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Decretos pró-armas 
de Jair Bolsonaro 
recebem críticas de 
vários senadores

Fecomércio assina 
convênio para 
implantação do DEL 
Turismo em Galinhos

POLÍTICA. 4 | Prioridade de campanha 
de Bolsonaro, a facilitação do acesso 
a armas de fogo não avançou no 
Senado num semestre marcado pela 
reação contrária a quatro decretos.

CIDADES. 7 | Executado sob 
consultoria do Senac, programa 
elabora modelo de gestão do turismo 
local focado no desenvolvimento 
sustentável dos municípios.

Natal: vacinação 
chega ao público de 
32 anos neste final 
de semana
CIDADES. 6 | A vacinação contra a 
covid-19 continua avançando e 
será ampliada neste sábado 24, com 
a Prefeitura do Natal imunizando 
pessoas a partir dos 32 anos. 

Anticorpos de quem 
teve covid-19 não 
protegem contra 
variante Gamma
GERAL. 13 | Estudo internacional 
com participação de pesquisadores 
da USP revela um mecanismo que 
explica o motivo pelo qual ocorrem 
as reinfecções de covid-19.

Fernando Fernandes: “Natal 
não é só destino de sol e mar”

Ítalo Ferreira estreia 
e aumenta as chances
de ouro para o Brasil

CIDADES. 8 E 9 | O secretário de Turismo de Natal, Fernando Fernandes, não assumiu a função por acaso. O prefeito Álvaro Dias 
escolheu o nome mais hábil para conduzir conversas com parte do empresariado que compõe  a vasta cadeia de mais de 55 
negócios do segmento. Fernandes defende que potencialidades regionais, como a gastronomia, devem ser evidenciadas.

ESPORTES. 16 | A disputa do surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio terá início neste sábado e o Brasil desponta como favorito. 
Chances de um ouro chegar para brasileiros são altas. Para o RN, é a estreia do campeão mundial Ítalo Ferreira. 
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AGRIPINO SOBRE APROXIMAÇÃO DE GARIBALDI 
E FÁTIMA: “PRECISA PERGUNTAR AO POVO”

   Se existia alguma dúvida sobre as posições políticas do presidente do DEM no estado, ex-senador José Agripino Maia, 
ela desapareceu nesta sexta-feira 23, durante entrevista ao jornalista Diógenes Dantas, no jornal da 96 FM. Mais direto do 
que de costume, Agripino disse, por exemplo, que o Democratas perdeu mais com as saídas do partido de Rodrigo Garcia, 
vice-governador de SP, e de Eduardo Paes, prefeito do RJ, do que com a saída do seu primo Rodrigo Maia. Pág. 3
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Governadores contra volta do voto impresso

Uma nova Natal
A capital do Rio Grande do Norte está 

tendo nesse momento a oportunidade de dar 
uma guinada na sua vocação turística, a partir 
da revisão do Plano Diretor, com apreciação 
prevista para o segundo semestre pela Câmara 
Municipal de Natal, e com a requalifi cação da 
cidade como destino, através de obras de gran-
de, médio e pequeno porte tocadas pela Pre-
feitura, a exemplo do enrocamento, engorda e 
drenagem de Ponta Negra e da construção do 
Terminal Turístico da Redinha. “A gente quer 
pensar Natal como uma cidade que já foi no 
passado. Natal é um grande destino”, diz o se-
cretário de Turismo, Fernando Fernandes.

Rodando
A governadora do Rio Grande do Norte, 

Fátima Bezerra, está desde ontem cumprido 
agenda na região do Alto Oeste, onde perma-
necerá todo o fi nal de semana. A gestora será 
acompanhada por comitiva do governo, para 
entrega de equipamentos públicos e visitas.

Regularização
A agenda começou, em Pau dos Fer-

ros, com lançamento do Programa Minha 
Terra Legal e assinatura do termo de coo-
peração para regularização fundiária, que 

inclui 17 prefeituras: Pau dos Ferros, São 
Miguel, Taboleiro Grande, Severiano Melo, 
São Francisco do Oeste, Rodolfo Fernan-
des, Luís Gomes, Major Sales, Coronel João 
Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Para-
ná, Portalegre, Riacho de Santana, Venha 
Ver, José da Penha e Riacho a Cruz. 

Junta Mais Fácil
Ainda em Pau dos Ferros, Fátima inaugu-

rou o escritório Junta + Fácil RN, um espaço no 
qual o empreendedor pode obter orientações 
e tirar dúvidas, reforçando a função estraté-
gica da Junta Comercial e dos demais órgãos 
de registro no desenvolvimento da economia. 
O lugar reúne serviços como solicitação de 
alvará de funcionamento e requisição de auto 
de vistoria do Corpo de Bombeiros. Em Natal, 
o Junta + Fácil RN está localizado na sede do 
Sebrae, em Lagoa Nova.

Escolas e central
Durante a agenda, serão entregues cinco 

escolas estaduais após reforma, ampliação 
e compra de novos equipamentos, nos mu-
nicípios de Venha Ver, Riacho de Santana, 
Almino Afonso e São Miguel. No sábado 24, a 
governadora também inaugura a nova Cen-
tral do Cidadão, no município de Alexandria.

Denúncia
A deputada federal Natália Bonavides 

(PT) apresentou uma denúncia no Supremo 
Tribunal Federal (STF) contra o ministro da 
Defesa de Bolsonaro, Braga Netto. Em repor-
tagem publicada no Estadão, foi noticiado 
que o ministro enviou um interlocutor ao 
presidente da Câmara, Arthur Lira, infor-
mando que não haveria eleições em 2022 se 
não houvesse voto impresso e auditável.

Atenção
“Os fatos noticiados pelo jornal mere-

cem especial atenção diante dos riscos para 
a democracia. Não é a primeira vez que mi-
nistros de Bolsonaro ameaçam dar golpes 
no país. É urgente que providências sejam 
tomadas”, pontuou Natália Bonavides.  A 
denúncia destaca que se confi rmadas as 
condutas golpistas do ministro, fi ca eviden-
ciado crimes de responsabilidade cometi-
dos por ele, previstos na lei 1079/1950.

Contexto
Braga Netto chegou ao Ministério da De-

fesa depois de uma crise militar provocada 
pela demissão do ex-ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, anunciada por meio 
de uma nota do ex-ministro que deixava níti-

da a tentativa do Governo Federal de cooptar 
as Forças Armadas para a sua política.

Reaquecimento
Os empresários do setor de comércio e 

serviços estão apostando no segundo se-
mestre para reaquecer as vendas e acelerar 
a recuperação da economia.  O avanço da 
vacinação da população contra a covid-19 
e as datas comerciais que estão por vir, re-
força o otimismo dos empreendedores.  De 
acordo com o presidente da CDL Natal, o 
empresário José Lucena, o cenário está mais 
positivo que no começo do ano.  

Novo ciclo
“Vivemos um novo ciclo em meio a es-

sa pandemia do novo coronavírus. Desde o 
começo sabíamos que a vacina era o cami-
nho para a recuperação da economia, ago-
ra com o avanço da vacinação a luz está se 
abrindo no fi m do túnel e as expectativas 
são boas.  A prova disto é que temos tido 
crescimento na contratação de trabalha-
dores. Recentemente dados do Caged reve-
laram saldo positivo de 1.045 contratações 
no setor de serviços. Se tem emprego, tem 
renda, tem consumo, e a economia gira, 
cresce”, afi rmou Lucena.

CARTA CAPITAL

uase metade dos governadores bra-
sileiros são contra a adoção do voto 
impresso no sistema eleitoral, se-
gundo levantamento do Poder360. 
São 13 dos 27 chefes do Executivo 
estadual, que afi rmam ainda que o 
método atual, a urna eletrônica, é 
seguro e moderno. A governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), também é contra. Só o gover-
nador de Tocantins, Mauro Carlesse 
(PSL-TO), declarou-se favorável à 
adoção do voto impresso.

Em nota, a Secretaria de Esta-
do da Comunicação informou que 
ele “é a favor do voto na urna ele-
trônica. Mas se tiver a emissão do 
extrato do voto, para cada eleitor. 
Ele também é favorável. Voto em 
cédula de papel não”, disse.

Já outros 4 não se posicionaram 
favoráveis ou contrários ao tema: 
Ibaneis Rocha (MDB-DF) – falou que 
“essa é uma decisão do Congresso”; 

Gladson Cameli (PP-AC) – afi rma 
que “apoia o que a justiça eleitoral 
decidir”; Romeu Zema (NOVO-MG) 
– avalia que existem temas mais ur-
gentes e relevantes à realidade nacio-
nal; Belivaldo Chagas (PSD-SE) – não 
ter opinião formada sobre a existên-
cia ou não do voto impresso.

Os representantes do Amapá, 
Amazonas, Maranhão, Mato Gros-
so, Paraná, Rio de Janeiro, Rondô-
nia, Roraima e Santa Catarina não 
responderam ao contato feito pelo 
Poder360.

