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CPI deve usar compra 
de respiradores como 
‘baliza’ para começar 
as investigações

Equipe do Portal Agora RN, em reunião com o diretor Alex Viana, discute pautas e estratégias que permitem a credibilidade do veículo

Portal Agora RN 
bate recorde e 
passa de 3 milhões 
de visualizações

Investimentos na 
Bacia Potiguar 
triplicam mesmo 
sem a Petrobras

CIDADES. 8| O Portal Agora RN segue 
firme no crescimento de audiência 
com o apoio de milhares de internautas 
que acompanham o veículo de 
comunicação diariamente. Resultado é 
o recorde de visualizações no mês de 
junho, ultrapassando a marca dos três 
milhões, de acordo com os dados do 
Google Analytics.

CIDADES. 7 | Com a expectativa em 
torno do fim do processo de venda 
dos Pólos Terrestre, Alagoas e Potiguar 
pela Petrobras, a chegada de novos 
investidores na produção de petróleo 
em terra, no Rio Grande do Norte, 
já triplicou com os serviços mensais 
relacionados ao setor no estado.
Previsão é de maior expansão.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

GOVERNADORA Fátima Bezerra terá gestão investigada

POLÍTICA. 3| A compra 
não concretizada dos 
respiradores, pelo Governo 
do Estado, via Consórcio 
Nordeste, em abril de 2020, 
deve guiar e protagonizar 
as discussões na Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid-19, que será aberta 
na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte. O 
instrumento tem por objetivo 
investigar 12 contratos do 
governo potiguar e os gastos 

desse durante a pandemia. 
Somados, os contratos 
investigados chegam à cifra 
de cerca de R$ 72 milhões. 
Deputados podem usar a CPI 
para tentar desgastar imagem  
de Fátima Bezerra.

MOSSORÓ AINDA ESPERA  AJUDA DE 
DEPUTADOS VOTADOS NO MUNICÍPIO

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (Solidariedade) concedeu entrevista ao Agora RN, onde 
falou sobre sua administração durante período de enfrentamento da pandemia. Avaliou gestões dos 
governos estadual e federal. Ele ressaltou a atuação dos deputados no município e disse: “Espero que 
os deputados que tiveram votos em Mossoró possam nos ajudar ainda este ano” Pág. 4
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Em política, o impossível não exis-
te. No caso da política do RN, o 
impossível tornou-se possível nas 

duas alianças das famílias Alves e Maia. 
Era o impossível, o inimaginável. Mas 
aconteceu a união dos inimigos. Duas 
vezes.

Nos últimos anos, a união dos 
contrários � cou ainda mais frequente. 
Quem foi aliado na eleição passada, na 
próxima vira adversário. E o contrário 
também acontece.

O fato novo da sucessão 2022 foi 
registrado a partir de uma entrevista 
do prefeito de Natal, Álvaro Dias, ao 
programa 12 em Ponto, da 98 FM, nesta 
terça-feira, 29.

Bem avaliado e sempre citado co-
mo o mais forte nome da oposição a 
concorrer contra a governadora Fátima 
Bezerra, Álvaro Dias disse que uma 
aliança com a governadora não está 
descartada: “Não há obstáculo intrans-
ponível”, disse o prefeito do maior colégio 
eleitorado do RN.

Álvaro também fez questão de re-
lembrar sua boa relação com a gover-
nadora: “Eu nunca estive distante da 
governadora. Eu tenho uma relação de 
amizade com a governadora. Divergên-
cias surgem, mas são normais, comuns, 
até mesmo quando as pessoas fazem 
parte do mesmo partido.”

Há claramente uma mudança de 
postura do prefeito em relação à gover-
nadora. Realmente, a relação pessoal 
dos dois era boa. Mas azedou em vários 

momentos quando o prefeito tentou 
‘peitar’ Fátima na ‘guerra dos decretos’ 
durante a Pandemia e expressou clara-
mente uma posição como se liderasse a 

oposição contra a governadora.
Álvaro ressaltar a boa relação com 

Fátima também é fato novo, haja vista 
que recentemente os dois andaram se 

‘bicando’, fato de fácil comprovação pelo 
posicionamento dos aliados de ambos 
nas redes sociais.

Os atiradores de Fátima viram em 
Álvaro um adversário a ser combatido. E 
batido. Já o grupo do prefeito revidou à 
altura e bate forte na governadora.

Após reforçar que não vai disputar 
nenhum cargo em 2022 e sinalizar com 
a bandeira da paz e da possível aliança 
com Fátima, o prefeito da capital dá 
uma mexida no tabuleiro político com 
consequência eleitoral.

A� nal, sem Álvaro como opositor 
na condição de candidato e até como 
possível aliado, o que vai restar para a 
montagem do palanque de oposição?

O próprio Álvaro deu a dica, apon-
tando os possíveis nomes que podem ser 
candidatos contra Fátima: O ex-prefeito 
de Natal, Carlos Eduardo; o ministro 
Rogério Marinho; o presidente da As-
sembleia, Ezequiel Ferreira; o deputado 
Federal Benes Leocádio e o deputado 
Estadual Tomba Farias.

Essa relação posta por Álvaro apre-
senta nomes que jamais serão, com no-
mes fracos e outros que não aceitam.

Por enquanto, a oposição continua 
sem um candidato com apelo eleitoral e 
respaldo político.

Por Blog do Tulio Lemos

Álvaro afirma que pode de aliar a Fátima em 2022
AGORA RN

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, bem avaliado e citado como forte nome da oposição, disse que aliança com Fátima Bezerra não está descartada

Álvaro é Rogério 
Apesar de declarar que não existe 
nada impossível em política, 
dando a entender que poderia 
se aliar a Fátima Bezerra (PT) 
em 2022, em entrevista à 96 FM, 
o prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
corrigiu sua declaração, no início 
da noite de ontem, informando 
que seu candidato a governador 
é o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho (sem 
partido).

Recorde de acessos
O Portal Agora RN bateu 

recorde de visualizações em 
junho, mês encerrado hoje. Foram 
mais de 3 milhões de páginas 
visualisadas no período. O recorde 
anterior era de 2,9 milhões, obtidos 
em maio.

Números exatos

De acordo com os dados do 
Google Analytics, foram exatos 
3.041.629 views até o meio-dia 
desta terça-feira 29. Os dados 
desconsideram os números 
� nais de ontem e os que serão 
computados hoje.

Crescimento contínuo
Com isso, o Portal Agora 

RN segue � rme no crescimento 
de audiência com o apoio 
de milhares de leitores que 
acompanham o veículo de 
comunicação diariamente.

Informação relevante
Para Nathallya Macedo, 

editora do site, a evolução é 
re� exo do acompanhamento 
de informações relevantes, 
desempenhado pelos repórteres 
do Agora RN. “A equipe está 
focada em notícias locais 

e em assuntos que geram 
engajamento. O foco é levar 
matérias com agilidade para 
quem acompanha o portal”, 
pontuou.

Dispositivos móveis
Junho também foi marcado 

por acessos através de 
dispositivos móveis. Segundo 
os dados do Google Analytics, 
95,31% dos usuários acessaram 
o site através de smartphones.

Redes sociais
Já nas redes sociais do 

Agora RN, entre Facebook, 
Instagram, Twitter e YouTube, 
são mais de 235 mil seguidores 
que participam fortemente 
das postagens e compartilham 
os conteúdos, através de um 
aumento considerável de 
interações.

Corrupção
O presidente Jair Bolsonaro 

jacta-se de não haver um 
único caso de corrupção em 
seu governo, mas a simples 
declaração de honestidade 
não torna seu governo 
honesto. É preciso demonstrar, 
diariamente, cuidado com a 
administração dos recursos 
públicos, impedindo o mau uso 
e a locupletação por parte dos 
espertalhões. Assim, Bolsonaro 
e seus auxiliares podem jurar 
inocência.

Voto impresso
Os presidentes de 11 

partidos políticos – PSDB, MDB, 
PP, DEM, Solidariedade, PL, PSL, 
Cidadania, Republicanos, PSD e 
Avante – reuniram-se no sábado 
passado para fechar questão 
contra a volta do voto impresso. 
O acordo fulmina a tentativa 

do presidente Jair Bolsonaro de 
implantar o retrocesso em 2022.

Volta, Lula
Quanto mais abre a boca, 

mais o presidente Jair Bolsonaro 
se enrola e mais vai aplainando o 
caminho para a volta do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva ao Palácio do Planalto. Já 
não há mais dúvida: Bolsonaro é o 
maior adversário dele mesmo e o 
principal cabo eleitoral de Lula em 
2022. Quanto mais um cai, mais o 
outro se consolida.

Uso recreativo
A Justiça mexicana 

descriminalizou o uso recreativo 
de maconha para adultos. Terceiro 
país a autorizar o comércio em 
nível nacional, depois de Uruguai 
e Canadá, o México deve se tornar 
o maior mercado mundial da erva.
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A compra não concretizada dos 
respiradores, pelo Governo do 
Estado, via Consórcio Nordeste, 

em abril de 2020, deve guiar e protago-
nizar as discussões na Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, 
que será aberta na Assembleia Legisla-
tiva do Rio Grande do Norte (ALRN). O 
instrumento tem por objetivo investigar 
12 contratos do governo potiguar e os 
gastos desse durante a pandemia da 
covid-19. Somados, os contratos investi-
gados chegam à cifra de cerca de R$ 72 
milhões.

O trâmite, que visava comprar 30 
respiradores junto à Hempcare Phar-
ma, custou R$ 4,9 milhões aos cofres do 
poder público. A empresa, no entanto, 
não cumpriu a parte dela após receber 
o pagamento adiantado. A situação, en-
tão, gerou ação judicial.  Em agosto de 
2020, o Ministério Público do Tribunal 
de Contas do Estado (MPjTCE) isentou 
o secretário estadual de Saúde, Cipriano 
Maia. Apesar disso, o processo segue em 
curso e em sigilo judicial, desde então.

O ocorrido é usado como ‘arma polí-
tica’ por adversários da governadora Fá-
tima Bezerra (PT). Eles lançam dúvidas 
sobre a atuação e a transparência do go-
verno gerido pela petista. Nas redes so-
ciais, não raro, integrantes da oposição 
questionam a gestora estadual sobre a 
compra frustrada. O assunto tem divi-
dido opiniões. Nos bastidores, há quem 
acredite que o governo levou um ‘calote’, 
enquanto exista quem prefere aguardar 
o desfecho da apuração judicial.

Com a CPI em andamento em ano 
pré-eleitoral, deputados estaduais po-
dem usar o momento para desgastar a 
imagem do governo atual, ao mesmo 
tempo em que fortalecem seus palan-
ques. Pesquisa realizada pelo Instituto 
Agora Sei, no mês de maio, aponta Fá-
tima Bezerra na frente da preferência 
do eleitor potiguar nas eleições de 2022, 
tanto na pesquisa espontânea, quanto 
na estimulada.

Tal cenário, contudo, pode ser al-
terado com os desdobramentos e as 
possíveis revelações que a CPI possa 
apresentar no decorrer dos trabalhos. 
Presidida possivelmente pelo depu-
tado estadual Kelps Lima (Solidarie-
dade), a comissão investigará outros 
assuntos polêmicos. Um dos contra-
tos, por exemplo, é intitulado como 
“propaganda do governo paga com 
recursos Covid-19 feita por filiado ao 
PT e ex-candidato a senador”.

Apesar de não citar nomes, suben-
tende-se e supõe-se que a investigação 
em questão envolve o político e médico 
infectologista Alexandre Motta (PT), 
que tem atuado como ‘garoto propa-
ganda’ do Governo do RN. Inclusive, o 
mesmo já estampou uma propaganda, 
veiculada na TV aberta em horário no-
bre, explicando a compra de respirado-
res realizada pela gestão Fátima.

Outro fator que faz apostar no no-
me de Motta é as eleições gerais de 2018, 
quando o médico foi o candidato do 
Partido dos Trabalhadores ao Senado 
Federal. Apesar da disputa disponibi-
lizar duas vagas, ele ficou longe de ser 
eleito, uma vez que ocupou a sexta po-
sição, após conquistar 8,33% dos votos 
(242.465 eleitores). O processo destaca, 
ainda, que o prejuízo dessa ação está 
“a ser definido”, além de citar a palavra 
“impessoalidade”.

No contexto político, o princípio ad-
ministrativo da impessoalidade traduz 
a ideia de que toda atuação da adminis-
tração deve visar ao interesse público; 
deve ter como finalidade a satisfação 

do interesse público. A impessoalidade 
impede, portanto, que o ato administra-
tivo seja praticado visando a interesses 
do agente ou de terceiros, devendo 
ater-se à vontade da lei, comando geral 
e abstrato em essência. Dessa forma, ele 
impede perseguições ou favorecimen-
tos, discriminações benéficas ou preju-
diciais aos administrados.

Os demais processos são: contra-
tação de hospital de campanha no 
Arena das Dunas, caracterizado co-
mo “tentativa de fraude consumada”; 
aquisição de sacos de lixos hospita-
lares; aquisição de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI); aquisição 
de swab e reagentes para o Laborató-

rio Central do RN (Lacen); e contra-
tação de locação de ambulância para 
transporte de pacientes covid com 
sobrepreço de R$ 200 mil por mês por 
viatura.

