP SRP N.º 016/2021 - Menor Preço Por Item - Aquisição de Frios e Derivados. Data - 21 de 
julho de 2021 as 11:30 (onze e trinta) horas (horário local). Maiores informações no sítio eletrônico 
(http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) ou através do e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 07 de julho de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PP/SRP Nº 017/2021
PP SRP N.º 017/2021 - Menor Preço Por Item - Aquisição de Gêneros Alimentícios. Data - 22 de 
julho de 2021 as 08:00 (oito) horas (horário local). Maiores informações no sítio eletrônico 
(http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) ou através do e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 07 de julho de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 018/2021
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

PP SRP N.º 018/2021 - Menor Preço Por Item - Aquisição de Aquisição de Saneantes 
Hospitalares. Data - 21 de julho de 2021 as 10:00 (dez) horas (horário local). Maiores informações 
no sítio eletrônico (http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) ou através do e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 07 de julho de 2021
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

A Microsoft liberou um pa-
tch de emergência para 
corrigir uma grave falha 

de segurança no Windows, co-
nhecida como “PrintNightmare”. 
Para resolver parte do problema, 
a empresa pede aos usuários do 
sistema operacional que façam 
imediatamente uma atualização. 

Essa falha, que pode ser tradu-
zida como “pesadelo da impres-
são”, afeta o serviço Windows Print 
Spooler, que faz a comunicação do 
computador com as impressoras. 
De acordo com a Microsoft, essa 
falha deixa o sistema vulnerável 
a hackers, que podem controlar o 
PC ao instalar programas, visuali-
zar e excluir dados ou criar novas 
contas com direitos de usuário. 

A falha foi divulgada semana 
passada e acabou agravada quan-
do pesquisadores da empresa de 
segurança cibernética Sangfor Te-
chnologies acidentalmente publi-
caram a prova de conceito (PoC) 
relacionada à vulnerabilidade, 
achando que ela já havia sido resol-
vida. Apesar de excluírem imedia-
tamente o código ao perceberem 
o engano, cópias acabaram sendo 
distribuídas online, aumentando o 
risco de uso mal-intencionado. 

O Microsoft Security Response 
Center anunciou formas de solu-
ções para os dois CVEs (em inglês, 
Vulnerabilidades e Exposições Co-
muns) que afetam o sistema de co-
municação de impressoras, o CVE-
2021-34527 e o CVE-2021-1675, 
com a atualização de terça-feira.

Em seu site ofi cial, a Microsoft 
recomenda que os usuários insta-
lem a atualização imediatamente. 
“As atualizações de segurança 
lançadas em e depois de 6 de julho 
de 2021 contêm proteções para a 
CVE-2021-1675 e a exploração de 
execução remota de código adi-
cional no serviço Windows Print 
Spooler conhecido como ‘Print-
Nightmare’, documentado como 
CVE-2021-34527”, diz.  

Microsoft revela 
brecha de 
segurança no 
Windows e lança 
atualização de 
emergência

TECNOLOGIA

Empreesa solicitou atualização urgente

DIVULGAÇÃO 



Brasil e Argentina farão a fi nal 
da Copa América neste sába-
do, às 21h, no Maracanã. Além 

da rivalidade evidente entre as duas 
seleções, em campo também esta-
rão dois dos melhores jogadores do 
mundo: Neymar e Lionel Messi. Será 
o quinto confronto entre eles pelas 
suas seleções. Neymar é camisa 10 do 

PSG, um time em crescimento com-
provado na Europa. Messi está sem 
contrato depois de vestir por 21 anos 
a camisa do Barcelona. Ele renegocia 
com o clube catalão. 

Até agora, o duelo Neymar x Mes-
si foi marcado por três amistosos e 
uma partida pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2018. Eles ainda 
não se enfrentaram na etapa classi-
fi catória do Mundial do Catar, o que 
vai acontecer neste ano ainda. Nos 
dois primeiros confrontos, Messi le-
vou a melhor. Já nos dois últimos, a 
seleção brasileira superou os argen-
tinos.

Entre 2017 e 2019, Brasil e Argen-
tina se enfrentaram quatro vezes. Em 

três oportunidades, Neymar não pô-
de estar presente por causa de lesões. 
Messi, por sua vez, desfalcou sua sele-
ção em apenas um jogo, durante seu 
afastamento temporário da equipe 
após a eliminação para a França na 
Rússia. Ele pediu para não ser mais 
chamado e depois voltou atrás.