Entre os governadores do PT e do 
PSDB, a resposta é unânime: todos 
contrários. A posição vai de encontro 
ao posicionamento adotado pelos 
partidos. “Não acho viável o retorno 
do voto impresso, tendo em vista a 
segurança do processo eletrônico”, 
afi rma a governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT).

Sete dos 9 administradores da re-

gião Nordeste também são contra o 
sistema impresso. Entre eles, o coor-
denador do Fórum de Governadores 
e governador do Piauí, Wellington 
Dias (PT) . Ao Poder360, afi rmou “ser 
contra o passo atrás do voto impres-
so” e defendeu a manutenção do “sis-
tema moderno atual”.

As exceções são Flávio Dino (PS-
B-MA), que não retornou o contato, 
e Belivaldo Chagas (PSD-SE), que não 
tem uma opinião formada. No dia 19 
de julho, o presidente Jair Bolsonaro 
disse não “acreditar” mais ser possí-
vel a aprovação da PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) que institui 
o comprovante impresso do voto nas 
eleições estaduais, municipais e fede-
rais de 2022. “Não acredito mais que 
passe na Câmara o voto impresso, tá? 
A gente faz o possível. Vamos ver co-
mo é que fi ca”, afi rmou, ao ser ques-
tionado por apoiadores sobre o tema 
em frente ao Palácio da Alvorada.

Q
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Se havia curiosidade sobre as 
atuais posições políticas do 
presidente DEM no estado, o 

ex-senador José Agripino Maia, elas 
viraram fumaça nesta sexta-feira, 
23, durante entrevista dele a Dióge-
nes Dantas, no jornal da 96 FM.

Mais direto do que de costume, 
Agripino disse, por exemplo, que  o 
Democratas perdeu mais com as 
saídas do partido de Rodrigo Garcia, 
vice-governador de São Paulo, e de 
Eduardo Paes, prefeito do Rio de Ja-
neiro, do que de seu primo e ex-presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia.

Afi rmou que não há a menor 
possibilidade de uma fusão entre 
DEM, PP e PSL, que até chegou a 
ser conversada, mas inviabilizou-se 
com o possível ingresso de Ciro No-
gueira no governo Bolsonaro.

Deplorou quem acredita na 
possibilidade de que militares me-
lem as eleições ao comprar a tese 
“absurda” de que existe fraude nas 
urnas eletrônicas.

 E comparou à polarização  
política no País, tendo em vista as 
eleições presidenciais, a um voo 
tomado recentemente pelo presi-
dente Bolsonaro, que nas primei-
ras fi leiras tinha gente gritando 
“mito, mito” e no fundo gente res-

pondendo “genocida, genocida”.
Conclusão dele: “No meio do 

avião ninguém falava nada, só fi cava 
olhando. Assim é o centro no Brasil”.

Para muitos um sumido da cena 
política, Agripino revelou que está 
mais aceso do que nunca, conver-

sando dia sim e outro também com 
alguma personalidade nacional, co-
mo os presidenciáveis Ciro Gomes, 
Henrique Mandetta e, como não po-
deria deixar de ser, com ACM Neto, 
presidente nacional de seu partido.  

Sobre voto impresso, Agripino 

disse que se trata de um debate “fo-
ra de esquadro” e que o Brasil não é 
uma republiqueta de bananas para 
tratar desse assunto, concordando 
com uma declaração recente do vice 
presidente  Hamilton Mourão.

Sobre uma aventada aliança 

dos emedebistas  Garibaldi  Filho  
com a governadora Fátima Bezerra, 
o ex-senador foi enigmático: “Tem 
certas coisas que são como a mis-
tura de água e óleo, parece boa no 
começou mas quando começa a 
aquecer dá problema. Precisa per-
guntar ao povo o que ele acha”.

Sobre uma possível aliança entre 
MDB e PT no Rio Grande do Norte, 
Agripino, que não conversa com Gari-
baldi há 15 dias, têm suas dúvidas

“Até onde eu sei, não percebi es-
sa proximidade toda, embora não 
ache impossível”.

Agora, ele alerta: “O que não po-
de mais é o Rio Grande do Norte vi-
ver do que já foi. Sou revoltado com 
isso. Há 10 anos, a Paraíba olhava 
para o RN de baixo e uma década 
depois conseguiu mudar tudo: no 
turismo, na própria indústria, nos 
serviços. Hoje, a Paraíba nos passou 
em quase tudo”, desabafou.

Perguntado por Diógenes Dan-
tas o que tentaria na política se por-
ventura fosse se candidatar, Agripi-
no, de cara, sepultou o governo do 
Estado: “Isso é para gente jovem, 
com disposição para se multiplicar. 
Eu já andei por esse estado e tenho 
experiência. Mas para desenvolvê-la 
teria que ser no Senado Federal”.

ANÁLISE | Em entrevista a 96 FM, o ex-senador afirmou que Democratas perdeu mais com as saídas do partido de Rodrigo Garcia, vice-governador de São 
Paulo, e de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, do que de seu primo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia

José Agripino Maia: “Rio Grande do 
Norte não pode mais viver do que já foi”
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Ex-senador José Agripino, o “Jajá”, deplorou quem acredita na possibilidade de que militares melem as eleições

Nelter Queiroz vai encaminhar requerimento Eudiane Macedo vai falar em “momento oportuno”

Nelter Queiroz quer 
explicações de Eudiane 
na CPI da Assembleia
Durante a sessão desta quin-

ta-feira 22, o deputado 
Nelter Queiroz (MDB) dis-

se que vai apresentar um requeri-
mento para convocar a deputada 
Eudiane Macedo (Republicanos), 
para que ela explique uma decla-
ração da semana passada.

A ideia da convocação surgiu 
após a deputada se pronunciar di-
zendo que se a governadora Fáti-
ma Bezerra (PT) tivesse negociado 
com alguns deputados da oposi-
ção, a CPI da Covid não teria sido 
instalada na Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Norte.

O deputado indicou que vai 
pedir que a colega parlamentar 
explique a afi rmação, citando os 
nomes dos deputados da oposição 

que, segunda ela, negociariam com 
o governo.

“Ela deixou a entender que os 
deputados da oposição estavam 
querendo se vender ao Governo da 
Fátima Bezerra. Vou encaminhar 
ao presidente da CPI, um reque-
rimento para que a deputada seja 
convocada, já nas primeiras reuni-
ões da Comissão. Ela vai dizer os 
nomes dos deputados da oposição 
que estavam tentando conversar 
com alguém do governo para se 
vender”, disse Nelter.

O Agora RN entrou em contato 
com a deputada Eudiane Macedo, 
que informou através da assesso-
ria de comunicação que só vai se 
pronunciar sobre o assunto em um 
momento oportuno.

NEGOCIAÇÃO
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Decretos pró-armas de Bolsonaro 
enfrentam resistência no Senado

Prioridade de campanha do 
presidente Jair Bolsonaro, a 
facilitação do acesso a armas 

de fogo não avançou no Senado num 
semestre marcado pela reação con-
trária a quatro decretos presidenciais 
sobre o tema. Vários dispositivos 
desses decretos foram suspensos 
por liminar da ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Rosa Weber. 
Um projeto do Senado para sustar os 
decretos (PDL 55/2021) teve sua vo-
tação adiada, à espera da conclusão 
do julgamento no Supremo.

Desde o início do governo, Bol-
sonaro vem editando decretos para 
driblar a resistência que tem encon-
trado no Congresso. Alguns deles 
foram contestados em decretos le-
gislativos e ações judiciais, mas ou-
tros entraram em vigor, como o que 
autoriza que cada pessoa registre 
quatro armas (antes eram duas); o 
que permite posse de armas a mora-
dores de áreas rurais; o que aumen-
ta o limite anual de munições de 50 
para 200 (e depois, para 550); e o que 
revoga três portarias do Exército 
que possibilitavam o rastreamento e 
o controle de armamentos.

Publicados em 12 de fevereiro, 
os Decretos 10.627, 10.628, 10.629 e 
10.630 regulamentam o Estatuto do 
Desarmamento (Lei 10.826, de 2003), 
no sentido de fl exibilizar normas e 
ampliar o acesso a armas de fogo. 
Entre outros dispositivos, as normas 
permitem que profi ssionais autori-
zados, além de colecionadores, ati-
radores e caçadores (CACs), possam 
comprar mais armas e munições. 
Também modifi cam os critérios para 
análise do pedido de concessão de 
porte e reduzem a lista de artefatos 
classifi cados como produtos contro-
lados pelo Exército (PCEs).

Contestação
Vários senadores reagiram ime-

diatamente, apontando extrapolação 
no poder regulamentar do Executivo 
e violações ao Estatuto do Desarma-
mento, citando estatísticas sobre o au-
mento do número de homicídios no 
Brasil e contestando o esvaziamento 
do poder do Exército na fi scalização 
de produtos controlados.

“Mais armas geram mais insegu-
rança e violência. O que o país pre-
cisa é de vacina! É de cuidado com a 
saúde da população e de políticas de 
combate ao coronavírus”, comentou 

nas redes sociais o senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES) sobre a edição 
dos decretos. Em sentido contrário, o 
então líder do PSL no Senado, Major 
Olímpio (SP), manifestou-se a favor 
das medidas, que classifi cou como 
“uma defesa do sagrado direito à le-
gítima defesa do cidadão”. 