Somente os cinco processos citados 
no parágrafo anterior totalizam quase 
R$ 50 milhões de prejuízo potencial 
com recursos públicos, de acordo com o 
documento produzido por integrantes 
da CPI. A lista de processos inclui ainda 
outros cinco: “Entidade contratada para 
abrir leitos clínicos e de UTI no Hospital 
João Machado - sem estrutura mínima 
- pagamento antecipado de R$ 1,7 mi-
lhão - mais de R$ 10 milhões recebidos 
em 2020 - Estado possui prestadores 

na mesma área - funcionamento pre-
cário - no mínimo prejuízo tributária”, 
com “valor de fraude investigada” de R$ 
8.544.096,00.

Aquisição de 1,6 milhão por 15 
ventiladores pulmonares, “dos quais 
14 jamais funcionaram, com prejuízo 
potencial de R$ 1.605.000,00; manuten-
ção de ventiladores pulmonares, com 
prejuízo potencial de R$ 1.675.800,00; 
aquisição de filtros para ventiladores 
pulmonares, com prejuízo potencial de 
R$ 1.774.720,00; e contratação de pes-
quisa do Estado do Piauí - ausência de 
necessário interesse público - emergên-
cia fabricada, com prejuízo potencial de 
R$ 1.988.400,00.

Compra de respiradores deve guiar 
debates na CPI da covid-19 na ALRN
EMBATES| Nas redes sociais, não raro, integrantes da oposição questionam a gestora estadual sobre a compra frustrada. O assunto tem dividido opiniões. Nos bastidores, há quem 
acredite que o governo levou um ‘calote’, enquanto exista quem prefere aguardar o desfecho da apuração judicial. Deputados podem usar a CPI para desgastar a imagem do governo

Governadora Fátima Bezerra tem aparecido bem avaliada nas pesquisas de intenção de voto, mas terá pela frente a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigará sua gestão

Deputado Kelps Lima (Solidariedade) será indicado pela oposição como presidente da CPI, mas confirmação do seu nome deve sair nesta quarta-feira, durtante reunião na Assembleia
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O prefeito de Mossoró Ally-
son Bezerra (Solidarieda-
de) concedeu entrevista ao 

Agora RN, quando falou sobre sua 
administração durante período 
da pandemia, avaliou gestões do 
governo do estado e do governo 
federal. Ele ressaltou a atuação dos 
deputados no município e disse: 
“Espero que os deputados que ti-
veram votos em Mossoró possam 
nos ajudar ainda este ano”

Agora RN: Quais os princi-
pais desafios nessa pandemia?

Allyson Bezerra: Nossa ges-
tão está enfrentando esse desafio 
com muito comprometimento e 
seriedade, e acima de tudo com 
estratégias para o cumprimento 
dos protocolos de biossegurança, 
prevenção da covid-19 e, claro, 
para acelerar a vacinação. A exem-
plo disso, realizamos a campanha 
Mossoró Vacina aos finais de 
semana, feriados, para vacinar a 
nossa população. Nosso objetivo é 
não deixar vacina estocada. O mo-
mento também pede diálogo com 
as classes produtivas, e é isso que 
temos feito desde que assumimos 
a Prefeitura de Mossoró.

Agora RN: Como está sendo 
administrar os custos com a 
covid e manter a folha de paga-
mento?

Allyson Bezerra: Com mui-
to esforço e trabalho diário de 
toda nossa equipe temos conse-
guido manter o pagamento em 
dia dos nossos servidores, algo 
que não acontecia há muito tem-
po na cidade de Mossoró. No ano 
passado, Mossoró recebeu mais 
de 80 milhões de reais para re-

cursos covid, diferente deste ano. 
Mesmo assim, conseguimos abrir 
leitos de UTI, abrir salas verme-
lhas nas UPAs para tratamento 
de pacientes com covid-19, criar 
o Centro de Testagem de Mos-
soró e custear uma estrutura e 
logística para a vacinação, con-
seguimos vacinar com agilidade 
e cumprir o nosso compromisso 
com a população.

Agora RN: Qual a sua ava-
liação da atuação do governo 
estadual perante a pandemia?

Allyson Bezerra: Quero pedir 
ao governo estadual ajuda para os 
municípios no envio mais rápido 
de vacinas, melhorando o sistema 

de logística.

Agora RN: E o governo fede-
ral? Qual é sua opinião sobre a 
gestão na pandemia?

Allyson Bezerra: Quero ava-
liar com um pedido: manda mais 
vacinas para o povo.

Agora RN: O senhor sempre 
se propôs a fazer um mandato 
meio que na oposição. Como 
tem sido lidar com a oposição 
na Câmara?

Allyson Bezerra: Através do 
diálogo. O diálogo baseia o nosso 
mandato e as nossas ações. A Pre-
feitura de Mossoró está aberta ao 
diálogo com todos os setores da 

sociedade, com as classes produ-
tivas, com os servidores, com os 
vereadores, seja ele de oposição 
ou não. Acredito que através da 
conversa, do diálogo, chegamos a 
um denominador comum, que é 
o melhor para o povo de Mossoró. 
Nosso governo não trabalha com 
extremismo. Todos são bem-vin-
dos para ajudar Mossoró.

Agora RN: Como tem sido 
a relação da bancada federal 
do estado com Mossoró nesse 
momento?

Allyson Bezerra: Estive em 
Brasília recentemente, onde tive 
reuniões nos Ministérios da Edu-
cação, Cidadania e Saúde, em 

busca de recursos e projetos para 
Mossoró. O município de Mossoró, 
a prefeitura de Mossoró, está de 
portas abertas para quem quer 
contribuir com benefícios e me-
lhorias para a cidade. Na minha 
condição de gestor, estou aberto 
para receber todos eles. Não dis-
cuto ideologia. Quero discutir 
projetos, benefícios, melhorias 
para o povo da minha cidade. É 
disso que precisamos e é por isso 
que trabalhamos diariamente na 
cidade. A maior parte da bancada 
federal não colocou recursos para 
Mossoró. Espero que os deputa-
dos que tiveram votos em Mossoró 
possam nos ajudar ainda este ano. 
E sou grato àqueles que nos ajuda-
ram até aqui.

Agora RN: Eleições 2022, o 
senhor já tem alguns nomes de 
sua preferência para senado, 
presidência e governo do esta-
do?

Allyson Bezerra: O meu foco 
é a gestão da Prefeitura de Mosso-
ró. É administrar o município de 
Mossoró, assim o povo da minha 
cidade me confiou. Queremos 
fazer uma gestão histórica, de mu-
dança para a vida dos mais de 300 
mil mossoroenses. Esse é o nosso 
propósito no momento. As dis-
cussões sobre eleições ficam para 
2022.

Agora RN: O senhor tam-
bém já tem uma prospecção 
para a Assembleia Legislativa? 
Como estão sendo estudados 
os nomes??

Allyson Bezerra: Esse assun-
to ainda não está na minha pauta. 
Deixarei para 2022.

Mossoró espera ajuda de deputados 
que tiveram votos no município
EXPECTATIVA | Prefeito Allyson Bezerra disse que “município de Mossoró, a prefeitura de Mossoró, está de portas abertas para quem quer contribuir com benefícios e melhorias para a 
cidade. Na minha condição de gestor, estou aberto para receber todos eles. Não discuto ideologia. Quero discutir projetos, benefícios, melhorias para o povo da minha cidade”

Prefeito Allyson Bezerra espera que o governo do estado melhore o sistema de logística e envie mais rapidamente as vacinas contra a covid-19

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Agora é Lei. O Governo do RN 
publicou no Diário Oficial do 
Estado desta terça-feira 29 

de junho, a sanção da Lei Nº 10.942, 
que obriga a afixação de cartazes em 
revendedoras e concessionárias de 
veículos informando sobre isenções 
tributárias específicas, concedidas às 
pessoas com deficiência e portadoras 
de enfermidade de caráter irreversí-
vel no âmbito estadual. De autoria do 

deputado estadual Ubaldo Fernandes 
(PL), a matéria foi aprovada na Assem-
bleia Legislativa, por unanimidade, no 
dia 9 de junho.

“São medidas simples que contri-
buem com o fortalecimento da autoes-
tima e também abrem possibilidades 
de inclusão social e profissional. Não 
haverá sociedade solidária e indulgen-
te, caso os interesses individuais não 
sejam preservados e essa preservação 

se dá com o adequado cuidado à con-
cepção, interpretação e aplicação da 
lei”, justificou o deputado.

As isenções são relativas ao Im-
posto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), ICMS e outros tributos garanti-
dos por lei às pessoas com deficiência 
física, auditiva, visual, mental severa 
ou profunda e ainda com autismo. A 
informação deverá ser feita por meio 
de cartazes fixados em locais visíveis 

aos funcionários e aos consumidores. 
O descumprimento da Lei acarre-

tará: advertência, com notificação dos 
responsáveis para a regularização no 
prazo máximo e improrrogável de trin-
ta dias; multa no valor correspondente 
a 1.000 UFIRN. A fiscalização e a apli-
cação do disposto na Lei serão feitas 
pelos órgãos de proteção e defesa do 
consumidor do Estado e esta Lei entra 
em vigor 60 dias após a publicação. Deputado estadual Ubaldo Fernandes

Concessionárias afixarão cartazes sobre 
isenções para pessoas com deficiência

LEI ESTADUAL
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James Burnham, � lósofo 
norte-americano morto em 
1987, autor de O Suicídio 
do Ocidente, discorre como 
Liberdade individual ou nacional, 
justiça e paz posicionam-se de 
forma variável de acordo com 
a ideologia. Para os liberais 
as liberdades de opinião, 
associação, crença, econômica, 
livre arbítrio se conciliam com 
justiça pelo mérito, e com o 
bem-estar geral, pelo trabalho 
duro e oportunidades que são 
disponíveis. São crenças do 
liberalismo o autogoverno, 
independência e soberania 
dos países, além do direito 
dos outros povos e nações 
serem independentes e se 
autogovernarem. A discussão, 
a negociação e o voto 
democrático são as formas 
de resolver con� itos. A guerra 
pode substituir a paz se a 
liberdade nacional está em jogo. 
Vitorioso sob o ponto de vista 
das liberdades, da riqueza, do 
poderio político e militar, ileso 
após a derrocada econômica e 
política do Socialismo cientí� co, 
que previa a autoimolação 
do capitalismo, fruto de suas 
contradições internas, que 
deviam gerar miséria e geraram, 
ao � m, bem estar para os 
trabalhadores, o Ocidente 
enfrenta novas formas de 
ataques. Se o debate moderno 
que forjou o Ocidente girava em 
torno da liberdade, igualdade, 
razão, experimentação, justiça, 
paz, beleza e progresso, os 
� lósofos do pós-modernismo 
dizem que verdade é um 
mito, razão uma construção 
eurocêntrica, liberdade um 
disfarce para a opressão, paz 
e progresso uma ilusão frente 
ao poder. Os capitães contra o 
Ocidente já não são Marx ou 
Lênin, mas Horkheimer, Foucault, 
Derrida, Marcuse, Rorty, que com 
a elaboração de uma so� sticada 
psicologia social substituíram 
a lógica histórico-econômica 
do marxismo, derrotada pelos 
fatos, dando sobrevida ao 
socialismo. Para eles, diz Stephan 
Hicks em Guerra Cultural, 
a história é feita de atores 
humanos e pela compreensão 
psicológica que eles têm de si 
e de sua existência. Daí temas 
obsessivos como subjetivismo 
sociolinguística, racismo, 
sexismo e restrições igualitárias 
passarem a dominar a política. 
Antes centrada na economia e 

no con� ito de classes, a doutrina 
da esquerda embaralhou os 
valores, que dissociados da 
realidade, passaram a ser 
utilizados em nome de uma 
coletividade, passando a 
re� etir grupos políticos ou 
sociais. O Internacionalismo 
e o multiculturalismo pregam 
que política e espiritualmente 
as civilizações se equivalem e 
desdenham da singularidade da 
fé cristã e da ideia de civilização 
ocidental. Para a Esquerda, o 
con� ito entre o individualismo e 
o princípio da justiça igualitária  
só se resolve pelo controle 
governamental. A liberdade 
individual versus controle 
governamental de� ne em 
grande medida a disputa política 
moderna. Quando a visão de 
esquerda proclama um direito, 
diz James Burnham  “o que está 
sendo cogitado, raramente tem 
a ver com o termo; sempre se 
refere  a promover interesses de 
um grupo econômico, social, 
racial ou religioso que aquele 
que invoca a liberdade individual 
sente estar num status inferior ao 
merecido”. Franklin J. Goodnow, 
da Universidade de Colúmbia, 
diz que “a utilidade social e não o 
direito natural deve determinar 
a esfera da liberdade individual 
de ação”.  As ideologias do 
multiculturalismo e da política 
identitária viraram uma obsessão 
moderna, tendo as discussões 
sobre raça, gênero e cultura 
superado as discussões sobre 
economia ou bem comum. No 
seu livro, também nomeado 
O Suicídio do Ocidente, John 
Goldberg diz que há décadas os 
melhores princípios do Ocidente 
estão sob ataque, com � lósofos 
e intelectuais transformando 
virtudes em vícios. Mérito 
passou a ser racismo ou sexismo, 
família passou a ser sinônimo 
de opressão. A liberdade de 
expressão é censurada e a 
linguagem é manipulada 
pelo politicamente correto, 
para que não ameace essa 
hegemonia ideológica. Busca-
se não apenas destruir toda 
riqueza da cultura ocidental 
tradicional, mas criar uma nova, 
centrada no multiculturalismo, 
no secularismo, no 
internacionalismo e na política 
identitária. Observando o 
panorama, Jonah Goldberg 
re� ete “a ferrugem da natureza 
humana está corroendo o 
milagre da civilização ocidental”.