Já são quase cinco anos desde o 
último duelo entre Neymar e Messi 
por suas nações. Sendo assim, au-
mentam ainda mais as expectativas 
quanto à performance dos dois na 
grande decisão de sábado no Mara-
canã. Ambos estão bem nesta Copa 
América. Messi é o artilheiro da com-
petição. Neymar tem sido importan-
te no Brasil.
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Duelo Neymar x Messi foi marcado por três amistosos e uma partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018

Brasil e Argentina se 
enfrentam na final da Copa 
América em quinto duelo 
entre Neymar e Messi
CLÁSSICO  |  Última vez que 
craques se encontraram em 
campo por suas seleções foi 
em 2016, nas Eliminatórias 
para Copa da Rússia

O governo japonês planeja declarar 
um novo estado de emergência 
em Tóquio devido ao aumento 

dos casos de covid-19. Em princípio, o 
período se estenderá ao longo dos Jogos 
Olímpicos, que começam em duas se-
manas na capital do Japão. As informa-
ções foram divulgados pela imprensa 
japonesa nesta quarta-feira, 7.

“O governo decidiu declarar um 
quarto estado de emergência em Tóquio 
e comunicou sua decisão à coalizão go-
vernante do país”, informou a estação de 
televisão pública NHK. 

Será o quarto estado de emergência 
decretado no Japão desde o início da 
pandemia. A restrição consiste princi-
palmente no fechamento antecipado 
de bares e restaurantes, assim como a 
proibição de venda de bebida alcoólica. 
Em março, os organizadores tomaram 
a decisão inédita na história olímpica de 
impedir a chegada de espectadores do 
exterior. 

Em junho, as autoridades japonesas 
autorizaram a presença de espectadores 
locais, mas com 50% da capacidade do 
local com um limite de 10 mil pessoas. 
Recentemente, os organizadores volta-
ram a alertar sobre a possibilidade das 
provas serem realizadas a portas fecha-
das, já que a situação em relação à pan-
demia no Japão voltou a piorar.

Tóquio registra há 17 dias seguidos 
um crescimento de infectados pela co-
vid-19. A média móvel de casos diários 
chegou a 586 nesta terça-feira. A pande-
mia do novo coronavírus já infectou 808 
mil e matou 14.812 pessoas no Japão, de 
acordo com números divulgados pela 
Universidade John Hopkins, dos Estados 
Unidos. 

O governo metropolitano de Tóquio 
e o Comitê Organizador anunciaram 
nesta quarta-feira o cancelamento do 
revezamento da tocha olímpica nas ru-
as da cidade, que deveria acontecer ao 
longo de 15 dias. 

Governo do Japão cogita 
novo estado de emergência 

OLIMPÍADAS  

17/11/2010 - Argentina 1 x 0 Brasil (Amistoso)
Em partida realizada no Catar, a seleção argentina venceu a brasileira com gol de Messi. 

Mano Menezes era o técnico à época, e Neymar era apenas um menino de 18 anos que surgia 
no Santos ao lado de Paulo Henrique Ganso.

09/06/2012 - Argentina 4 x 3 Brasil (Amistoso)
As seleções se enfrentaram nos Estados Unidos. Mais uma vez, Messi brilhou e marcou 

um hat-trick contra o Brasil. Oscar, Hulk e Rômulo fi zeram os gols brasileiros, em um jogo com 
três viradas de placar. O treinador ainda era Mano Menezes.

11/10/2014 - Brasil 2 x 0 Argentina (Amistoso)
Brasil e Argentina fi zeram o Superclássico das Américas no Ninho do Pássaro, em Pequim, 

na China. Quem esperava que Neymar ou Messi decidissem o jogo se surpreendeu com o 
desfecho, porque quem marcou duas vezes foi Diego Tardelli, em alta no Atlético-MG. Dunga 
era o treinador. O goleiro Jefferson defendeu um pênalti do craque argentino.

11/11/2016 - Brasil 3 x 0 Argentina (Eliminatórias)
Em um confronto que tinha mais peso do que os anteriores, as seleções se enfrentaram no 

Mineirão. Diante de mais de 53 mil espectadores, o Brasil não deu chances à Argentina e bateu 
os rivais com gols de Neymar, Paulinho e Coutinho.

Confira os confrontos