Os senadores apresentaram 14 
projetos de decreto legislativo com 
o intuito de cancelar total ou parcial-
mente os decretos presidenciais. Na 
justifi cação do PDL 55/2021, subme-
tido a tramitação conjunta com os 
outros 13 PDLs, o senador Paulo Ro-
cha (PT-PA) afi rma que o Executivo 
extrapolou seu poder regulamentar, 
usurpando competência do Congres-
so Nacional, que “é o local adequado 
para se realizar qualquer alteração 
no que diz respeito ao porte e à posse 
de armas de fogo”.

Em 12 de abril, na semana em 
que os decretos presidenciais entra-
riam em vigor, uma liminar da mi-
nistra Rosa Weber suspendeu vários 
de seus dispositivos, como o que abre 
a possibilidade de aquisição de até 
seis armas por civis e oito por agen-
tes estatais e de porte de duas armas 
simultaneamente. A liminar foi defe-
rida em resposta a cinco ações dire-
tas de inconstitucionalidade levadas 
ao Supremo pelos partidos PSB, PT, 
PSOL e Rede. Na mesma data, os se-
nadores concordaram em adiar a vo-
tação do PDL 55/2021 para aguardar 
a decisão do STF sobre o tema, mas o 
adiamento sofreu críticas.

O senador Humberto Costa 
(PT-PE), que declarou esperar que o 
Senado pudesse conter o “derrame 
de armas de fogo” através de PDL, 
comentou à época nas redes sociais: 

“O Supremo Tribunal Federal assu-
miu a dianteira. Vale a máxima do 
futebol: quem não faz, leva!”.

No mesmo sentido, o senador 
Paulo Rocha afi rmou sua convicção 
de que os “absurdos jurídicos cairão 
um a um”, enquanto o senador Jean 
Paul Prates (PT-RN) declarou, em 
entrevista à Rádio Senado, que a 
decisão de Rosa Weber já era espe-
rada, diante do “perigo iminente” de 
normas que implicariam “entrada 
de mais de 500 armas a cada 24 ho-
ras nas mãos de pessoas comuns”. O 
senador Marcos Rogério (DEM-RO), 
entretanto, criticou o “comporta-
mento ativista” da ministra, que re-
presentaria mais uma interferência 
do STF nas atribuições do Senado.

Em seu último relatório sobre o 
PDL 55/2021, também apresentado 
em 12 de abril, o senador Marcos do 
Val (Podemos-ES) se posicionava a 
favor da manutenção integral dos 
decretos presidenciais e pela prejudi-
cialidade dos trechos suspensos por 
Rosa Weber, que não seriam votados. 
A intenção, segundo o senador, seria 
evitar insegurança jurídica com de-
cisões confl itantes entre os Poderes 
Legislativo e Judiciário.

Em 16 de abril, o STF interrom-
peu o julgamento sobre a suspensão 
dos dispositivos dos decretos, após 
pedido de vista do ministro Alexan-
dre de Moraes. A liminar de Rosa We-
ber permanece válida, mas não há 
data para retomada do julgamento.

Em resposta aos decretos pre-
sidenciais, Eliziane Gama (Cidada-
nia-MA) apresentou o PL 479/2021 
— atualmente aguardando tramita-
ção —, que proíbe doações a cam-
panhas eleitorais por pessoas ligadas 

à indústria e comércio de armas e 
munições, clubes e associações de 
tiro, e também o projeto de resolução 
(aprovado e promulgado em 14 de 
abril) que cria a Frente Parlamentar 
pelo Desarmamento.

“Nós temos hoje, no Brasil, o fato 
de que 70% dos homicídios são com 
armas de fogo. A Polícia Federal de-
monstrou claramente que houve 65% 
de aumento no número de armas de 
fogo”, disse a senadora, ao defender a 
criação da frente parlamentar.

Prioridades
Também recebeu críticas de se-

nadores a inclusão de proposta sobre 
armas de fogo na lista de propostas 
prioritárias para o governo, apresenta-
da em 3 de fevereiro aos presidentes da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e 
do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. 
Apesar da ênfase em pautas relacio-
nadas à crise econômica e ao enfrenta-
mento da covid-19, uma das propostas 
da lista traz regras para flexibilizar 
registro, posse e comercialização de 
armas de fogo (PL 3.723/2019). 

Na ocasião, em redes sociais, Elizia-
ne contestou a prioridade do governo: 
“É inadmissível que, num país com 14 
milhões de desempregados, o presi-
dente peça ao Congresso para priorizar 
ampliação do porte de armas”.

O PL 3.723/2019 regulamenta a 
posse e o porte de armas de CACs, 
além de mudar penas de crimes com 
armas, entre outros temas. A Câmara 
aprovou o projeto na forma de um 
substitutivo, apresentado pelo depu-
tado Alexandre Leite (DEM-SP), que 
amenizou o texto encaminhado pelo 
Executivo, retirando qualquer possi-
bilidade de estender o porte e posse a 

outras categorias além dos CACs.
Outra mudança promovida pe-

los deputados estabeleceu no texto 
que o atirador esportivo maior de 25 
anos terá direito ao porte de armas 
somente depois de cinco anos da 
primeira emissão do certifi cado de 
registro. Com relatoria do senador 
Marcos do Val, o projeto tramita na 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), onde recebeu qua-
tro emendas. Não há previsão para 
retomada da tramitação da matéria.

Outro projeto identifi cado como 
prioritário pelo governo, segundo a 
Agência Senado, ainda está na Câ-
mara dos Deputados, onde aguarda 
parecer do relator. Também de au-
toria do Executivo, o PL 6.438/2019 
amplia a posse e o porte de armas 
de fogo para categorias públicas que 
trabalham em situações de risco co-
mo guardas municipais, rodoviários 
ou portuários, ofi ciais de justiça e 
agentes de segurança.

Com tema semelhante, tramita 
desde 2019 no Senado o Projeto de Lei 
3.713/2019, batizado de PL das Armas, 
apresentado pelos senadores Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE), Major 
Olímpio (morto em março deste ano, 
em decorrência da covid-19), Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Soraya 
Th ronicke (PSL-MS) com o objetivo 
de restaurar o conteúdo de outros de-
cretos presidenciais revogados. Entre 
outros dispositivos, a proposição au-
menta a potência de arma autorizada 
para civis e torna obrigatória a realiza-
ção de exame toxicológico para aqui-
sição de arma de fogo. Atualmente o 
projeto tramita na CCJ na forma de 
substitutivo apresentado pelo sena-
dor Alessandro Vieira (Cidadania-SE), 
que, à época, pontuou que o “legítimo” 
acesso a armas de fogo não pode ser a 
política de segurança do país.

“Esse exercício de um direito indivi-
dual não se confunde com medida de 
combate à criminalidade ou mesmo de 
reforço para a atividade de segurança 
pública. O único caminho para reduzir 
os indicadores alarmantes de violência 
no Brasil é a adoção de uma política de 
segurança pública”, avaliou.

E a Comissão de Direitos Huma-
nos recebeu em fevereiro uma suges-
tão legislativa nos moldes da segunda 
emenda da Constituição dos Estados 
Unidos, no sentido de conferir aos 
cidadãos brasileiros o direito de “pos-
suírem e portarem armas de fogo 
livremente”. Derivada de uma ideia 
legislativa apresentada ao Senado por 
um cidadão, por meio do Portal e-Ci-
dadania, a sugestão foi encaminhada 
à CDH após superar a marca de 20 
mil manifestações individuais de 
apoio. A matéria aguarda designação 
de  relator. Se aprovada, passará a tra-
mitar no Senado como projeto de lei.

NSC TOTAL

Também recebeu críticas a inclusão de proposta sobre armas de fogo na lista de propostas prioritárias para o governo

POLÊMICA | Vários senadores 
reagiram, apontando 
extrapolação no poder 
regulamentar do Executivo 
e violações ao Estatuto do 
Desarmamento
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Com alegria e sorriso nos 
olhos, os idosos do Centro 
de Convivência para Pessoas 

Idosas, Ivone Alves, chegaram para 
o evento realizado em parceria com 
as secretarias municipais do Traba-
lho e Assistência Social (Semtas), 
de Esporte e Lazer (SEL) e da saúde 
(SMS). O evento teve como objetivo 
promover e conscientizar as pesso-
as para o envelhecimento saudável, 
orientação sobre doenças, vacina-
ção contra infl uenza e bate-papo 
sobre direitos da pessoa idosa.

Entre os dias 20 a 31 de julho, 
a comemoração alusiva ao “Julho 
Branco” irá proporcionar às pessoas 
idosas momentos de cultura, lazer, 
melhores condições de saúde e ele-
vação da autoestima, com a fi nali-
dade de promover e conscientizar 
os indivíduos que integram outras 
faixas etárias da importância do 
idoso, alertando sobre como ele de-
ve ser tratado e os motivos para este 
tratamento especial. 