A FILOSOFIA POLÍTICA DE 
DESCONSTRUÇÃO DO OCIDENTE

Dr. Geraldo Ferreira

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A BEM DA
VERDADEVERDADE

VALIDAÇÃO | O reconhecimento oficial é condição essencial para que os produtos brasileiros acessem 
mercados internacionais para os quais a praga está ausente e apresenta importância econômica

O Rio Grande do Norte já tem 
20 municípios reconhecidos 
como área livre da mosca das 

frutas (Anastrepha grandis), após a 
validação por parte do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) da expansão da Área Livre 
da Praga (ALP).

Os municípios que agora fazem 
parte da área livre na mosca da fruta 
no RN são Mossoró, Tibau, Grossos, 
Areia Branca, Serra do Mel, Baraúna, 
Assú, Afonso Bezerra, Alto do Rodri-
gues, Ipanguassu, Porto do Mangue, 
Upanema, Apodi, Gov. Dix-Sept 
Rosado, Felipe Guerra, Caraúbas, 
Macau, Pendências, Jandaíra e Pedro 
Avelino.

O estabelecimento e reconheci-
mento o� cial de uma ALP é condi-
ção essencial para que os produtos 
brasileiros acessem mercados inter-
nacionais para os quais a praga está 
ausente e apresenta importância 
econômica. 

Segundo o superintendente Fe-
deral de Agricultura no RN, Roberto 
Carlos Razera Papa, a ampliação aju-
dará a expansão de negócios, melho-
rando o emprego e a renda no estado. 

“Além dos programas de expor-
tação já em curso para o Mercosul, 
América do Norte e China, outros pa-
íses do eixo asiático já demonstraram 
interesse no melão produzido sem 
risco � tossanitário para A. grandis”, 
a� rma.

O Brasil é o terceiro produtor 
mundial de frutas, com produção 
anual em torno de 40 milhões de to-
neladas, sendo que somente cerca de 
3% dessa produção é exportada. Em 
maio deste ano, o Mapa publicou a 

Portaria nº 305, que reconhece a ex-
pansão da área livre da praga mosca 
das frutas nos estados do Ceará e Rio 
Grande do Norte.

A Área Livre da Praga da mosca 
das frutas foi reconhecida pelos EUA 
na década de 90 com apenas dois 
municípios do RN, Mossoró e Apodi. 
Em 2008, expandiu-se para 13 muni-
cípios do RN e sete no Ceará e hoje. 
Hoje, é reconhecida pelos EUA, Chile, 
Argentina, Uruguai e China, com im-
portantes programas de exportação 
de melão e melancia.

O ex-delegado Federal de Agri-
cultura no RN e auditor � scal fe-
deral agropecuário Evádio Pereira, 
cuja gestão iniciou o projeto ALP A. 
grandis na década de 1990, lembra 
que  o trabalho no estado começou 
com análises � tossanitárias de me-
lão, amostras e cortes, armadilhas e 
monitoramento na área tampão das 

matas que circundava os campos de 
produção, para veri� car se havia hos-
pedeiros da praga.

“Depois da apresentação de um 
relatório de três anos dessa expe-
riência inovadora, solicitaram ao 
Ministério da Agricultura o reconhe-
cimento da área livre”, conta. Após 
negociação com o Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA), saiu a certi� cação interna-
cional. “Este fato abriu as portas para 
experiências na exportação dos me-
lões para os EUA e, posteriormente 
para outras culturas como a banana 
e a manga, que não possuem hospe-
deiros para a praga”, comenta Evádio.  

Para o presidente da Agrícola 
Famosa, Luiz Roberto Barcelos, a 
expansão é um patrimônio de valor 
inestimável para a região. “Vai nos 
permitir ampliar nossos produtos 
para países que exigem que a fruta 
do melão seja de origem de uma área 
livre da mosca das frutas, como é o 
caso do recente mercado aberto da 
China, assim como da Argentina, do 
Chile e dos Estados Unidos, incluindo 
aí também os mercados que estamos 
em vias de abrir como é o caso do 
Vietnã e das Filipinas”, diz Barcelos, 
que também já presidiu a Associação 
Brasileira dos Exportadores de Fru-
tas e Derivados (Abrafrutas).

Ele também destaca que a expan-
são dessa área existente vai permitir 
aos produtores de frutas tropicais do 
Rio Grande do Norte exportar mais, 
gerarem mais empregos, distribuí-
rem mais renda e reduzir a pobreza 
do semiárido nordestino, principal-
mente na região de Mossoró e da 
Chapada do Apodi. 

Área Livre da Praga da mosca das frutas foi reconhecida pelos EUA na década de 90 com apenas dois municípios do RN, Mossoró e Apodi

Rio Grande do Norte já tem 20 
municípios livres da mosca da fruta

EMBRAPA

Depois da apresentação 
de um relatório de três anos 
dessa experiência inovadora, 
solicitaram ao Ministério da 
Agricultura o reconhecimento 
da área livre”

“
EVÁDIO PEREIRA
AUDITOR FISCAL AGROPECUÁRIO
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Uma boa razão para você não ter 
armas e nem lutar para que elas 
se multipliquem na sociedade 

é Lázaro Barbosa, o Serial Killer do 
Distrito Federal. Foi necessária uma 
caçada de 20 dias, mais de 200 homens 
empregados e, por � m, 170 tiros dispa-
rados para matar um único bandido.

É fato que a venda de armas cres-
ceu imensamente no governo Bol-
sonaro, que fez o valor de triplicar o 
acesso à munições e di� cultar seu ras-

treamento – tudo que homens do bem 
e do mal querem nessa vida. A maioria 
da população pobre e trabalhadora do 
Brasil não quer saber de armas. As pes-
soas humildes sabem que elas atraem 
confusão, além de serem muito caras, 
inacessíveis mesmo, quando são lega-
lizadas.

A classe média bravateira acha 
que ter uma arma pode protegê-la, en-
quanto os ricos tratam de blindar seus 
carros e contratar seguranças.

Mas nada disso protege quando 
a gente sabe que dezenas de policiais 
fortemente armados precisaram atirar 
175 vezes contra Lázaro Barbosa num 
amanhecer ensolarado e frio.

Helicópteros, drones e a tal inteli-
gência policial foram usadas à exaus-
tão para abater com 37 tiros um único 
bandido – o que diria você, sua pistola 
e algumas horas de estande de tiro 
contra esse homem? Sábios os pobre-
zinhos da periferia: não querem saber 

desse negócio de armas. Eles sabem 
que nas mãos de gente acostumada a 
matar um “pau de fogo”, como diriam 
os índios da tevê, é muito mais letal 
do que sua intenção de autodefesa. O 
próprio presidente da República, que 
adora aparecer nas fotos ostentando 
armas ou fazendo arminha com a mão 
atirando para o céu, teve uma arma to-
mada no passado.

Não, armas não são boas compa-
nhias para ninguém, exceto para a sua 

imaginação de protagonista de � lme 
de ação.

Na vida real a probabilidade de 
acabar num caixão é muito grande se 
você acha bom que todo mundo ande 
armado. Nos EUA muitos andam até 
por uma questão cultural e constitu-
cional, mas não é em todo o país que 
você vê um aposentado endinheirado 
acantonar-se numa suíte de um hotel 
para abater dezenas de pessoas que se 
divertem num show.

Razão para você não andar armado: Lázaro

EDILSON RODRIGUES

O deputado estadual Fausto 
Junior (MDB-AM) foi dura-
mente questionado pelos 

senadores da CPI da Pandemia, em 
uma reunião com vários momentos 
tensos nesta terça-feira 29. Convoca-
do a depor sobre a CPI da Assembleia 
Legislativa que investigou a corrup-
ção na saúde amazonense, ele foi cri-
ticado por não indiciar o governador 
do estado, Wilson Lima.

O foco das perguntas dos senado-
res concentrou-se na decisão da CPI 
amazonense de poupar Lima — que, 
convocado a depor na CPI do Senado, 
obteve um habeas corpus no Supre-
mo Tribunal Federal para não com-
parecer. O presidente da CPI, Omar 
Aziz (PSD-AM); o vice-presidente, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP); o 
relator, Renan Calheiros (MDB-AL); 
e outros senadores, como Eduardo 
Braga (MDB-AM) e Soraya � ronicke 
(PSL-MS), expressaram surpresa pelo 
não indiciamento.

Fausto Junior alegou que compe-
te aos órgãos de controle aprofundar 
as investigações, chegando a invocar 
um dispositivo da Constituição do 
Amazonas que supostamente veda-
ria a convocação do governador à 
CPI estadual. Muitos senadores, po-
rém, não se mostraram convencidos, 
e pressionaram o depoente a explicar 
melhor por que Lima não foi indicia-
do.

A CPI da Saúde do Amazonas es-
tendeu-se de maio a setembro do ano 
passado, apurando irregularidades 
em contratos da secretaria estadual 
de Saúde entre 2011 e 2020.

Em diversos momentos, o presi-

dente da CPI da Pandemia e o depo-
ente se exaltaram. Omar Aziz acusou 
Fausto Junior de cometer “perjúrio” e 
negar-se a prestar informações que, 
segundo ele, explicariam a relutância 
em indiciar Wilson Lima.

“O que nós vimos aqui foi uma sé-
rie de mentiras. Eu vou mostrar à po-
pulação do Amazonas por que V.Exa. 
não indiciou o governador. Se V.Exa. 
não quiser responder, vai ser investi-
gado pela CPI”,  anunciou Aziz.

“V.Exa. está me prejulgando”, re-
bateu o deputado.

Omar Aziz fez várias perguntas 

sobre o patrimônio da família do 
depoente, que Fausto Junior negou-
-se a responder. O deputado é � lho 
de Yara Lins dos Santos, conselheira 
do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas. Telmário Mota (Pros-RR) 
considerou a discussão da situação 
estadual um “desvio” do foco nacio-
nal da CPI.

O depoente defendeu seu traba-
lho como relator da CPI na Assem-
bleia, enumerando mais de 17 crimes 
identi� cados, 50 indiciamentos pedi-
dos e 14 prisões efetuadas como re-
sultado do relatório da comissão. Se-

gundo ele, uma das maiores fontes de 
corrupção na saúde amazonense é o 
“processo indenizatório”, uma mo-
dalidade de pagamento por serviços 
prestados ao Estado que só deveria 
ser utilizada em casos de emergência, 
mas é praticada em grande escala há 
décadas e di� culta a � scalização do 
uso dos recursos públicos.

“É uma forma temerária de con-
tratar. Está num volume muito alto e 
isso precisa ser corrigido. Nossa reco-
mendação foi que se elimine esse tipo 
de pagamento, o que vai ser acatado 
[pelo governo estadual]”, a� rmou.

Humberto Costa (PT-PE) propôs 
ao deputado que a Assembleia Le-
gislativa do Amazonas instaure uma 
nova CPI, para apurar a crise da falta 
de oxigênio ocorrida em janeiro des-
te ano. 

Como a CPI terminou em setem-
bro do ano passado, não abrangeu o 
período de escassez de insumos hos-
pitalares, que provocou centenas de 
mortes. Eduardo Braga (MDB-AM) 
também lamentou que o caso não 
esteja sendo investigado pela assem-
bleia amazonense.

“O povo morreu por falta de oxi-
gênio. Esse fato é um fato criminoso 
contra o estado do Amazonas, que 
a assembleia legislativa, deputado, 
com toda sinceridade, deveria inves-
tigar. Não é possível que não esteja 
acompanhando!”,  indignou-se Bra-
ga.

Alguns senadores, como Marcos 
Rogério e Eduardo Girão (Podemos-
-CE), apontaram que os fatos narra-
dos pelo deputado reforçam a neces-
sidade de investigar como os estados 
e municípios gastaram as verbas 
liberadas pela União para o combate 
à pandemia. 

Luis Carlos Heinze (PP-RS) opi-
nou que a crise do Amazonas “não foi 
falta de dinheiro, foi falta de gestão e 
competência por parte do governo 
do estado e prefeitos”.

“Não houve a mesma incisividade 
para investigar o escândalo envol-
vendo o Consórcio Nordeste. Vamos 
investigar tudo!”, disse Marcos Rogé-
rio, referindo-se à suspeita de desvio 
de verbas contra a pandemia em es-
tados nordestinos.

CPI da Pandemia critica deputado 
do AM por não indiciar governador
INVESTIGAÇÃO | Deputado estadual Fausto Junior (MDB-AM) foi questionado por decisão da CPI amazonense de poupar Wilson Lima — que, convocado a depor na CPI do Senado, 
obteve um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não comparece. Parlamentar chegou a invocar um dispositivo da Constituição do Amazonas que vedaria a convocação

Perguntas dos senadores focaram na decisão da CPI amazonense de poupar governador do estado, Wilson Lima
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O cheiro que vem da cozinha é 
bom, mas os pratos ainda não 
chegaram todos à mesa. Com 

expectativa em torno do fim do proces-
so de venda dos pólos Bahia Terrestre, 
Alagoas e Potiguar pela Petrobras, 
a entrada de novos investidores na 
produção de petróleo em terra no Rio 
Grande do Norte já triplicou junto com 
os serviços mensais relacionados ao 
setor no estado.