Alegre, Amelia Rocha 82 anos, 
contou sobre a importância da 
ação e da felicidade de pisar de-
pois de mais de um ano no Ivo-
ne Alves “Essa atividade de hoje 
é muito importante, vamos ter 
ações voltadas para gente, pales-
tra, saúde, fora isso, só pode retor-
nar na minha segunda casa é uma 
enorme alegria, estamos aos pou-
cos retornando, minhas melhores 
amizades são aqui”, comentou 

Em parceria com o Conselho 
Municipal do Idoso, a Rede de Prote-
ção e Valorização da Pessoa Idosa do 
RN e a OAB, a campanha tem como 
objetivo esclarecer sobre a impor-
tância da experiência dos idosos e 
de sua participação no mundo atual, 
proporcionar a esse público mo-
mentos de cultura e lazer, objetivan-
do o desenvolvimento de iniciativas 
alusivas à dignidade da pessoa idosa 
e ao envelhecimento saudável.

Para o secretário da Semtas, 
Adjuto Dias, realizar ações voltadas 

para a pessoa idosa é promover a 
conscientização não somente para 
eles, mas para todos os públicos 
“Esse é um evento que traz cons-
cientização e também informação 
sobre o tema. Durante os dias 20 
e 30, a prefeitura vai realizar uma 
série de eventos em alusão aos 
idosos, para palestrar e conscienti-
zar a todos sobre a importância de 
envelhecer saudável. Para a gestão 
essa é uma ação importantíssima, 
muito mais do que um dia de lazer, 
estamos promovendo cuidados, es-
clarecimentos para todos”, concluiu

Julho Branco 
Instituído no calendário ofi cial 

de eventos do Município do Natal, 
por meio do Decreto n° 6713/2017, 
objetivando o desenvolvimento de 
campanhas alusivas à dignidade da 
pessoa idosa, ao envelhecimento 
saudável e à conscientização quanto 
à violência contra idosas(os), deven-
do ser celebrado anualmente.

PARCERIA | Evento teve como objetivo promover e conscientizar para o envelhecimento 
saudável, orientação sobre doenças e bate-papo sobre direitos da pessoa idosa

Prefeitura promove 
ações no Julho Branco 
para idosos de Natal

SEMTAS

Campanha tem como objetivo esclarecer sobre a importância da experiência dos idosos e de sua participação no mundo
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Dizem que os últimos 35 
anos teriam sido bons 
para os militares de alta 

patente que puderam estudar 
e se aplicar em questões funda-
mentais da engenharia, da me-
dicina, da geopolítica e até da 
fi losofi a positivista que orientou 
gerações de fardados.

Não é o que parece ao ver as 
embrulhadas em que eles andam 
se metendo com o seu mais novo 
comandante em chefe.

Sem registro de grandes pro-
blemas com os presidentes an-
teriores, exceto Dilma com a sua 

Comissão da Verdade, o gostinho 
do poder voltou a incorporar na 
tropa de um jeito que só o Pai de 
Santo pra tirar.

Esse comportamento exóti-
co já está sendo diagnosticado 
como “arenite”, recidiva de uma 
doença pra lá de antiga que ou-
sou um dia inventar o bipartida-
rismo no Brasil e colocou para 
brigar a Aliança Renovadora Na-
cional (Arena) com o Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB).

Nesse período jurássico da 
história, tinha militar censor, 
militar fi lósofo militar articu-
lador e até militar bruxo, como 
chegaram a chamar o General 
Golbery do Couto e Silva, um dos 
principais teóricos da doutrina 
de segurança nacional e um dos 
criadores do SNI (Serviço Nacio-
nal de Informações).  

Homem com ligações inter-
nacionais com a indústria quí-
mica de ponta da época, Golbery 

era acompanhado de perto por 
jornalistas como Carlos Castelo 
Branco, que da sua coluna diária 
do Jornal do Brasil perscrutava 
os meandros do poder com so-
briedade digna da ditadura que 
reinava na época.

Sim, muitos civis, entre eles 
grandes empresários e atarefadas 
donas de casa, adoravam os mi-
litares pelos quais foram às ruas 
em 1964 bater panela. Vivandei-
ras obsequiosas, provendo tudo 

de que as tropas necessitam.
O problema é que o ideário do 

poder daquela época voou sem 
escala até os dias atuais, revelan-
do que os militares de então e os 
de agora pouco acrescentaram 
à vida do país e a suas próprias 
vidas.  

Ainda hoje precisam aprender 
muito com os civis malandros 
que capturaram o seu governo 
puro e fi zeram até o presidente 
assumir o que já se sabe dele há 
tempos: é Centrão até a raiz da 
espinha e não nega.

Coitado do General Heleno.

De volta à ordem do dia: golpe

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

Neste fi m de semana, a cam-
panha Mossoró Vacina acon-
tecerá com cinco Unidades 

Básicas de Saúde em funcionamento. 
Elas estarão abertas das 08h00 às 
16h00, focadas exclusivamente na 
aplicação de doses de imunizantes 
contra a covid-19. No sábado 24, além 
das UBSs, também estará funcionan-
do o Ginásio do SESI.

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Mossoró anunciou nesta sexta-
-feira 23 a redução da faixa etária da 
população geral sem comorbidades 
para 32 anos ou mais. A expectativa 
é receber um público expressivo. “À 
medida que vamos baixando a faixa 

etária para a vacinação, vamos atin-
gindo um número cada vez maior 
de pessoas, tendo em vista, a carac-
terística da nossa população ser ma-
joritariamente jovem. Seguiremos 
avançando cada vez que tivermos as 
doses disponíveis sendo entregues ao 
município”, disse a secretária Morga-
na Dantas.

Cinco UBSs estão abertas sá-
bado e domingo: UBS Francisco 
Pereira de Azevedo (Liberdade 1); 
UBS Dr. Cid Salém (Abolição 4); UBS 
Raimundo Renê Dantas (Boa Vista); 
UBS Dr. Sueldo Câmara (Aeroporto 
2) e UBS Dr. Joaquim Saldanha (Es-
trada da Raiz).

Mossoró Vacina: unidades 
de saúde e o Ginásio de SESI 
atenderão sábado e domingo

A vacinação contra a co-
vid-19 da capital será am-
pliada neste sábado 24 com 

a Prefeitura do Natal imunizando 
pessoas a partir dos 32 anos. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS/Natal) disponibiliza os qua-
tro pontos de drive (Nélio Dias, 
Palácio dos Esportes, Via Direta 
e Sesi - este último não abre aos 

domingos) para que a população 
possa receber a primeira dose do 
imunizante. 

A capital também avança a 
faixa etária dos trabalhadores da 
indústria para 24 anos, com ponto 
exclusivo de vacinação no Sesi. As 
grávidas, puérperas e lactantes, 
bem como os demais grupos an-
teriormente contemplados, tam-
bém podem buscar um dos quatro 
drives neste fi m de semana.

A SMS Natal reforça que as 
informações ofi ciais sobre os 
grupos em vacinação, locais de 
aplicação, fi las nos drives, docu-
mentação e dúvidas frequentes 
estão disponíveis em vacina.natal.
rn.gov.br. Para agilizar o processo 
de imunização, é importante que 
seja efetuado antecipadamente o 
cadastro no RN Mais Vacinas.

Segunda Dose

Oxford
Os drives SESI, Nélio Dias, Pa-

lácio e Via Direta estarão com apli-
cação da D2 da Oxford para quem 
se vacinou até o dia 01 de abril, no 
sábado 24;  e para quem se vacinou 
até dia 02 de abril, no domingo 25.

Coronavac
Quem completou 28 dias da 

primeira dose deve se dirigir ao 
drive do Palácio dos Esportes ou 
Nélio Dias, que também dispõem 
de sala para pedestres.

Pfizer
Natal ainda não recebeu o lo-

te destinado à segunda dose da 
Pfi zer, assim que receber divulga 
como será a vacinação.

NO BRAÇO |  A capital 
também avança a faixa 
etária dos trabalhadores 
da indústria para 24 anos, 
com ponto exclusivo de 
vacinação no Sesi, na 
avenida Capitão-mor 
Gouveia 

Atendimento será das 08h00 às 16h00, exclusivamente para aplicação contra a covid-19 

Natal: vacinação chega ao público 
de 32 anos neste final de semana

ALLAN PHABLO

JOSÉ ALDENIR

CONTRA A COVID

Um dos quatro pontos de drive é no 
Ginásio Nélio Dias, na zona Norte da 
capital do Rio Grande do Norte
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
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Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Nuvens cinzentas na política
Nuvens cinzentas provocam 

turbulências e as vezes tempesta-
des. Na política, acontece a mes-
ma coisa. Os céus de Brasília estão 
repletos de nuvens enigmáticas. 
Os sinais vêm da nota que o Mi-

nistério da Defesa soltou para des-
mentir que o ministro Braga Netto 
teria enviado interlocutor para 
dizer a Arthur Lira, presidente da 
Câmara, que, se não houver voto 
impresso, não haverá eleições.

Interpretação
Pelo fato de constar no texto da nota, que a discussão sobre o vo-

to impresso é legítima e defendida pelo governo federal, interpretou-
-se ter sido realmente um “recado”, caso a proposta seja rejeitada.

O recado
O deputado Arthur Lyra silenciou sobre se recebeu ou não “reca-

do” do general Braga Neto. Nos bastidores, comenta-se, que o porta-
dor do “recado” foi simplesmente o senador Ciro Nogueira.

“Boiada”
Os parlamentares admitem 

redução dos R$ 5,7 bilhões des-
tinados ao Fundo Eleitoral, mas 
exigem do presidente que não vete 
a “boiada” dos bilhões de reais das 
emendas de relator, as chamadas 
RP9, distribuídas sem critérios.

Eleições
Essas emendas permitirão 

enviar dinheiro vivo para as bases 
eleitorais, em véspera de eleição, 
com o critério do céu é o limite.  
As dotações consumirão recursos 
disponíveis para investimentos, 
em especial obras em andamento. 
Por acaso haverá perigo da ética 
política melhorar no Brasil?

Oração
As previsões em Brasília são 

de que que o PGR, Augusto Aras, 
não enfrentará difi culdades para 
ser reconduzido, no Senado. Já 
André Mendonça, indicado para 
o STF, necessita de muita “ora-
ção”. Ele paga o preço das polemi-
cas criadas por Bolsonaro.

Cachorro morto
Bolsonaro e Lula desdenharam 

da terceira via para eleição de 2022. 
O sonho do Lula é disputar eleição 
com Bolsonaro e vice-versa. É mui-
ta estranha a preocupação dos dois 
com uma nova opção à presidên-
cia. Afi nal, se não é viável, “por que 
bater em cachorro morto? ”.

Hesitação
Bolsonaro surpreendeu o mun-

do político, ao declarar ontem, que 
ainda não formalizou o convite ao 
senador Ciro Nogueira para a Casa 
Civil e somente o fará segunda fei-

ra. O senador já aceitou a indicação 
em entrevista e a mãe, que é a sua 
suplente, anunciou que assumirá o 
mandato. E agora?

Vi tória
Diz-se que a “troca” na Casa Ci-

vil seria vitória de uma manobra do 
potiguar Ministro das Comunica-
ções, amigo-irmão do senador Ciro 
Nogueira. Em contrapartida, o con-
terrâneo abriu fl anco na área militar 
e aumentou a extrema vigilância em 
torno dele, na condução do leilão do 
5G, no Brasil. Há olhos abertos!

Filiação
O PP é a terceira maior ban-

cada da Câmara, atrás do PSL e 
do PT. Caso se confi rme a indica-
ção de Ciro Nogueira para Casa 
Civil, aumenta a chance de Bol-
sonaro fi liar-se ao partido.

Riscos
Após a democratização, so-

mente Collor, em meio à crise polí-
tica, entregou a Casa Civil ao então 
PFL, na pessoa do senador Jorge 
Bornhausen. De nada adiantou.

Reeleição
Por trás do acordo com o PP 

está o compromisso de manter 
Arthur Lira mais dois anos de 
mandato à frente da Câmara, em 
caso de reeleição de Bolsonaro. 
Nada diferente do que sempre fez 
a chamada “velha política”.

Fusão
PSL, PP e DEM estariam “cos-

turando” uma fusão, que formaria a 
maior bancada na Câmara (121 de-
putados). A grande resistência seria 
de ACM Netto, presidente do DEM.

OLHO ABERTO

O presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz, assinou, na manhã 

desta sexta-feira 23, contrato para 
implantação do Programa de De-
senvolvimento Econômico Local 
(DEL Turismo), no município de 
Galinhos, litoral Norte do RN.

A cerimônia para assinatura do 
convênio foi realizada no plenário da 
Câmara Municipal da cidade, com a 
participação do prefeito, Francinal-
do Silva, do vice-prefeito, José Carlos,  
da presidente da Câmara Municipal 
de Galinho, Rosélia Rodrigues, do se-
cretário de turismo da cidade, Saulo 
Leão, do diretor regional do Senac, 
Raniery Pimenta, e representantes 
do trade turístico local. A equipe de 
consultoria do Senac RN que inte-
gra o DEL fez uma apresentação do 
programa, bem como os resultados 
já alcançados no estado desde a sua 
implantação, em 2018.

Galinhos passa a ser o quinto 
município potiguar a implementar 
o DEL. São Miguel do Gostoso, Ti-
bau do Sul, Parnamirim e Tibau, na 
região Oeste, já executam a metodo-
logia alemã, que tem como proposta 
unir os setores atuantes no seg-
mento, como repartições públicas, 

iniciativa privada, terceiro setor e 
técnicos, para trabalharem de forma 
conjunta na gestão do turismo local.

“O DEL trará ao município de 
Galinhos um planejamento de fu-
turo baseado em conceitos como 
otimização, profi ssionalização e efi -
ciência. Uma linha de trabalho que 
certamente renderá muitos frutos 
para toda a economia do município, 
com refl exos diretos, profundos e 
positivos no dia a dia da população”, 
declarou o presidente da Fecomér-
cio RN, Marcelo Queiroz.

Inserido na parceria que o Sis-
tema Fecomércio RN desenvolve 
com o estado alemão da Renânia-
-Palatinado e com a Federação das 
Associações Empresariais de Santa 
Catarina (Facisc), o DEL executa  
uma metodologia  de gestão do de-
senvolvimento econômico com foco 
no fortalecimento da cadeia turísti-
ca dos municípios.

O prefeito de Galinhos, destacou 
a importância do município aderir 
ao programa no contexto de reto-
mada da atividade turística. “Após 
vivenciarmos um período trágico 
na nossa cidade, com os prejuízos 
causados ao nosso turismo pela 
pandemia covid, vivemos agora a 

retomada. Nesse momento, é fun-
damental estarmos unindo forças 
com instituições como Fecomércio 
e Senac, que são entidades com alto 
conhecimento técnico e que sabem 
o que nosso município e região pre-
cisa. Essa parceria vai render muitos 
frutos, sobretudo em relação à pro-
fi ssionalização da nossa população 
para receber o turista.  Com o DEL 
iremos capacitar profi ssionais para 
trabalhar nessa área tão importan-
te para Galinhos. Minha gratidão 
ao Sistema Fecomércio RN pela 
oportunidade, é um privilégio para 
Galinhos ser mais um município 
potiguar com o selo DEL turismo”, 
disse Francinaldo Silva.

Saiba mais
O DEL Turismo é estruturado 

com base em um Conselho e Câma-
ras Técnicas. A ideia é unir os setores 
atuantes no segmento, como repar-
tições públicas, iniciativa privada, 
terceiro setor e técnicos, para traba-
lharem de forma conjunta. Com a 
consultoria do Senac RN, é prevista a 
elaboração e implementação da Polí-
tica Desenvolvimento Local do turis-
mo e de um modelo de gestão focado 
no desenvolvimento sustentável.

PARCERIA | Executado sob consultoria do Senac, programa elabora um modelo de gestão 
do turismo local focado no desenvolvimento sustentável dos municípios

Fecomércio assina convênio 
para implantação do DEL 
Turismo em Galinhos

DIVULGAÇÃO

Marcelo Queiroz: “O DEL trará 
ao município de Galinhos um 
planejamento de futuro baseado 
em conceitos como otimização, 
profi ssionalização e efi ciência.
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Fernando Fernandes: 
“Natal deve voltar aos 
tempos de esplendor” 

VISIT.NATAL.BR

Quem conhece Fernando 
Fernandes, secretário de 
Turismo, de Natal, sabe que 

ele é pau pra toda a obra.
Dono de um pragmatismo que o 

destacou como empresário dos melho-
res, ele é, ao mesmo tempo, um concilia-
dor de agendas e solucionador de crises.

Não é à toa que o prefeito Álvaro 
Dias preferiu vê-lo no turismo, num 
momento em que o RN enfrenta a 
continuação de uma pandemia que 
atropela o mundo desde o primeiro 
semestre do ano passado.

Sair dessa situação requer uma 
interlocução com diferentes seto-
res, um grande cabedal de infor-
mações e experiências adquiridas 
ao longo dos anos e pragmatismo 
sufi ciente para perseguir objetivos 
aparentemente inalcançáveis.

E tudo isso defi ne Fernando 
Fernandes.

Tanto que ao destacá-lo para a 
Secretaria Municipal de Turismo, o 
prefeito escolheu o nome mais hábil 
para conduzir conversas com parte 
do empresariado que compõe  a vasta 
cadeia de mais de 55 negócios do tu-
rismo, do maior hoteleiro, ao empre-
sário, ao vendedor ambulante.

“A missão que me incumbiu o 
prefeito foi aumentar a todo o custo 
as parcerias do setor com a iniciativa 
privada, já que são notórias as limita-
ções do poder público numa área eco-
nomicamente tão estratégica como o 
turismo”, admite Fernandes.

Logo de início, ele se sentou não 
só com entidades representativas de 
turismo, como ABIH, Abrasel, Con-
vention Bureau, mas também pro-

curou o presidente da Fiern, Amaro 
Sales; da Fecomércio, Marcelo Quei-
roz, que  também preside o Conselho 
Deliberativo do Sebrae-RN, e da Fe-
deração da Agricultura, José Vieira.