Apenas o Centro de Tecnologias 
do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-
-ER), unidade do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial no RN (SE-
NAI RN) especializada em formação de 
mão de obra qualificada e na prestação 
de serviços para a indústria, registrou 
incremento de até 200% na demanda 
dos laboratórios em 2020. Já é um belo 
tira-gosto.

“E a previsão em 2021, num hori-
zonte maior, é de mais expansão”, asse-
gura Rodrigo Mello, diretor do Centro.

O aquecimento, segundo ele, tem 
sido percebido especialmente no mo-
nitoramento de qualidade do gás dos 
poços e em serviços metrológicos de 
equipamentos envolvidos na produ-
ção, a exemplo da calibração de equi-
pamentos de pressão e temperatura.

As análises são obrigatórias para as 
empresas e precisam ser realizadas pe-
riodicamente por exigência da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP).
“Investimos mais de meio milhão 

de reais no nosso laboratório de qua-
lidade do gás para atender contratos 
com novas empresas como resultado 
da desmobilização dos ativos da Pe-
trobras, do investimento dos novos 
players no processo de produção”, 
acrescenta Rodrigo.

Mas ele alerta que o processo ain-
da está lento em novos poços, embora 
muito firme no banco de produção, 
nos poços que já existiam.

 “O que a gente precisa é ter uma 
fluência mais veloz, mais eficiente e 

em mais ativos no setor de forma que o 
mercado funcione de forma mais inde-
pendente da Petrobras desde a produ-
ção, do beneficiamento e do transporte 
do óleo e do gás bruto, até a chegada ao 
consumidor”, opina.

De acordo com Rodrigo Mello, o 
processo de desinvestimento nessas 
áreas, de venda dos ativos da estatal, 
está lento e alguns entraves se refletem 
no mercado, impedindo que os novos 
projetos deslanchem em um ritmo ain-
da maior.

“A produção de gás dos poços po-
deria disparar, se os investidores não 

dependessem da unidade de processa-
mento de gás natural da Petrobras”, diz.

Essa situação, segundo ele, faz com 
que hoje, quando vendem a produção, 
esses investidores necessariamente a 
transporte na tubulação da Petrobras 
e beneficie o produto usando a estru-
tura da empresa, o que passa a ser um 
gargalo e reduz o preço de venda para 
o produtor.

Apesar desse entrave, Mello afirma 
que a expansão do setor e da cadeia de 
serviços associada a ele é visível.

“O que a gente já está enxergando 
com a chegada de várias empresas me-
nores é a geração de emprego local, é a 
movimentação na locadora de veícu-
los, na empresa que vende quentinhas, 
na borracharia, é o recurso rodando 
localmente e não só nos nossos labora-
tórios”, observa.

Acrescenta que antes, com a exis-
tência de uma única empresa, essa 
cadeia já era movimentada, mas por 
meio de contratos nacionais que não 
permitiam uma prestação de serviços 
integral por fornecedores do estado.

“Era uma prestação de serviços 
‘quinteirizada’ ou ‘quarteirizada’. Ago-
ra, com a entrada de novas empresas, 
a contratação é direta. E isso é impor-
tante demais porque o recurso roda 
dentro do estado” observa o diretor 
do CTGAS-ER. “E a gente já começa a 
enxergar que a Mossoró de hoje está 

diferente da Mossoró de 2 anos atrás”, 
acrescenta

No caso dos serviços de laborató-
rios, ele explica que a Petrobras possui 
laboratórios de referência no Brasil e 
que apenas serviços mais urgentes eram 
contratados fora dessa rede própria.

“Esse novo investidor tem como 
negócio gerenciar a produção de gás 
e aí ele está fazendo conosco 100% das 
suas amostras aqui”, acrescenta Mello, 
afirmando que o SENAI está se aproxi-
mando cada vez mais dessas empresas 
para tratar de outras soluções que por-
ventura demandem.

Além dos serviços prestados em 
Natal, no CTGAS-ER, o SENAI opera 
em Mossoró com serviços especial-
mente de qualificação para operação 
de poços e na área de educação volta-
das a essa indústria. A cidade, um dos 
principais pólos de investimentos da 
cadeia do petróleo e do gás no esta-
do, também conta com um Instituto 
SENAI de Tecnologias em Petróleo e 
Gás.

De acordo com dados do boletim 
de produção da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), a produção em con-
cessões não operadas pela Petrobras 
em bacias maduras - de maior conhe-
cimento geológico - saltou de 4,8 mil 
barris de óleo equivalentes ao dia em 
abril de 2018 para 19,1 mil em abril 
deste ano.

Triplicam os investimentos na 
Bacia Potiguar sem a Petrobras
BOA NOTÍCIA| IApenas o Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis, unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio Grtande do Norte, especializada em 
formação de mão de obra qualificada e na prestação de serviços para a indústria, registrou incremento de até 200% na demanda dos laboratórios em 2020. 

Rodrigo Mello: chegada de empresas significa geração de empreos locais

Segundo dados de boletim da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a produção em concessões não operadas pela Petrobras em bacias maduras  - de maior conhecimento geológico - saltou de 4,8 mil barris para 19,1 mil barris
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O portal Agora RN segue firme no 
crescimento de audiência com 
o apoio de milhares de leitores 

que acompanham o veículo de comuni-
cação diariamente. O site bateu recorde 
de visualizações em junho e acumulou 
mais de 3 milhões de visualizações du-
rante os últimos 30 dias, de acordo com 
os dados do Google Analytics. Foram 
exatos 3.072.294 views até às 19 horas  
desta terça-feira 29.

Ao todo, foram 2.055.728 visualiza-
ções de páginas únicas, com 1,5 milhão 

de usuários. Em maio, o site atingiu a 
marca de 2,5 milhões de visualizações. 
Em abril, foram 2,7 milhões. O acu-
mulado do primeiro semestre de 2021 
chegou a 11 milhões de views com 4,4 
milhões de usuários ativos. 

Os números mostram o crescimen-
to constante do portal no ambiente di-
gital. Para Nathallya Macedo, jornalista 
e editora geral, a evolução é reflexo do 
acompanhamento de informações re-
levantes, desempenhado pelos repórte-
res do Agora RN. “A equipe está focada 
em notícias locais e em assuntos que 
geram engajamento. O foco é levar ma-
térias com agilidade para quem acom-
panha o portal”, pontuou.

Junho também foi marcado por 
acessos através de dispositivos móveis. 
Segundo os dados do Google Analytics, 
95,31% dos usuários acessaram o site 
através de smartphones. Já nas redes 
sociais do Agora RN, entre Facebook, 
Instagram, Twitter e YouTube, são mais 
de 235 mil seguidores que participam 
fortemente das postagens e comparti-
lham os conteúdos, através de um au-
mento considerável de interações.

O acesso orgânico também cresceu 
ao longo do último mês: 990 mil usuá-

rios acessaram diretamente o portal 
em junho. Para o jornalista e diretor do 
Agora RN, Alex Viana, o aprimoramen-
to do site também foi motivado pelo 
investimento em tecnologia, por meio 
de consultorias de comunicação reali-
zadas nos últimos meses.

Para manter o ritmo, o Agora RN 
adota estratégias de integração do 
conteúdo produzido para o jornal 
impresso, para o site e para as redes 
sociais. A credibilidade construída ao 
longo dos 5 anos de existência do ve-
ículo de imprensa dá segurança para 
os próximos passos e garante a conso-
lidação do trabalho dos jornalistas da 
equipe.

Recorde: Portal Agora RN passa de 3 
milhões de visualizações em junho
INFORMATIVO | Para manter o ritmo, o Agora RN adota estratégias de integração do conteúdo produzido para o jornal impresso, para o site e para as redes sociais. A credibilidade 
construída ao longo dos 5 anos de existência do veículo de imprensa dá segurança para os próximos passos e garante a consolidação do trabalho dos jornalistas da equipe

Credibilidade: acessar o Portal Agora RN tornou-se hábito para as pessoas que desejam notícias de qualidade e atualizadas constantemente

2,5
milhões de visualizações foram 

registradas no mês passado

990
mil usuários acessaram 

diretamente o Portal em junho

Diretor do Portal Agora RN, jornalista Alex Viana, em mais uma reunião com a equipe que busca, diária e incessantemente, informações primordiais para que os usuários que acessam as páginas fiquem muito bem atualizados

Números apresentam o crescimento constante do portal no ambiente digital, reflexo do acompanhamento de informações relevantes
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TREVOR COLLENS / AFP

Uma pesquisa que teve partici-
pação de cientistas da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

sugere que a variante Delta do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) tem po-
tencial maior de causar reinfecções e 
novos quadros de covid-19 em pesso-
as que haviam se curado da doença. 
A variante foi detectada pela primeira 
vez na Índia, mas já está presente em 
85 países e causou a primeira morte no 
Brasil no último fim de semana.

O trabalho foi publicado na re-
vista científica Cell e detalhes foram 
divulgados pela Agência Fiocruz de 
Notícias esta semana. As conclusões 
da pesquisa mostram que pessoas pre-
viamente infectadas por outras cepas 
do novo coronavírus têm um soro com 
anticorpos menos potentes contra a 
variante Delta, que é uma das quatro 
variantes de preocupação já identifi-
cadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

A Fiocruz destaca que o aumento 
do risco é marcante no caso das pesso-
as que tiveram uma infecção anterior 
da variante gama, que foi identificada 
pela primeira vez em Manaus e se tor-
nou a cepa dominante no Brasil. Nes-
ses casos, a capacidade de os anticor-
pos neutralizarem a variante Delta é 
11 vezes menor. O mesmo ocorre com 
a variante Beta, que foi descoberta na 
África do Sul.

A divergência antigênica da va-
riante delta é menor quando compa-

rada à variante Alfa, que foi a primeira 
de preocupação a entrar no radar da 
OMS, ao surgir no Reino Unido. De 
acordo com a Fiocruz, cientistas ava-
liam que “o achado indica que vacinas 
baseadas na variante Alfa podem pro-
teger amplamente contra as variantes 
atuais, o que pode ser uma informação 
relevante para a formulação de novos 
imunizantes”.

Apesar de sugerir um escape 
maior do vírus ao ataque dos anticor-
pos produzidos em infecções anterio-
res, a pesquisa revela que as vacinas 
de RNA mensageiro e vetor viral, co-
mo Pfizer e AstraZeneca, continuam 
eficazes contra a infecção pela cepa 
Delta. Essa eficácia, porém, é reduzida 
com a mutação sofrida pelo vírus na 
proteína S, que forma a estrutura viral 

usada para iniciar a invasão da célula 
do hospedeiro.

A pesquisa constatou que a capa-
cidade de neutralizar a variante delta 
é 2,5 vezes menor no caso da vacina 
da Pfizer, e 4,3 vezes menor para a 
AstraZeneca. Segundo o artigo, esses 
índices são semelhantes aos que já 
haviam sido registrados nas variantes 
Alfa e Gama. Desse modo, a variante 

beta continua a ser a única em que 
há evidência de fuga generalizada da 
neutralização. 

“Parece provável, a partir desses 
resultados, que as vacinas atuais de 
RNA e vetor viral fornecerão proteção 
contra a linhagem B.1.617 [que tem 
três sublinhagens, incluindo a variante 
delta], embora um aumento nas infec-
ções possa ocorrer como resultado da 
capacidade de neutralização reduzida 
dos soros”, afirma um trecho do artigo 
traduzido pela Fiocruz.

O estudo foi liderado pela Univer-
sidade de Oxford, no Reino Unido, e 
envolveu 59 pesquisadores do Reino 
Unido, da China, do Brasil, dos Estados 
Unidos, da África do Sul e Tailândia. No 
Brasil, participaram o Laboratório de 
Vírus Respiratórios e do Sarampo do 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), 
o Laboratório de Ecologia de Doenças 
Transmissíveis na Amazônia do Insti-
tuto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz 
Amazônia) e a Fundação de Vigilância 
em Saúde do Amazonas (FVS/AM).

Nas análises, os pesquisadores 
investigaram a ação de 113 soros, ob-
tidos a partir de pacientes infectados 
e imunizados, englobando seis cepas 
do novo coronavírus: uma linhagem 
próxima do vírus inicialmente detec-
tado em Wuhan, na China, no começo 
da pandemia; as variantes de preo-
cupação Alfa, Beta, Gama e Delta; e 
a variante de interesse Kapa, que é a 
mesma da linhagem variante Delta.

Fiocruz: estudo sugere que variante 
Delta pode causar mais reinfecções
COVID-19 | I Trabalho, publicado na revista científica Cell, mostra que pessoas previamente infectadas por outras cepas do novo coronavírus têm um soro com anticorpos menos 
potentes contra a variante Delta. Variante foi detectada pela primeira vez na Índia, mas já está presente em 85 países e causou a primeira morte no Brasil no último fim de semana

Aumento do risco é marcante no caso das pessoas que tiveram uma infecção anterior da variante brasileira

REUTERS

A vacina Coronavac é segura e 
estimula a produção de anti-
corpos em crianças e adoles-

centes com idade entre 3 e 17 anos, 
mostra estudo científico publicado 
pela revista The Lancet, do Reino 
Unido. 