Objetivos há e muitos, afi rma ele: 
transformar a gestão do turismo em 
Natal algo mais profi ssional, sepultan-
do o tempo das improvisações em que 
ações eram realizadas de afogadilho, 
buscando resultados incertos.

Nesse ponto, Fernandes não es-
conde a esperança de trazer de volta 
a Natal o prestígio que já teve no pas-
sado, perdido em algum momento da 
história recente.

Mas como ele mesmo diz:  “Quem 
foi rei um dia, nunca perde a majes-
tade. Natal continua sendo um grande 
destino brasileiro”.

Mas há condicionantes a serem se-

guidas, alerta: “É necessário mais do que 
nunca uma ação integrada, de planeja-
mento, que explore todos os recursos à 
disposição nas redes sociais, jogando luz 
sobre nossas potencialidades  regionais 
como a gastronomia, quebrando com 
aquele antigo conceito que só nos defi -
nia como um destino de sol e mar”.

Olhando hoje, depois do tsu-
nami que foi e é a pandemia 
do novo coronavírus, Fer-

nando Fernandes só tem elogios 
para a reação da sociedade poti-
guar, a despeito dos problemas que 
vem enfrentando com a pandemia.  

“Das pessoas nas ruas usando 
máscaras em sua grande maioria às 
medidas biosanitárias implantadas 
pela hotelaria, bares e restauran-
tes, a ideia que fi ca é de uma união 
muito grande para que pudéssemos 
preservar a nossa casa, o destino”, 
afi rma.

Nesse ponto, ele destaca alguns 
atores, como o Sistema S no apoio 
aos segmentos mais vulneráveis 
do turismo, como barraqueiros, 
bugueiros, donos de quiosques de 
praia e vendedores ambulantes.

“Foi montado um programa de 
biossegurança para os pequenos 
empresários de Ponta Negra à Re-
dinha com uma meta de mil pesso-
as, mas que no fi nal atendeu 1.300 
pessoas”, ele lembra.

Durante o auge da pandemia, no 
ano passado, quando o coronavírus 

ainda era um mistério para a maio-
ria das pessoas, Fernandes cita como 
positivas todas as ações desempe-
nhadas pela gestão, que tratou de li-

dar com a crise com toda a seriedade 
possível, a partir do acolhimento da 
população do ponto de vista hospi-
talar e na atenção primária.

“E isso foi uma sinalização de 
que aqui há um grau elevado de 
responsabilidade com o destino”, 
ele acentua.

Ao mesmo tempo, avalia o se-
cretário de Turismo de Natal, a pre-
feitura teve o cuidado de dosar suas 
ações para não prejudicar ainda 
mais as atividades econômicas.

“Essa dosagem extremamente 
delicada demandou ouvir não ape-
nas o nosso comitê científi co como 
também o setor produtivo”, lembra.

Entre as respostas de impacto 
econômico, Fernandes cita o par-
celamento e prorrogação de prazos 
de recolhimento de tributos e, mais 
recentemente, um programa de 
refi nanciamento de dívidas (Refi s) 
com grande impacto sobre as ativi-
dades econômicas locais.

“Todos os débitos tributários 
municipais foram envolvidos. Pode 
não ser tudo o que os empresários 
reivindicam, mas mostrou que um 
bom diálogo entre a prefeitura e o 
setor produtivo existe”, afi rma.

Trata-se de uma regulagem fi na, 
segundo ele, já que sem os tributos 
não seria possível ao município 
manter estruturas caras como saú-
de, educação e segurança, primor-
diais para a vida da comunidade.

Em meio à crise sanitária, destacam-se 
as demonstrações de coragem

ENTREVISTA | Secretário de 
Turismo de Natal acredita 
que só com planejamento 
e integração regional, 
quem já foi rei voltará a ser 
majestade e fala do que 
a prefeitura está fazendo 
para conseguir isso em 
plena pandemia

Missão que me incumbiu 
o prefeito foi aumentar as 
parcerias do setor com a 
iniciativa privada”

“

FERNANDO FERNANDES
SEC. DE TURISMO DE NATAL

Fernando Fernandes destaca: “Quem foi rei um dia, nunca perde a majestade. Natal continua sendo um grande destino”
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Na sua vida como secretário de 
Turismo, perguntem a quem 
quiser: Fernando Fernandes 

não economiza nem sola de sapato e 
nem saliva.

Ele já atravessou a rua para con-
versar com a secretária estadual de 
Turismo, Aninha Costa, seguindo a 
máxima de um conhecido empresário 
potiguar, Antônio Gentil, que costu-
mava aconselhá-lo: “Fernando, apren-
da sempre a fazer mais com menos”.

E foi com essa inspiração que 
Fernandes buscou juntar iniciativa 
privada, poder estadual e poder 
municipal num conjunto de ações 

de interesse mútuo.
Sobre metas de futuro para o 

turismo de Natal, essa ação tem no-
me: integração.

Depois de fechar junto à Secretaria 
Municipal de Turismo de Fortaleza o 
projeto “Rota do Sol Nordeste – Turis-
mo Integrado Natal/Fortaleza” com o 
objetivo de promover e fortalecer o tu-
rismo regional entre as duas capitais, 
incluindo ainda as praias de Pipa (RN) 
e Canoa Quebrada (CE) no roteiro, a 
ideia agora é estender essa cooperação 
junto às demais capitais do Nordeste,

“São tempos difíceis, de passagens 
aéreas caras e restrições por força da 

pandemia, então é preciso fortalecer 
o turismo regional com ações integra-
das e não isoladas, pensando não só 
em recuperar os prejuízos com a pan-
demia, como as perdas que já vinham 
antes dela, em 2019“, explica.

Observador atento da vida na ci-
dade, Fernando Fernandes diz que há 
uma pulsação muito grande dos em-
preendimentos em torno do retorno 
do turismo. Só lamenta que o setor 
de eventos seja o último a retornar, o 
que do contrário já teria garantido o 
sustento de muitos negócios.

Sobre o Plano Diretor de Natal e o 
desenvolvimento do turismo na cidade, 

Fernando Fernandes não tem dúvida: é 
um processo que encontra no prefeito 
Álvaro Dias um ponto de confl uência.

“Embora tenha nascido em Caicó, 
o prefeito mora em Natal há 50 anos, 
é cidadão natalense, e estudou muito a 
possibilidade de integrar a cidade por 
meio de obras que resgatem a cidade 
para a população, o que a tornará mui-
to mais atraente aos visitantes”, resume.

Exemplos desse trabalho há 
muitos, diz Fernando.

“A requalifi cação da Avenida Rio 
Branco, no centro, já começou com 
acessibilidade, ciclovia, fazendo res-
surgir um pouco do bairro em seu 

esplendor de antigamente”, diz.
Nesse contexto, a recuperação 

do Espaço Rui Pereira e o tradicional 
Beco da Lama são estímulos impor-
tantes para se promover a boemia 
de Natal no contexto de uma cidade 
que tem muito a oferecer.

Mas, para isso – antecipa – a fi ação 
de postes na área do Beco da Lama se-
rá toda subterrânea e a iluminação em 
led tornará  o local à noite mais aprazí-
vel para o empreendedor e o visitante.

Não é só: boa parte do bairro his-
tórico da Ribeira está na mira dessa 
requalifi cação que é um sonho antigo 
de outras administrações de Natal.

“Fazer mais com menos foi um 
grande conselho que recebi”

Fernando Fernandes: “São tempos 
difíceis, de passagens aéreas caras e 
restrições por força da pandemia, então 
é preciso fortalecer o turismo regional 
com ações integradas e não isoladas”
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
M E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 11.648.770/0001-61, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO, para uma área de 
expansão urbana com desmembramento de terra, em uma área de 10 ha, localizada no bairro Portal da 
Chapada, CEP: 59.700-000 no município de Apodi-RN. 
 

Antônio Marcio Brilhante Valdevino - Diretor 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161092/TEC/RLO-0460, com prazo de validade até 

09/09/2024, em favor de 01 (um) Poço petrolífero de código 8-LOR-0063-RN, com coordenadas 
(9.389.547,00 mN e 667.519,00 mE), com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora 
Central (ECC-CENTRAL) LOR e localizada no Campo de Produção de LORENA, município de Governador 
Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
 Licença de Instalação para 3 (três) poços petrolíferos de códigos 7-BE-0034DRN-C, 7-BE-0035DRN-B, 7-BE-

0037DRN-B, localizados no ativo de produção de Mossoró (ATP-MO) Campos de Produção de Boa Esperança, 
município de Felipe Guerra/RN. 

 Licença de Operação para 3 (três) poços petrolíferos de códigos 7-BE-0034DRN-C, 7-BE-0035DRN-B, 7-BE-
0037DRN-B, localizados no ativo de produção de Mossoró (ATP-MO) Campos de Produção de Boa Esperança, 
município de Felipe Guerra/RN. 