Foram feitos ensaios clínicos entre 
outubro e dezembro do ano passado 
na província chinesa de Hebei e envol-
veram 552 participantes. 

A produção de anticorpos contra 
o antígeno do coronavírus foi maior 
que 96% após 28 dias da aplicação 
das duas doses. No Brasil, o imuni-
zante da biofarmacêutica Sinovac é 
produzido em parceria com o Insti-
tuto Butantan. 

Segundo o instituto, os dados 
das fases 1 e 2 do estudo foram en-
caminhados à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). A de-

finição sobre o uso do imunizante 
nesta faixa etária cabe ao órgão e ao 
Ministério da Saúde.

O estudo mostrou reações ad-
versas de grau 1 e 2, entre leve e mo-
derada. Apenas 1% dos voluntários 
apresentou reação adversa de grau 3. 
A maioria das reações ocorreu sete 
dias após a aplicação e a recupera-
ção dos pacientes se deu em até 48 
horas. Dor no local da vacina e febre 

foram as reações mais comuns, com 
13% e 5%, respectivamente.

“Os dados, portanto, indicam 
um ótimo perfil de segurança e bons 
títulos de anticorpos neutralizantes 
induzidos pelo imunizante, o que 
apoia um esquema vacinal de duas 
doses para estudos adicionais no 
grupo de crianças e adolescentes”, 
diz o texto de divulgação do Butan-
tan.

A Coronavac é um dos imuni-
zantes usados no Plano Nacional de 
Imunizações (PNI). Desde janeiro, o 
instituto entregou mais de 52,2 mi-
lhões de doses contra a covid-19 ao 
Ministério da Saúde. 

The Lancet é uma revista científi-
ca sobre medicina e com revisão por 
pares que é publicada semanalmen-
te pela Elsevier no Reino Unido pelo 
Lancet Publishing Group. A Coronavac foi aprovada para uso emergencial no Brasil em 17 de janeiro

Coronavac é segura e estimula 
anticorpos em menores de 17 anos 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

96%
Produção de anticorpos em 

crianças e adolescentes 
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MARLENE BERGAMO

As inscrições para o Enem 2021 
começam nesta hoje e vão até 
14 de julho. A prova está mar-

cada para os dias 21 e 28 de novembro. 
O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 
e pode ser pago até o dia 19 de julho. 
No momento da inscrição, que deve 
ser feita pela página do participante 
(https://enem.inep.gov.br/participan-
te/#!/), o candidato deve escolher se 
quer fazer a prova impressa ou digital. 
Nesta edição, o Inep disponibilizou 
mais de 101 mil inscrições para a mo-
dalidade digital do exame, que é exclu-
siva para quem já concluiu o ensino 
médio, ou está concluindo em 2021.

A novidade deste ano é que as pro-
vas impressa e digital serão feitas na 
mesma data, nos dias 21 e 28 de novem-
bro. No Enem 2020, a aplicação ocorreu 
em finais de semana diferentes.

Como acontecerão na mesma data, 
as provas dos dois formatos terão as 
mesmas questões e proposta de redação.

Essa é a segunda edição do exame 
a ser realizada durante a pandemia. 
Apesar dos problemas ocorridos na 
última aplicação, o edital não trouxe 
nenhuma alteração nas regras para 
dar mais segurança aos candidatos.

O Enem 2020 realizado em janeiro 
deste ano teve a maior abstenção da 
história. Mais da metade dos cerca de 

5,7 milhões de inscritos (55,3%) não 
compareceu ao exame.

Candidatos faltaram por estarem 
doentes ou com suspeita de infec-
ção, desistiram do exame por não se 
sentirem preparados, já que as aulas 

presenciais foram suspensas e eles ti-
veram dificuldade de acompanhar as 
atividades remotas, e houve ainda o 
caso de estudantes barrados de fazer 
a prova por terem encontrado salas 
superlotadas, e muitos estudantes

A única mudança no edital relacio-
nada à pandemia se refere ao uso obri-
gatório de máscara pelos participan-
tes e aplicadores. Não há informação 
sobre o número de participantes por 
sala ou a possibilidade de adiamento 

em locais onde os casos de infecção 
possam estar em alta.

A equipe do ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, planejava adiar esta 
edição do exame para janeiro de 2022 
por causa da pandemia e por questões 
orçamentárias, mas voltou atrás dian-
te da repercussão negativa. Depois da 
incerteza em relação à realização da 
prova, o governo Jair Bolsonaro (sem 
partido) voltou a se mobilizar para 
criar uma espécie de “tribunal ideoló-
gico” para avaliar quais questões pode-
rão ser usadas no Enem. O documento 
prevê veto a “questões subjetivas” e 
atenção a “valores morais”.

SEM CABIMENTO
O presidente do Inep, Danilo Du-

pas Ribeiro, recebeu uma recomen-
dação da Defensoria Pública da União 
em SP para que a prova do Enem não 
seja acessada antecipadamente pelo 
ministro da Educação, Milton Ribei-
ro. O MEC estuda criar um “tribunal 
ideológico” para avaliar as questões do 
exame, como revelou a Folha.

“Não é, de forma alguma, razoável 
que haja interferência política, por 
parte do poder Executivo, em detri-
mento de critérios técnicos adotados 
por especialistas”, afirma o defensor 
federal João Paulo Dorini em ofício.

Enem 2021: inscrições começam 
nesta quarta e vão até 14 de julho
EDUCAÇÃO | IInep disponibilizou mais de 101 mil inscrições para modalidade digital do exame, que é exclusiva para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo em 2021; 
interessados podem fazer o registro por meio da Página do Participante. Apesar dos problemas da última edição, não foram criados novos procedimentos de segurança para a prova

Valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser pago até o dia 19 de julho, com possibilidades de prova digital ou presencial 

 FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM

Faculdades e universidades parti-
culares esperam uma retomada 
das matrículas no ensino supe-

rior, impactadas pela pandemia, prin-
cipalmente a partir do ano que vem. 
O levantamento Observatório da Edu-
cação Superior: análise dos desafios 
para 2021 – 3ª edição, apresentado hoje 
(29), mostra que a vacinação é um dos 
principais fatores que dão segurança 
aos estudantes e elevam a intenção de 
começar os estudos.

A pesquisa mostra que 39% dos 
entrevistados que tomaram pelo me-
nos a primeira dose do imunizante 
contra a covid-19 desejam começar a 
graduação ainda em 2021, no próximo 
semestre, e 41% no início de 2022. En-
tre os jovens que ainda não foram va-
cinados, apenas 16% responderam que 
têm intenção de começar seus cursos 
no meio do ano e 43% vão aguardar o 
próximo ano letivo.

Os não imunizados representam 
o público mais inseguro: 29% não se 
decidiram sobre quando se matricular. 

Entre os vacinados, esse percentual é 
de 9%, ou seja, 3,2 vezes menor.

“A gente percebe que começou a 
melhorar a procura, especialmente 
pelo ensino presencial, que foi a mo-
dalidade mais afetada durante a pan-
demia. Mas, está claro que a retomada 
forte ficará para 2022”, diz o diretor 
presidente da Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior (Ab-
mes), Celso Niskier.

“Entendemos que a vacinação é 
decisiva para a retomada forte no ano 
de 2022 e quanto antes, melhor, porque 
o risco de mais um semestre de atraso 
na procura pelo ensino superior é que 
esses jovens vão se formar também um 
semestre depois, o que certamente vai 
provocar risco de um apagão de mão 
de obra qualificada para retomada 
econômica do país”, acrescenta.

O ensino superior privado concen-
tra a maior parte das matrículas do 
Brasil, 75,8% em 2019, de acordo com 
o último Censo da Educação Superior, 
sendo 35% na modalidade a distância 

(EAD) e 65%, na presencial.
Com a pandemia e a suspensão 

das aulas presenciais, o setor foi im-
pactado. Em junho do ano passado, 
o mesmo levantamento mostrou que 
43% dos jovens que poderiam estar 
cursando o ensino superior decidiriam 
quando começar os estudos apenas 
quando a situação se normalizasse. 
Agora, esse percentual caiu para 26%, 
o que indica que há uma possibilidade 
de retomada, principalmente por con-
ta da vacinação.

CURSOS DA SAÚDE
O levantamento mostrou ainda 

um aumento da procura por cursos da 
área da saúde, indicada como escolha 
de 30% dos estudantes, sendo 38% em 
cursos presenciais (no ano passado, 
eram cerca de 32%) e 18% na modali-
dade a distância. Em seguida, estão as 
ofertas de negócios, escolhida por 20% 
dos participantes – 12% presencial e 
30% em EAD. Também foi citadas a 
área de direito (12%). Os não imunizados representam o público mais inseguro

Vacinação deverá impulsionar 
matrículas no ensino superior

PANDEMIA
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PEDIDO DE LICENÇA LRO 

 
A firma ANA CRISTIANE DE MEDEIROS 07948303405 – INDUSTRIA DE MASSAS EBENEZER CNPJ 
18.140.300/0001-31, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização e Operação para a Industria de 
panificação, localizado na Rua Treze de Maio, 117 – Centro, Carnaúba dos Dantas/RN. 
 

ANA CRISTIANE DE MEDEIROS 07948303405 
Dir. Presidente 

 
 

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS PARA FINS DE DELIBERAÇÃO DE REDUÇÃO DE CAPITAL 
 

Ata da Reunião de sócios, realizada no dia 26 de junho de 2021. 
1. DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 26 de junho de 2021, na sede social, localizada na cidade de Nísia 

Floresta, Estado do Rio Grande do Norte, na Av. Cel Paulo Salema, nº. 01, Cond. Búzios Dream – Sala A, Praia de 
Búzios – Nísia Floresta/RN – CEP: 59.164-000. 

2. PRESENÇAS: Totalidade dos sócios, a saber: O Sr. KNUT SKAUGRUD, norueguês, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, Portador do RNE n˚. V542614-I expedido pela DELEMIG/SR/DPF/RN e 
inscrito no CPF sob o nº. 015.102.724-29, residente e domiciliado na Rua Paulo Salema, s/n, Condomínio Búzios 
Dream, Praia de Búzios – Nísia Floresta/RN – CEP: 59.164-000; e o Sr. TOMAS SKAUGRUD, norueguês, solteiro, 
empresário, nascido em 28/06/1968, Portador do Passaporte Norueguês nº 25244168, inscrito no CPF sob o nº 
015.153.714-33, residente e domiciliado na Rud, Sondre Land, Hov, Oppland – Noruega, neste ato representado 
por seu bastante procurador o Sr. KNUT SKAUGRUD, acima qualificado, conforme procuração arquivada na 
JUCERN sob o Nº. 24187289, em sessão de 12/06/2009; e o Sr. PAULO CESAR DE LIMA SILVA, brasileiro, 
solteiro, empresário, nascido em 03.05.1985, Portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 03941986672 
expedida pela DETRAN/RN e CPF n°. 058.414.944-14, residente e domiciliado na Rua Norma, nº. 305, Parque das 
Nações – Parnamirim/RN – CEP: 59.158-800, Ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado. 

3. MESA: Presidente: KNUT SKAUGRUD, acima qualificado – Secretário: PAULO CESAR DE LIMA SILVA, acima 
qualificado. 

4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato 
social, nos termos do disposto no artigo 1072, parágrafo 2º, do Código Civil. 

5. ORDEM DO DIA: REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL da empresa BRAZIL PROPERTIES INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme disposto nos artigos 1.082 e 1.084 e seus § 1º, § 2º e § 3º da lei 10.406 de 
10.01.2002. 

6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações:  
6.1. DA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Iniciando os trabalhos, o presidente da seção, demonstrou seu Capital 

Social atual, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dividido em 2.000.000 (dois milhões) 
quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional do 
país e bens imóveis; Excessivo em relação aos objetivos da sociedade e propôs sua redução para o valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhões), quotas no valor unitário igual a 
R$ 1,00 (um real); ficando o novo valor do capital social distribuído conforme quadro abaixo; 

6.2. DO REEMBOLSO DO CAPITAL SOCIAL: Será reembolsado conforme quadro abaixo, o Capital Social já 
integralizado em moeda corrente nacional do país e/ou bens imóveis no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão), quotas de valor unitário igual a R$ 1,00 (um real); 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi à ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.  