 Licença Previa de Perfuração para 4 (quatro) poços petrolíferos de códigos LOR DW 17, LOR DW 30, LOR DW 34, 
LOR DW 35, localizados no Campo de produção de Lorena (LOR), município de Governador Dix-Sept Rosado.        

 Licença Simplificada de acesso para 2 (dois) poços petrolíferos de códigos LOR DW 30, LOR DW 34, localizados no 
Campo de produção de Lorena (LOR), município de Governador Dix-Sept Rosado.  

 Licença Previa de Linha para 4 (quatro) poços petrolíferos de códigos LOR DW 17, LOR DW 30, LOR DW 34, LOR 
DW 35, localizados no Campo de produção de Lorena (LOR), município de Governador Dix-Sept Rosado.        

 Licença Instalação e Operação de Linha para 4 (quatro) poços petrolíferos de códigos LOR DW 17, LOR DW 30, 
LOR DW 34, LOR DW 35, localizados no Campo de produção de Lorena (LOR), município de Governador Dix-
Sept Rosado.        

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
SESSÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
O Presidente em Exercício da CPL de São Pedro/RN, comunica as empresas habilitas na Tomada de 
Preços Nº 001/2021, que fará realizar sessão para abertura das Propostas de Preços no dia 30 de 
julho de 2021, às 09:00 (nove) horas (horário local) no prédio sede da Prefeitura Municipal de São 
Pedro/RN, situado a Rua Monsenhor Expedito - 161 - Centro.

São Pedro/RN, em 23 de julho de 2021
Antônio Lopes Neto - Presidente da CPL em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
SESSÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
O Presidente em Exercício da CPL de São Pedro/RN, comunica as empresas habilitas na Tomada de 
Preços Nº 002/2021, que fará realizar sessão para abertura das Propostas de Preços no dia 30 de 
julho de 2021, às 11:00 (onze) horas (horário local) no prédio sede da Prefeitura Municipal de São 
Pedro/RN, situado a Rua Monsenhor Expedito - 161 - Centro.

São Pedro/RN, em 23 de julho de 2021
Antônio Lopes Neto - Presidente da CPL em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

TP 003/2021 - Empreitada Por Preço Global - contratação de empresa especializada para os 
Serviços de Varrição, Capina, Poda, Ajuntamento e Coleta dos Resíduos Sólidos Urbanos 
(Coleta de Lixo), gerados no Município de São Pedro/RN - Data da Sessão - 13/08/2021, às 09:00 
(nove) horas (horário local). Edital e Anexos Readequados e Informações através do e-mail 
(cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, em 23 de julho de 2021
Antônio Lopes Neto - Presidente da CPLPMSP em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

TP 004/2021 - Empreitada Por Preço Global - execução de Pavimentação em Paralelepípedo 
sobre Colchão de Areia espessura 20 cm (vinte centímetros) rejuntado com argamassa de 
Cimento e Areia e calçadas com Acessibilidade em via que interliga o Bairro dos Fiéis a 
comunidade de Pedra Branca no Município de São Pedro/RN - Data da Sessão - 13/08/2021, às 
10:30 (dez e trinta) horas (horário local). Informações através do e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, em 23 de julho de 2021
Antônio Lopes Neto - Presidente da CPLPMSP em Exercício

 
 
 
 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81 

FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS 
CNPJ: 08.510.067.0001-88 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte – SINMED/RN, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca os Médicos Estatutários do Município de 
Parnamirim/RN, para Assembleia presencial e virtual a ser realizada no dia 27 de julho de 2021 (terça-feira), às 18h30, 
na Sede do SINMED, situada à Rua Apodi, 244, Cidade Alta, para deliberação das seguintes pautas: 

1) Resposta da Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim sobre proposta de reajuste nas 
gratificações de urgência e ambulatorial; 

2) Proposta de paralisação de atendimento por tempo indeterminado;  
3) Outros assuntos de interesse da categoria a serem deliberados;  

 
Natal/ RN, 24 de julho de 2021. 

. 

 
 

A Câmara de Deputados 
aprovou acabar com a exi-
gência de anuência prévia 

da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para o registro 
de patentes de remédios no Brasil 
e agradou a indústria farmacêu-
tica. A retirada do aval prévio foi 
incluída no texto de uma Medida 
Provisória que facilita a abertura 
de novas empresas. O texto ainda 
precisa ser aprovado pelos sena-
dores. A autorização da Anvisa 
continuará sendo necessária pa-
ra a comercialização dos medica-
mentos.  

Desde 2001, a legislação de-
termina que a concessão de pa-
tentes para produtos e processos 
farmacêuticos depende da prévia 
anuência da agência reguladora. 
Segundo o relator da MP na Câ-
mara, deputado Marco Bertaiolli 
(PSD-SP), essa burocracia tem 
atrasado em até dois anos o re-
gistro de novas fórmulas no Ins-
tituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI).

“Me parece uma aberração 
exigir o carimbo da Anvisa para 
se registrar uma ideia no INPI. 
Não estamos falando em co-
mercializar, industrializar ou 
vender. É só patentear a pro-
priedade intelectual. Pode ser 
uma bobagem, mas é um direito 
patentear no seu nome”, explica 
Bertaiolli.

A posição da Anvisa sobre 
a alteração na lei ainda será 
submetida à deliberação da Di-
retoria Colegiada da Agência. 
Entretanto, o voto já apresenta-
do pela diretora relatora desse 
tema, Meiruze Sousa Freitas, 
é favorável à mudança da lei. 
Ela considera que o acúmulo 
de processos na Anvisa é uma 
“transferência de um passivo 
que se encontrava no INPI”.

De acordo com o órgão, a ava-
liação para anuir ou devolver os 
pedidos oriundos do INPI leva em 
média um ano para ser concluída. 
Desde maio de 2012, a agência re-
cebeu 28.150 pedidos de patente 
de produtos e processos farma-
cêuticos. Apenas neste ano, já 
foram recebidos 1.965 processos, 
e 1.386 pedidos estavam na fi la 
à espera de uma conclusão até a 

última quinta-feira (15) - aguar-
dando triagem, em triagem, em 
exame de subsídios ou em produ-
ção de parecer.

Apesar do volume de traba-
lho, a análise da Anvisa para au-
torizar ou negar a patente avalia 
apenas se a fórmula contém ou 
pode resultar em uma substância 
de uso proibido no Brasil. A anu-
ência prévia para a patente é fun-
damentada na aferição do risco à 
saúde -  que precisará ser analisa-
do novamente pelo órgão quando 
for solicitada a autorização para 
venda do medicamento.

“A Anvisa tem um papel fun-
damental para o Brasil, mas fi ca 
sobrecarregada com análises de 
pedidos que na maioria das vezes 
nem terão interesse comercial. 
São ideias.  Tiramos essa obriga-
toriedade e demos espaço para a 
Anvisa se preocupar com o que 
tem valor”, acrescenta Bertaiolli. 
“Se algum dia eu pretender co-
mercializar, aí sim eu vou à An-
visa a pedir permissão técnica”, 
completa o deputado.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Patentes 
Industriais (ABPI), Luiz Edgard 
Pimenta, a anuência prévia da 
Anvisa para o registro de patentes 
de medicamento era uma “jabu-
ticaba” da legislação brasileira.  
“Nenhum país do mundo tem um 
dispositivo igual a esse, temos um 
enorme backlog de patentes que 
era ainda maior tendo que passar 
pela Anvisa”, compara.

Pimenta ressaltou que a fun-
ção da Anvisa não é avaliar a pa-
tenteabilidade dos medicamen-
tos, mas sim a segurança, que 
não muda pelo fato de a agência 
continuar dando o aval para 
comercialização dos remédios. 
“Será um acelerador no exame de 
pedidos de patente no mercado 
farmacêutico”, completa.

Sem resistências no setor 
produtivo, a tendência é que a 
mudança seja confi rmada pelo 
Senado. Até o momento, nenhum 
parlamentar apresentou emenda 
questionando a alteração. O pre-

sidente-executivo do Sindicato 
da Indústria de Produtos Farma-
cêuticos (Sindusfarma), Nelson 
Mussolini, classifi ca a análise 
prévia pela Anvisa como um 
“passo burocrático desnecessá-
rio” que apenas onera o processo 
produtivo.

“Quando eu desenvolvo uma 
nova molécula, eu já entro com o 
pedido de patente, mas ainda não 
sei se isso vai virar um produto 
comercial. Isso eu só vou saber 
depois das fases 1, 2 e 3 de testes. 
E aí sim a Anvisa irá avaliar com 
todo cuidado as condições para o 
medicamento chegue ao merca-
do”, explica o executivo.

O presidente do Sindusfarma 
lembra que a segurança e a efi cá-
cia dos produtos continuam sen-
do exigidos pela agência. “A área 
de registro da Anvisa vai continu-
ar analisando os testes clínicos, 
as pesquisas, os efeitos colaterais, 
o ajuste de dose, como ocorre nos 
outros países. Para a sociedade, 
não muda nada”, enfatiza.