8. MESA: 

 
 

EMPRESA: BRAZIL PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
CNPJ: 07.722.407/0001-71 
NIRE n˚. 2420042188 3 

QUADRO DE REEMBOLSO E NOVA DISTRIBUIÇÃO 

SÓCIOS CAPITAL A SER REEMBOLSADO NOVO CAPITAL APÓS REDUÇAO 
VALOR EM R$ VALOR EM R$ 

KNUT SKAUGRUD  R$                     895.000,00 R$                      885.000,00 
PAULO CESAR DE LIMA SILVA R$                     105.000,00 R$                        95.000,00 
TOMAS SKAUGRUD R$                                0,00 R$                        20.000,00 

TOTAL R$             1.000.000,00 R$              1.000.000,00 
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OFÍCIO ÚNICO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN 
Endereço: Rua das Ostras, 160, Centro, São Miguel do Gostoso-RN 
CEP 59.585-000 Telefone: 84 3263-4330 – CNPJ 23.387.197/0001-69 

E-mail: contato@smgcartorio.com.br 
 

EDITAL (ART. 10, §6º, Provimento 65/2017-CNJ) - PRAZO: 15 DIAS. 
A Dra. SAMARA THALITA CABRAL MACHADO, Oficial de Registro Interina do Ofício Único de São Miguel do 
Gostoso/RN, na forma da Lei, NOTIFICA, extrajudicialmente, PROPRIETÁRIO CONFRONTANTE DESCONHECIDO, 
CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS 
RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, com 
endereço inserto e não sabido, para CIÊNCIA DE QUE se processam perante esse Cartório pedido de USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL, requerido por EDUARDO DE ARNALDO SILVA VELLUTINI, inscrito no CPF/MF sob o número 
040.099.538-70, e, ANA ISABEL CAMELO CAMPOS VELLUTINI, inscrita no CPF/MF sob o número 078.034.297-69, 
referente a uma área com a seguinte descrição: “Imóvel constituído por um  TERRENO URBANO, localizado na Rua 
das Velas, 343, Centro, nesta cidade de São Miguel do Gostoso/RN, com uma área total de 2.000,28m² e perímetro de 
200,44m, com os seguintes confrontantes: AO NORTE: COM DUA PEDRA DA BALEIA, COM 32,93m; AO SUL: COM 
LILIAN MARISA RAMOS DA SILVA BRUNNER, COM 22,44m; AO LESTE: COM PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO, 
COM 73,46m; AO OESTE: COM RUA DAS VELAS, COM 71,61m, caracterizado pela planta e memorial descritivo 
constante dos autos, ficando o mesmo CIENTE do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo 
de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
 

São Miguel do Gostoso-RN, 22 de Junho de 2021. 
Samara Thalita Cabral Machado - Tabeliã/Oficial Interina - 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CASA REAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 37.154.191/0001-56, torna público que 
está requerendo o PEDIDO DE LS (LICENÇA SIMPLIFICADO) A SEMUR DE PARNAMIRIM em favor da 
atividade de execução de um empreendimento residencial, localizado no município de Parnamirim, no bairro de 
Nova Parnamirim, Rua Samaúma, s/n, lotes 02, 04 e 06, de quadra 09, CEP 59.150.770. 
 

Eunice Mª C P O Barros  
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
EDMILSON SEVERINO DE SOUZA - ME, CNPJ: 08.251.860/0001-00, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada-LS, para Armazenamento e revenda de GLP – Classe I, Capacidade máxima de 520kg, 
localizado na Rua Manoel Martiniano de Medeiros, 278, Santo Antônio, Cruzeta/RN. 
 

EDMILSON SEVERINO DE SOUZA  
PROPRIETÁRIO 

 
 

 
REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
A ELECNOR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 30.455.661/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial, com 
prazo de validade até 23/06/2021, para o Canteiro de Obras da LT JRLS - MV, localizado no município de 
Lajes/RN.  

 
Pablo Uribarri Gonzalez 

Representante Legal 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

FAN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 05.380.369/0003-52, torna público que está requerendo 
ao IDEMA a RLO para sua base de armazenamento de combustíveis líquidos, com capacidade de 7.650m³, 
localizada à Fazenda Cravo, S/N, Zona Industrial, Guamaré/RN. CEP: 59.598-000. 

FAN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA 
CNPJ: 05.380.369/0003-52 

 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

G L GAUGER LTDA, CNPJ: 07.921.063/0001-20, torna público que recebeu do IDEMA a LO, com prazo de 
validade até 28/06/2027, para transporte de resíduos perigosos, com sede localizada na Av Dr. Antonio Pinto 
de Mendonça, n° 740, Antonio Cisnando, Quixeramobim/CE. 

G L GAUGER LTDA 
CNPJ: 07.921.063/0001-20 

 

 

EMPREENDEDORISMO

 Para ajudar as micros, pe-
quenas e médias empresas (MP-
MEs) a exportar e importar com 
mais facilidade, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), as 
federações das Indústrias nos 
Estados e o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae)  lançaram 
ontem, 29, o serviço Ajude Aqui, 
uma consultoria virtual gra-
tuita sobre comércio exterior, 
sistemas e procedimentos. O 
canal gratuito para tirar dúvidas 
foi lançado durante a palestra 
online, intitulada "Como a Me-
todologia Comex 360º Pode te 
Ajudar a Importar e Exportar".

A partir de hoje, especialis-
tas do Ajude Aqui estarão dis-
poníveis para atender dúvidas 
sobre tributação internacional, 
sistemas aduaneiros, logística, 
formas de pagamento, entre ou-
tros assuntos sobre exportação 
e importação. Os atendimentos 
serão realizados por e-mail, te-
lefone, Whatsapp e formulários 
online, que já estão disponíveis 
no site do Indústria Global - 
programa realizado em parce-
ria com o Sebrae para oferecer 
serviços de internacionalização.

“O objetivo é criar um ca-
nal de suporte às empresas e, 
a partir das dúvidas mais fre-
quentes, promover melhorias 
no ambiente de negócios”, disse 
o coordenador de Serviços de 
Internacionalização da CNI, Fe-
lipe Spaniol.

Durante a palestra online, 
o consultor Leonardo Schmidt 
enfatizou que o governo traba-
lha para inovar no comércio ex-
terior, diminuindo a burocracia 
e tornando as negociações cada 
vez mais acessíveis às empresas 
nacionais de todos os setores de 
atividade econômica. "O empre-
sário precisa ter acesso à conta-
bilidade do comércio exterior, 
ter conhecimento de como 
gerir uma operação de comér-
cio exterior e evitar custos des-
necessários nas operações de 
importação e exportação".

     Em conjunto com a as-
sessoria virtual, as empresas 
atendidas podem buscar apoio 
no Centro Internacional de 
Negócios (CIN) da Federação 
da Indústria de seu estado ou 
no Sebrae local. Segundo o Mi-
nistério da Economia, das 19 
milhões de empresas ativas em 
2020, somente 28.746 exporta-
ram. Segundo a CNI, uma das 
razões para isso seria porque 
os empresários não sabem o 
quanto se lançar no mercado 
internacional pode ajudar no 
aperfeiçoamento da empresa, 
seja nos produtos e serviços ou 
na própria gestão da marca.

CNI CRIA CANAL 
PARA AJUDAR 
EMPRESAS A 
EXPORTAR 

CASA | Mesmo com desaceleração, depois de subir 4,10% em maio, 
índice acumula alta de 15,08% no ano e de 35,75% em 12 meses

O Índice Geral de Preços – Mer-
cado (IGP-M), normalmente 
usado para reajustar os contra-

tos de aluguel, desacelerou em junho e 
fechou o mês com variação de 0,60%, 
depois de subir 4,10% em maio. Os da-
dos foram divulgados ontem, 29, pelo 
Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).

Com o resultado de junho, o índice 
acumula alta de 15,08% no ano e de 
35,75% em 12 meses. Segundo o institu-
to, em junho de 2020 o índice havia su-
bido 1,56% e acumulava alta de 7,31% 
em 12 meses.

O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) também desacelerou em 
junho, variando 0,42%, depois de subir 
5,23% em maio. O coordenador dos 
Índices de Preços do Ibre/FGV, André 
Braz, disse que a desaceleração decor-
re da valorização do real e do recuo do 
preço de commodities.

“A combinação da valorização do 
real com o recuo dos preços em dólar 
de commodities fez o grupo maté-
rias-primas brutas do IPA cair 1,28% 
em junho, ante alta de 10,15% no mês 
passado. Com este movimento, a taxa 
registrou expressiva desaceleração 
fechando o mês com alta de 0,42%”, 

informou o instituto.
Por estágios de processamento, 

o grupo bens finais subiu 1,32% em 
junho. No mês anterior, o índice havia 
registrado alta de 1,59%. O subgrupo 
alimentos processados deu a principal 
contribuição para a desaceleração, 
passando de 2,98% para 2,45%.

O índice de Bens Finais (ex), que ex-
clui os subgrupos alimentos in natura 
e combustíveis para o consumo, subiu 
1,95% em junho, desacelerando ante a 
alta de 2,08% verificada em maio.

No grupo Bens Intermediários, a 
taxa passou de 2,59% no mês passado 
para 1,78%. O principal responsável 
pelo movimento de desaceleração foi 
o subgrupo materiais e componentes 
para a manufatura, que passou de 
3,32% em maio para 1,71% em junho.

O índice de Bens Intermediários 
(ex), que exclui o subgrupo combustí-
veis e lubrificantes para a produção, 
subiu 2,03% em junho, contra 3,00% 
em maio. No estágio Matérias-Primas 
Brutas, o índice caiu 1,28% em junho, 
depois da alta de 10,15% em maio. O 
recuo foi influenciado pelos itens mi-
nério de ferro (20,64% para -3,04%), so-
ja em grão (3,74% para -4,71%) e milho 
em grão (10,48% para -5,50%). 

Em 12 meses, o índice acumula variação de 35,75%

Inflação usada para 
contratos de aluguel 
desacelera em junho

MARCELO CASAL JR



A Receita Federal arrecadou 
R$ 142,106 bilhões em 
impostos e contribuições 

federais em maio. Descontada a 
in� ação, o valor representa um 
aumento real de 69,88% na com-
paração com maio de 2020. No 
acumulado do ano, a arrecadação 
alcançou o valor de R$ 744,828 
bilhões, o que representa um 
acréscimo, pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), de 
21,17%.

Segundo a Receita Federal, 
trata-se do “melhor desempenho 
arrecadatório desde 2000, tanto 
para o mês de maio quanto para o 
período acumulado”. O mesmo foi 
registrado nos meses de fevereiro, 
março, abril e maio de 2021.

Com relação às receitas ad-
ministradas pela Receita, o valor 
arrecadado, em maio de 2021, 
foi de R$ 137,927 bilhões, o que 
representa um acréscimo real 
(IPCA) de 67,65%. No acumulado 
de janeiro a maio de 2021, a arre-
cadação alcançou R$ 711,927 bi-

lhões – acréscimo real de 21,42%.
“O resultado pode ser explica-

do, principalmente, pelos fatores 
não recorrentes, como recolhi-
mentos extraordinários de, apro-
ximadamente, R$ 16 bilhões do 
IRPJ/CSLL de janeiro a maio de 
2021 e pelos recolhimentos ex-
traordinários de R$ 2,8 bilhões no 
mesmo período do ano anterior”, 
informa a Receita.

A pasta acrescenta que as 
compensações aumentaram 89% 
em maio de 2021 em relação a 
maio de 2020 e cresceram 46% no 
período acumulado.
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 LUCAS LACAZ RUIZ/FOLHAPRESS

ENERGIA | Aneel estipula três níveis de tarifas, conforme a produção de energia nas hidrelétricas do país. Os 
patamares de tarifa são denominados por cores: verde, amarelo e vermelho (que é dividido em nível 1 e 2) 

Oreajuste na bandeira tarifária 
cobrada para bancar as térmi-
cas terá um impacto médio de 

8,12% na conta de luz em julho, calcula 
a FGV (Fundação Getúlio Vargas). A 
alta neste índice pressionará a in� ação 
do mês em 0,36 ponto percentual e le-
var a in� ação para ainda mais longe do 
teto da meta este ano.

O cálculo foi feito pelo economista 
André Braz, responsável pela elabora-
ção dos índices de in� ação medidos 
pela FGV, e considera o aumento de 
52% na tarifa da bandeira vermelha 
nível 2, que passará de R$ 6,24 para R$ 
9,49 por 100 kWh (quilowatt-hora).

A elevação tem por objetivo arre-
cadar mais recursos para enfrentar a 
crise hídrica, que levou o governo a 
acionar todo o parque térmico disponí-

vel, independente do preço de geração 
de energia. Além disso, sinaliza ao con-
sumidor a necessidade de economizar 
eletricidade.

Com a escassez de água nos reser-
vatórios das hidrelétricas a tendência 
é que o brasileiro continue pagando a 
bandeira vermelha durante o período 
seco, que vai até o início da primavera. 
Assim, a energia se manterá como um 
fator de pressão in� acionária.

Braz diz que o impacto direto na 
in� ação pode ser temporário, já que a 
tendência é que a taxa seja retirada no 
� m do ano, quando as chuvas começa-
rem a cair sobre os reservatórios. Mas 
lembra que o custo da energia tem efei-
to indireto sobre a in� ação de outros 
produtos.

“Sempre que a energia aumenta, 

aumenta o custo de produção de vários 
segmentos”, frisa. “Então, esses impac-
tos não seriam tão temporários, vão ser 
mais persistentes e isso pode, sim, criar 
uma pressão in� acionária maior para 
esse ano.”

Em maio, com a adoção da ban-
deira vermelha nível 2, a energia já foi 
o principal fator de pressão no IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo), o índice o� cial de in-
� ação, que fechou o mês em 0,83% no 
país, após variação de 0,31% em abril.

Foi o maior resultado para maio 
desde 1996 (1,22%). No acumulado em 
12 meses até maio, a in� ação chegou a 
8,06%, bem acima do teto da meta para 
o ano, de 5,25%.  O aumento do valor da 
bandeira foi decidido nesta terça-feira 
29, pela Aneel. 

Nova bandeira tarifária eleva conta 
de luz em média 8,12%, diz FGV

Elevação dos preços da energia no país em decorrência da crise hídrica pode reduzir o espaço no teto de gastos em 2022

Arrecadação federal foi de R$ 142,106 bilhões

Receita registra maior 
arrecadação desde 2000 

DESEMPENHO 

MARCELO CAMARGO

Numa época em que tanta gente 
se acha no direito de julgar e 
tentar ganhar seguidores nas 

redes sociais, com discursos que va-
riam dos moralistas aos patéticos, de-
pendendo da análise de quem vê aqui-
lo, o colunista, que não faz nenhuma 
questão de ter um milhão de amigos, 
como o cantor Roberto Carlos, vai to-
car num assunto ignorado por muitos, 
inclusive pelas autoridades. Trata-se 
de um aparelhinho genericamente 

chamado de “box”, que leva sinal de tv 
por assinatura, não tenho dúvida, para 
milhões de casas e estabelecimentos 
comerciais, de forma ilegal.

Dia desses, uma propaganda em 
um desses canais por assinatura aler-
tava sobre o crime. Criancinhas apare-
ciam chamando a atenção dos adultos, 
para que não fossem cúmplices da 
pirataria. O medonho é que o “box” é 
vendido livremente na internet, nos 
camelôs, nas lojas Brasil afora. E não 

tenho conhecimento, pelo menos aqui 
pelo RN, de nenhuma ação de combate 
a esse crime. Estariam as autoridades 
também burlando a lei, deixando cor-
rer frouxo em benefício próprio? A� nal 
de contas, não é tão barato pagar por 
esses pacotes com trezentos canais 
que transmitem até corrida de carra-
pato na Indonésia! Mas o alto preço 
não justi� ca virar ladrão de sinal!

Como pano de fundo desse – mais 
esse – desrespeito às leis, surgem os ri-

caços com seus carros que valem meio 
milhão de reais, mas usam o “box”, 
assim como as madames que torram 
milhares de reais em seus cabelos e 
unhas, mas não têm o menor pudor 
e também atuam como criminosas, 
marginais e se entregam aos prazeres 
originados pelo aparelhinho.

Coisas do Brasil. Atitudes típicas 
de uma sociedade que se degrada às 
vistas de todos de bom senso. Mas, vol-
tando ao aparelhinho, você, caro leitor, 

cara leitora, que me dá a honra de ler 
esse amontoado de palavras nascidas 
após quase trinta anos de pro� ssão 
deste veterano comunicador, usa o 
“box” ou paga para ter o serviço da tevê 
por assinatura? Um, aparentemente, 
inofensivo aparelhinho alimenta uma 
cadeia de crimes. São ciclos que se 
tornam viciosos e � cam entre nós com 
a aceitação das autoridades incompe-
tentes que não demonstram o mínimo 
interesse de coibir práticas delituosas.

Antes de julgar, acesse um canal literalmente legal

R$ 142 bi
Arrecadação de de maio

 em impostos federais 
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O documentário “Você Nunca Es-
teve Sozinha - O Doc de Juliette” 
estreou nesta terça-feira 29, no 

Globoplay, e alguns internautas rela-
taram ter difi culdades para acessar o 
título. Eles afi rmaram nas redes sociais 
que a plataforma chegou a sair do ar.

“O Globoplay caiu com um mi-
nuto de lançamento, que inferno, 
viu”, pontuou um internauta. Outros 
ressaltaram que o motivo para terem 
difi culdades em acessar o documentá-
rio era o grande sucesso da advogada 
e maquiadora, que trouxe um número 
elevado de visualizações.

Uma página dedicada a Juliette 
Freire, 31, campeã do BBB 21 publicou 
que o documentário passou a ser o 
mais visto da plataforma. “Em menos 
de uma hora de lançamento o docu-
mentário de Juliette se torna um dos 
mais vistos na plataforma do Globo-
Play. O poder!”. 

A série tem direção geral de Patricia 
Carvalho e direção de Patricia Cupello 
e irá abordar a origem da campeã do 
BBB no interior da Paraíba, sua relação 
com sua família e amigos, e momentos 

difíceis em sua vida, como a perda de 
sua irmã mais nova, vítima de um AVC 
aos 17 anos.

Também será possível ver as esco-
lhas profi ssionais da maquiadora, sua 
paixão por música e os rumos que a 
levaram a 21ª edição do Big Brother 
Brasil. “Quando soube do interesse da 

Globoplay em fazer um documentário 
sobre minha trajetória, eu mal pude 
acreditar!”, disse Juliette ao anunciar a 
produção.

“Consagrada campeã do BBB 21, 
Juliette se depara com o reconheci-
mento que conquistou em 100 dias”, 
diz o resumo do primeiro episódio. 

Documentário “Você Nunca Esteve Sozinha - O Doc de Juliette”  estreou ontem 

REPRODUÇÃO 

DINHEIRO PÚBLICO | Quase metade do valor (R$ 120 mil) foi para Sikera Jr, apresentador que virou alvo de 
ação do MPF por crime de homofobia. Verbas também cobriram cachês de Luciana Gimenez e Lacombe 

Apresentadores de TV bolsona-
ristas ou de programas policiais 
receberam R$ 268 mil do go-

verno federal. Os pagamentos foram 
levantados em planilhas da Secom 
(Secretaria Especial de Comunicação 
Social).

Os dados foram entregues pelo 
governo Jair Bolsonaro à CPI da Covid 
no Senado. A comissão apura ações e 
omissões da gestão federal no enfren-
tamento da pandemia do novo coro-
navírus.

Entre os benefi ciados pelos repas-

ses estão apresentadores como Lucia-
na Gimenez, Sikêra Júnior, Luís Ernesto 
Lacombe, além de jornalistas à frente 
de programas como Cidade Alerta e 
Balanço Geral, na Record TV.

O dinheiro público foi usado em 
campanhas para divulgação da refor-
ma da Previdência, de 2019, tratamen-
to precoce contra a Covid, combate 
ao aedes aegypti, violência contra a 
mulher e cédula de R$ 200, entre outras 
iniciativas. De 34 repasses, 16 foram 
para campanhas sobre regras da apo-
sentadoria.

A lista de apresentadores é lide-
rada por Sikêra Júnior, que está sendo 
alvo de ação civil pública movida pelo 
Ministério Público Federal, devido aos 
ataques homofóbicos que foram vei-
culados em seu programa. Conforme a 
Folha revelou dias atrás, ele recebeu R$ 
120 mil do governo federal.

Em seguida, vem a apresentadora 
Luciana Gimenez, da RedeTV!. Gi-
menez recebeu R$ 51 mil da gestão 
Bolsonaro por meio da empresa Magic 
Lu Promoções, Eventos e Comercio de 
Produtos de Uso Pessoal e Doméstico. 

Lista de apresentadores bancados com dinheiro público é liderada por Sikêra Júnior, que está sendo alvo de ação civil pública movida pelo MPF

Governo pagou R$ 268 mil a 
apresentadores bolsonaristas 

Estreia de série sobre Juliette tira 
Globoplay do ar, relatam internautas

PODER

 REPRODUÇÃO GLOBO

CONCESSÃO DE LICENÇA OPERACIONAL 
GREEN BELT ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS EIRELI, CNPJ N° 19.623.611/0001-14, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença de Operação, com prazo de validade até 27/06/2027, em favor do empreendimento 
para o Transporte de cargas perigosas, resíduos perigosos e resíduos não perigosos, com capacidade 
total de transporte de 16,73 ton (dezesseis vírgula setenta e três toneladas), localizada à R. Pedro 
Constantino da Silva, 20 - Alto Sumaré, Mossoró-RN, CEP: 59.633-84. 
 

Augusto Carlos Oliveira de Lima 
Diretor 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
HELIO ARAUJO & ARAUJO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA, CNPJ 18.544.933/0001-05, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – LS para uma Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Manoel Ferreira da Silva, N° 32 - 
Galpão 06, Barro Vermelho, Santa Cruz/RN - CEP: 59.200-000. 

 
Hélio Araújo  
Proprietário 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
NORDEX ENERGY BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 
13.536.632/0001-16, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para a Fábrica de Torres, localizada na Zona 
Rural do município de Lajes/RN. 
 

Iron de Medeiros Bezerra 
Representante Legal 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
PERFIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.913.971/0001-86, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação, 
com prazo de validade até 28/06/2027, em favor do empreendimento Posto de Revenda de Combustíveis, 
localizado na Av. Jerônimo Rosado, N° 417, Centro, Baraúna/RN, CEP 59.695-970. 
 

Charlie Batista dos Santos Schumaikel 
Administrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
QUEIROZ ATACADÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 31.737.979/0003-70, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Supermercado, localizada na Praça Getúlio 
Vargas, 275, Centro, Assú - RN. 
 

JAIR URBANO DE QUEIROZ 
Representante Legal 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
Considerando a declaração pública em relação à pandemia do novo coronavírus pela OMS, em 11 de março de 2020, 
bem como a declaração de “Emergência em Saúde Pública” de importância internacional e nacional, por meio da Lei nº 
13.979/2020. Considerando a existência de casos confirmados de COVID-19 nos municípios de Natal e Areia 
Branca/RN, inclusive de empregados (as) da CODERN. Considerando por fim que a indicação das autoridades médicas 
e sanitárias é no sentido de isolamento social a fim de diminuir o contágio e difusão do vírus. Considerando, por fim, a 
determinação do governo do estado do Rio Grande do Norte, bem como, dos municípios de Natal e Areia Branca/RN 
sobre o isolamento social e a limitação de reunião de pessoas, pelo presente edital, e pelas razões acima citadas não 
foi possível realizar a assembleia presencial no ano de 2020. Pelo exposto, o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande do Norte, na forma das disposições estatutárias, 
convoca todos(as) os(as) associados(as) para constituírem Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 05/07//2021. 
Essa Assembleia será realizada em formato de videoconferência pelo aplicativo Google Meet, no horário de 18:30 horas 
em primeira convocação, com a presença de dois terços dos(as) associados(as), e não havendo quórum legal, 
estabelecer o horário das 19:00 horas em segunda e última convocação com qualquer número de associados 
presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Apreciação e aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2019 e 2020; 
b) Previsão Orçamentária para o exercício de 2021 e 2022; 
c) Outros assuntos de interesse da categoria. 

 
Natal/RN, 29 de junho de 2021. 

 
Pablo Vinicius Cordeiro de Sampaio Barros 

Presidente 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE GESTÃO E CONSELHO FISCAL DO 
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NATAL – SINSENAT 

 
A Comissão Eleitoral do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL – SINSENAT, 
no uso de suas atribuições legais e estatuárias, pelo presente edital, convoca os servidores filiados à 
realização da eleição para direção do Sinsenat, em formato de Conselho de Gestação Sindical e Conselho 
Fiscal, bem como os Suplentes. Ficando deliberado de acordo com o presente edital de convocação e 
conforme o artigo 42 do estatuto, o que segue: 
1 – As eleições ocorrerão nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2021, das 06h às 22h; 
2 – O prazo para registro de chapas tem o início a partir do dia seguinte da publicação do presente edital, de 01 
a 30 de julho de 2021; 
3 – O funcionamento da secretaria da comissão eleitoral se dará no horário das 08h às 14h, nas dependências 
da sede da entidade (Rua Gonçalves Ledo, nº 857, Cidade Alta, Natal/RN). 
Este edital será publicado em jornal de grande circulação na cidade. 
 

Natal, 30 de junho de 2021. 
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Serena Williams, 39, abandonou 
seu jogo de estreia em Wimble-
don nesta terça-feira 29, logo no 

começo do duelo contra a belarussa 
Aliaksandra Sasnovich.

A americana heptacampeã 
do Slam londrino, que entrou em 
quadra com uma proteção na coxa 
direita, liderava a parcial por 3 a 1 
quando escorregou e passou a sentir 
dores, aparentemente no tornozelo 
esquerdo. Após receber atendimento 
médico fora da quadra, tentou voltar 
e jogou com dificuldade até sofrer o 
empate em 3 a 3.

No game seguinte, quando saca-
va, ela já não tinha mais condições de 
continuar. Após uma queda, desistiu 
em meio a lágrimas.

Na saída de quadra, Serena foi 
muito aplaudida pelo público pre-
sente e agradeceu, emocionada. Vi-
ce-campeã nas duas últimas edições 
realizadas de Wimbledon (2018 e 
2019), ela era a sexta cabeça de chave 
e tentava novamente igualar o recor-
de de 24 títulos em torneios do Grand 
Slam da australiana Margaret Court.

A ex-número 1 já havia anuncia-
do que não participaria da Olimpía-
da de Tóquio.

TÓQUIO 2021 |  Atleta alcança marca de 14,68m e vai para a segunda participação nos jogos; já que 
representou o Brasil no Rio-2016. Ela é recordista brasileira da especialidade e sul-americana da prova

Nesta terça-feira, 29, o último 
dia do prazo estipulado pela 
World Athletics (entidade que 

regula o atletismo em nível mundial) 
para a obtenção dos índices para os 
Jogos Olímpicos de Tóquio, a mineira 
Nubia Soares saltou 14,68 metros (m) 
e superou o índice de 14,32m na prova 
do salto triplo do Trofeo Diputación 
Castellón - Memorial José Antonio 
Cansino, na pista Gaetà Huguet, em 
Castelón de La Plana, na Espanha.

O salto garantiu o segundo lugar 
na prova para a atleta que defende 
o Barcelona, na Espanha. A campeã 
foi a cubana Liadagmis Povea, com 
14,7m (1.7). Leyanis Perez, também 
de Cuba, terminou em terceiro lugar, 
com 14,53m (0.5).

Desde maio, Núbia estava bus-
cando a qualificação olímpica nos 
torneios no país ibérico. Já tinha 
saltado 14,03m no dia 29 de maio, 
13,97m em 13 de junho e 14,26m no 
domingo (27).

Atualmente com 25 anos, a mi-
neira enfrentou problemas de lesões 
neste ciclo e qualificou-se para a sua 
segunda Olimpíada, já que represen-
tou o Brasil no Rio-2016. Recordista 
brasileira da especialidade e sul-a-
mericana da prova, com 14,69m, a 

saltadora ficou também a apenas um 
centímetro de igualar essa marca.

CORRIDA COM BARREIRAS
Além da conquista de Núbia, o ca-

rioca Gabriel Constantino de Oliveira 
venceu nesta terça-feira os 110m com 
barreiras, com 13seg60, no Meeting 
Internacional de Lucerna, na Suíça. 
Recordista sul-americano da prova, 
com 13.18, o brasileiro já está qualifi-
cado para a Olimpíada.

Com o fechamento da janela 
classificatória para os Jogos Olím-
picos ocorrendo nesta terça-feira, a 
Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAt) realiza nesta quarta-feira a 
convocação oficial da seleção na-
cional da modalidade para o evento 
japonês. A expectativa é de que o país 
leve aproximadamente 50 atletas para 
a competição, que vai ocorrer entre 
os dias 29 de julho e sete de agosto no 
estádio Olímpico de Tóquio.

Mineira enfrentou problemas de lesões neste ciclo pré-olímpiadas 

Olimpíada: no último dia, Núbia 
Soares alcança índice no salto triplo

DIVULGAÇÃO

ADRIAN DENNIS/AFP

Após uma queda, Serena desistiu da disputa em meio a lágrimas; saiu aplaudida

Lesão faz Serena Williams ir às 
lágrimas e abandonar Wimbledon

DECLÍNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
SEGUNDA CHAMADA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0751/2021
COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002 E O DECRETO FEDERAL 10.024/2020
O Município de Afonso Bezerra/ RN, vem a público comunicar que no dia 30 de junho de 2021 no Portal 
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de Licitação, 
tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo o registro de preço 
para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 12 de 
julho de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas através do 
e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/ RN, 29 de junho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 008/2021 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 0309/2021, CONTRATO ADM. 
Nº 061/2021. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: MOR COMERCIO DE 
MAQUINAS E VEICULOS EIRELI CNPJ nº 29.889.808/0001-53. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM 
TRATOR AGRÍCOLA E DE UMA CARRETA TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN – CONVÊNIO N° 898643/2020 – Ministério do Desenvolvimento Regional – 
SUDENE. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do que trata o objeto deste Pregão 
serão custeadas com recursos consignados no orçamento geral do município no Exercício de 2021, 
através das seguintes Dotações Orçamentária: ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 008 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS. FUNÇÃO: 20 – AGRICULTURA. SUB-FUNÇÃO: 606 – EXTENSÃO RURAL. 
PROGRAMA: 0016 – APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E AO DESENVOLVIMENTO RURAL. 
PROJ./ATIV: 1019 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. FONTE......: 
15300000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo. FONTE......:   15100000 – 
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União. ELEMENTO DE 
DESPESA: 4.4.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 31/12/2021, 
VALOR TOTAL: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais). 
Assinaturas em 28/06/2021, Contratante: João Batista da Cunha Neto, CPF nº 737.178.944-04 e 
Contratada: ERICA MIRANDA, CPF: Nº 076.872.686-79.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 005/2021 – Pregão Presencial), PROCESSO ADM. Nº 1.658/2021, CONTRATO ADM. 
Nº 062/2021. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: A M DE A 
CUNHA, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.721.625/0001-36. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E 
TRANSLADO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AUXILIO FUNERÁRIO PARA ATENDER 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E 
HABITAÇÃO. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do que trata o objeto deste 
Pregão serão custeadas com recursos próprios consignados no orçamento geral do município no 
Exercício de 2021, através das seguintes Dotações Orçamentária: ÓRGAO: 04 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 – FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL. SUB-FUNÇÃO: 244 – 
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PROGRAMA: 0009 – MAIS ASSISTÊNCIA. PROJ./ATIV: 2036 – 
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. FONTE......: 10010000 – 
Recursos Ordinários. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 31/12/2021, VALOR TOTAL: R$ 348.100,00 
(Trezentos e quarenta e oito mil e cem reais). Assinaturas em 29/06/2021, Contratante: João 
Batista da Cunha Neto, CPF nº 737.178.944-04 e Contratada: Andressa Matos de Araújo Cunha, 
CPF: Nº 703.852.134-92.

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

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
O CONSORCIO SANTO AGOSTINHO, CNPJ 36.728.797/0001-95, torna público 

que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação e Operação - LIO, com prazo 

de validade até 24/06/2031, para o Acesso Externo localizado na Zona Rural do 
Município de Lajes/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme - Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Central Fotovoltaica Assú V S.A., 23.844.275/0001-07, torna público  
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte - IDEMA/RN a Licença de Operação - LO  
Nº 2021-163245/TEC/LO-0166, com prazo de validade até 25/06/2027, em 
favor do empreendimento usina geradora de energia solar fotovoltaica com 
potência total instalada de 34 MW, localizada em Rodovia BR 304, Km 99, 
Sentido Assú-Mossoró, Sítio Meladinha, CEP: 59.650-000, Assú/RN. Clécio 
de Lima Silva - Analista Ambiental I.

 
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
SIMM, SOLUÇÕES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A, CNPJ 
12.598.528/0001-93, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a Autorização Especial, com prazo de validade até 25/06/2023, em favor do 
empreendimento Alojamento temporário Central Guaíba, localizada na Rodovia BR 304 – Km 190, nº 1140, 
Centro, Lajes/RN. 

JOSE MANUEL PERALES SANCHEZ 
Diretor 
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Arroz com feijão é sempre indispensável no cardápio do humor
A Globo já tem chamadas 

no ar, anunciando uma edição 
especial da “Escolinha do Professor 
Raimundo”, com Bruno Mazzeo e 
companhia.

Está certo que, nas condições 
atuais, está muito difícil produzir 
qualquer coisa. Jornalismo à 
parte, desde o início dos séculos 
obrigado a encarar tudo de frente, 

sabemos das tantas difi culdades 
que ainda são enfrentadas para 
gravar novelas ou colocar qualquer 
programa em pé.

Mas é interessante verifi car 
como a Globo, sem a menor 
cerimônia e mesmo sem qualquer 
projeto do gênero imaginado 
para os próximos tempos, 
sempre recorre ao seu arquivo de 

humor nos momentos de maior 
necessidade. Só nesses tempos 
recentes já tivemos reprises de “A 
Grande Família”, “Sai de Baixo” e, 
agora, a “Escolinha”.

É o arroz com feijão bem 
temperado, que sempre combina 
em qualquer tempo ou ocasião. 
Não adianta inventar ou querer 
sofi sticar, que nunca vai rolar. 

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Ana Paula Padrão está festejando 
35 anos de carreira, entre jornalismo 
e entretenimento.Flávia Noronha 

foi procurada por alguém da 
Record. Parece que “Fazenda”. Mas 

o contrato da Rede TV! impede.
Felipe Diniz está dando um 

tempo no esporte do “Jornal da 
Globo”, por causa do “Troca de 
Passes” do SporTV...Para isso 
até a mudança de São Paulo para 
o Rio se fez necessária.Nathalia 
Arcuri gravou uma edição do “Me 

Poupe! Show”, da Rede TV!, com o 
cantor Supla. Exibição no dia 13.O 
Gloobinho, irmão caçula do Gloob 
na TV paga, apresenta novidades no 
início de julho... São as animações 
“Momonstros” e “Sunny Bunnies”.
Sempre prejudicado pelo horário de 
exibição, o bom “Profi ssão Repórter” 
de Caco Barcellos, em sua temporada 
atual, fi ca no ar até 19 de outubro...
No total, serão 32 episódios. 
Correção: ontem, onde se leu 
Reinaldo Caiado, entenda-se 

Ronaldo.

HORÓSCOPO

A sensibilidade estará amplifi cada. Pensamentos 
e sentimentos serão contraditórios e levantarão 
dúvidas. Evite tomar decisões no calor das emoções. 
Fantasiar demais poderá provocar ilusões. Observe 
as situações, analise detalhes, faça perguntas diretas.

Bons resultados de trabalho darão satisfação. Acelere 
a produção e brilhe. O dia trará visão de futuro, 
visibilidade e sucesso na carreira. Inclua cuidados de 
saúde e bem-estar na rotina e torne o cotidiano mais 
gostoso. 

Sentimentos generosos envolverão as interações de 
hoje. Palavras motivadoras aproximarão amizades 
e também aumentarão as conexões nas redes. Bom 
momento para ingressar num grupo infl uente, 
colaborar com projetos sociais e ampliar contatos.

O coração baterá forte hoje. Troque confi dências e 
aprofunde uma relação especial. Dia de investigar 
mistérios, descobrir segredos e embarcar em novas 
experiências. A sorte estará ao seu lado nesta fase. 
Ligue o radar nas oportunidades.

Oportunidades profi ssionais continuarão chegando 
sem aviso. O desafi o será se organizar para dar 
conta de tantas demandas. A motivação virá da área 
fi nanceira com aumento de rendimentos e maior 
capacidade de planejamento. 

Curta momentos carinhosos, promova união e cuide 
da família. Assuntos domésticos ou de moradia estarão 
em discussão. Talvez precise conciliar interesses 
divergentes numa relação próxima. Evite julgamentos 
precipitados ou decisões radicais. 

Novos projetos incluirão cursos, viagens e investimentos 
no futuro. Momento de maior conexão com a 
espiritualidade e a intuição incentivará a busca pelo 
autoconhecimento e por respostas existenciais. Novos 
modelos de negócio serão atrativos. 

Histórias comoventes e conversas carregadas de emoção 
marcarão o dia. Aprofunde relações, compartilhe 
sentimentos e resolva assuntos de família. Decisões de 
hoje darão tranquilidade. Analise detalhes de contrato e 
propostas com calma. Casamento com novidades.

Esta fase que antecede o aniversário pedirá maior 
interiorização e privacidade. Aproveite para fazer um 
balanço dos últimos tempos, expandir a consciência 
e encerrar um longo ciclo. Meditação, terapia e 
momentos restauradores perto da natureza.

Assuntos fi nanceiros em destaque. A cabeça estará 
nas nuvens hoje. Cuidado com confusões nas contas, 
ou gastos impensados. A fase trará aumento de 
rendimentos e sucesso no trabalho. Valores afetivos 
também contarão pontos nas decisões.

Carinho, romantismo e sentimentos generosos 
intensifi carão o amor. Novo envolvimento poderá 
começar como amizade, se estiver só. Associações e 
parcerias serão positivas nesta fase. Aposte em maior 
abertura nos relacionamentos.

Aproveite a passagem da Lua por seu signo para 
investir na imagem, cuidar da beleza e dar atenção 
às necessidades pessoais. Discussões com a família 
poderão ser confusas hoje. Arrume bagunças na casa 
e torne a rotina mais funcional. 

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)

Nova fase
Próxima fase de “Gênesis”, 

Jacó, terá cerca de 50 
personagens. Entre os seus 
destaques, Labão, vivido por 
Heitor Martinez, ator que, 
felizmente, venceu uma guerra 
contra a Covid-19. 

Sempre assim
Silvio Santos fez a sua 

produção montar um programa 
para gravar na terça-feira. 
Plateia, com segurança, e todas 
as outras providências foram 
tomadas. Só que no começo 
da noite de segunda, mandou 
desmontar tudo. Mais uma da 
série, só que, desta vez, ele foi um 
pouco longe demais. Cancelou 
na última hora.

Todas as homenagens
Na segunda-feira, recebemos 

a informação da morte de Sérgio 
D´Antino, um advogado que 
se dedicou a muitos atores, 
atrizes e apresentadores, e à vida 
cultural de São Paulo. Salvou 
quatro teatros tradicionais de 
fechamento – três salas do Ruth 

Ainda do “MasterChef”, a nova temporada estreia com a sua 
parte comercial bem recheada. Todas as cotas máster vendidas para 
Amazon, Brastemp, Britânia, Claro, Seara, Sumup e TikTok.

CRÉDITO DIVULGAÇÃO/BAND

Escobar e o Maria Della Costa, e 
criou o Teatro Frei Caneca. Sempre 
batalhou na proteção dos direitos 
dos artistas. E alguém muito do 
bem.

Combinado assim
A Record promoveu algumas 

mudanças na escala de férias 
dos apresentadores do “Hoje em 
Dia”. Assim, Ana Hickmann fi cará 
ausente entre 2 e 11 deste mês.

Cesar Filho sairá entre os dias 

12 a 25, deixando Celso Zucatelli 
em seu lugar, enquanto Ticiane 
Pinheiro voltará já na próxima 
segunda-feira.     

Portas fechadas
Na CNN Brasil, semana 

passada, aconteceu uma reunião 
do dono Rubens Menin com 
vice-presidentes, diretores e 
apresentadores, para pedir 
desculpas pelas postagens do 
tratamento precoce contra a Covid.
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