Segundo Mussolini, o desen-
volvimento de uma nova molécu-
la ou biofármaco pode levar até 
dez anos para chegar ao mercado. 
Com a mudança na lei, esse prazo 
poderá ser encurtado. “Ter pre-
visibilidade é muito importante 
para a nossa indústria. Nesse sen-
tido, ter um registro de patente 
mais rápido pode ser o diferencial 
para o Brasil atrair mais investi-
mentos em pesquisa”, conclui.

O presidente do Grupo Far-
maBrasil, Reginaldo Arcuri - que 
representa farmacêuticas de 
capital nacional como Aché, Eu-
rofarma e União Química -  pon-
dera que a anuência prévia veio 
de uma “preocupação correta” 
no fi m dos anos 90, época da 
criação da Anvisa, de garantir a 
qualidade dos produtos, mas que 
resultou em atrasos e uma briga 
administrativa entre a agência e o 
Inpi. “Na nossa opinião,  o ideal é 
que a Anvisa se fi xe em questões 
de  segurança e efi cácia de medi-
camentos e o Inpi nas questões de 
ser patenteável”, afi rma.

SAÚDE | Medida que 
agrada indústria 
farmacêutica foi incluída 
no texto de uma MP que 
facilita a abertura de 
novas empresas; texto 
segue para aprovação 
dos senadores

Câmara acaba com exigência de autorização prévia da Anvisa para patentes de remédios

Câmara tira autorização prévia da 
Anvisa para patentes de remédios

 YVES HERMAN/REUTERS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DE AFONSO BEZERRA-RN 

RUA: BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, Nº 05, CENTRO 
FONE: (84) 3533 – 2381 

 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

A Notária e Registradora Pública do Ofício Único de Afonso Bezerra/RN faz saber, com base no Art. 216-
A da Lei 6.015/73 e Provimento 145 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Norte/RN, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião EXTRAORDINÁRIO. 
Solicitante: AGOSTINHO LOPES NETO (CPF/MF N° 056.783.234-15); 
Área objeto da usucapião: “Uma área rural denominada “Sítio São Luiz”, encravada neste Município de Afonso 
Bezerra/RN, medindo 1,2404 hectares e Perímetro (m): 614,81 m, com as seguintes características: “O perímetro do 
imóvel descrito abaixo, está georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro, e os vértices encontram-se 
representados no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central 39 WGr, tendo como datum o SIRGAS 2000 e todos 
os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice P-01, de coordenadas N=9391060m e E=776190m, deste, segue confrontando com o imóvel 
pertencente ao Sr. Lourival Avelino Bezerra, com os seguintes azimutes e distâncias: 115º12’04” e 18,79m até o 
vértice P-02, de coordenadas N=9391052m e E=776107m; 194º02’10” e 4,12m até o vértice P-03, de coordenadas 
N=9391048m e E=776206m; deste, segue confrontando com o imóvel pertencente a Sra. Joana Candida Ferreira da 
Cunha, com os seguintes azimutes e distâncias: 108º05’00” e 51,55m até o vértice P-04, de coordenadas N=9391032m 
e E=776255m; deste, segue confrontando com a  JVia Pública – Rua Dr. Teódulo Avelino, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 194º02’10” e 32,98m até o vértice P-05, de coordenadas N=9391000m e E=776247m; deste, 
segue confrontando com Manoel Faustino Filho, com os seguintes azimutes e distâncias: 292º26’34” e 49,77m  até o 
vértice P-06, de coordenadas N=9391019m e E=776201m; 203º21’20” e 47,93m até o vértice P-07, de coordenadas 
N=9390975m e E=776182m; 116º00’12” e 45,62m até o vértice P-08, de coordenadas N=9390955m e E=776223m; 
deste, segue confrontando com a Via Pública – Rua Dr. Teódulo Avelino, com os seguintes azimutes e distâncias: 
226º58’30” e 20,52m até o vértice P-09, de coordenadas N=93990941m e E=776208m; 230º35’58” e 36,24m até o 
vértice P-10, de coordenadas N=9390918m e E=776180m; deste, segue confrontando com o Leito do Rio Salgado 
com os seguintes azimutes e distâncias: 314º05’26” e 44,55m até o vértice P-11, de coordenadas N=9390949m e 
E=776148m; 297º38’46” e 23,71m até o vértice P-12, de coordenadas N=9390960m e E=776127m; 288º40’36” e 
74,95m até o vértice P-13, de coordenadas N=9390984m e E=776056m; deste, segue confrontando com Bruno Cezar 
Bezerra Félix, com os seguintes azimutes e distâncias: 33º41’24” e 7,41m até o vértice P-14, de coordenadas 
N=9390990m e E=7776060m; 62º47’02” e 78,71m até o vértice P-15, de coordenadas N=9391026m e E=776130m; 
16º55’39” e 24,04m até o vértice P-16, de coordenadas N=9391049m e E=776137m; 78º16’30” e 54,13m até o vértice 
P-01, de coordenadas N=9391060m e E=776190m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro. Planta e 
Memorial Descritivo devidamente assinados pelo Engenheiro Civil e Responsável Técnico, Sr. Manoel Jobson Costa da 
Silva – CREA-RN n° 2115025512, ART n° RN20210401704.” 
Conforme o Art. 9 do Provimento 145-Corregeodria Geral do TJ/RN, ficam terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
 

Afonso Bezerra/RN, 22 de Julho de 2021. 
 

MARIA APARECIDA SANTOS DA PAZ 
Notária e Registradora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 100/2021

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação dia 04/08/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac - Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 101/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
10/08/2021 às 08h00min. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRINTA UNIDADES 
HABITACIONAIS, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO ALTO DO 
RODRIGUES/RN. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Francisco Magno Araújo da Silva - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 102/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
11/08/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DO ESTÁDIO DA COMUNIDADE TABATINGA. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Francisco Magno Araújo da Silva - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 103/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
12/08/2021 às 08h00min. OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E 
A M P L I A Ç Ã O  D E  C A S A S  P O P U L A R E S .  E n c o n t r a - s e  n o  s i t e , 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Francisco Magno Araújo da Silva - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 513.057/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
de Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em 
sua forma Eletrônica nº 042/2021, tendo como objeto: “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
J A R D I M  D O  S E R I D Ó / R N ” .  O  l o c a l  d e  r e a l i z a ç ã o  s e r á  o 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados devem se credenciar 
junto ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 26 de julho de 2021 às 08hs. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06 
de agosto de 2021 às 08hs.  INÍCIO DA DISPUTA:  06 de agosto de 2021 às 08hs01min. As 
especi cações estão estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital 
encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 23 de Julho de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

Uma bebida achocolatada nu-
tritiva, desenvolvida dentro 
da Ambev, pretende suple-

mentar a alimentação de famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social. As 270 mil unidades produzi-
das somente para doação serão dis-
tribuídas nas cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro no mês de julho.

O alimento líquido e pronto 
para consumo contém as vitami-
nas A, B6, D, E, B1 e B2, cálcio, mag-
nésio, além de proteína vegetal e 
malte, ingrediente considerado 
altamente nutritivo, podendo ser 
um importante reforço alimentar. 

A criação envolveu etapas 
de estudo e análises em parceria 
com empresas como Tetra Pak, 
GlobalFruit, Smurfi t Kapa, Vogler, 
MCassab, Tereos e Primeserv.

A distribuição iniciou na quar-

ta-feira, 21, no Rio de Janeiro, com 
apoio da Central Única das Favelas 
(Cufa). Em São Paulo, as doações 

começam no dia 27, em comunida-
des da zona leste paulistana, com 
apoio da ONG Gerando Falcões.

ENERGIA | Alerta foi feito devido à perspectiva de aumento no consumo, associado a 
estimativa mais “realista” sobre a quantidade de térmicas disponíveis para geração 

Frente ao cenário crítico da 
crise hídrica nos reservató-
rios, o Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS) indicou 
que pode haver um “esgotamento” 
de praticamente todos os recursos 
energéticos em novembro, no fi m 
do período sem chuvas. O alerta 
foi feito devido à perspectiva de 
aumento no consumo de energia 
nos próximos meses, puxado pelos 
setores de comércio e serviços, as-
sociado a uma estimativa mais “re-
alista” sobre a quantidade de usinas 
termoelétricas efetivamente dispo-
níveis para geração de energia.

De acordo com nota técnica 
emitida pelo órgão na quinta-feira, 
22, os níveis de armazenamento dos 
reservatórios devem chegar perto 
do limite no fi m do ano, principal-
mente nos subsistemas Sul e Nor-
deste. No pior cenário previsto pelo 
órgão, o País precisaria de importa-
ção de 2 gigawatts (GW) de energia 
para suprir a potência de energia 
elétrica e garantir o abastecimento.

Além do crescimento da de-
manda pelos setores de comércio 
e serviços, a manutenção do ritmo 
elevado das indústrias, principal-
mente daquelas voltadas para a 
exportação, elevaram a perspec-
tiva de demanda de energia para 
os próximos meses. Os dados so-
bre a disponibilidade de térmicas 

também foram revisados, já que as 
usinas podem estar indisponíveis 
por diferentes motivos.

“Neste estudo prospectivo foi 
considerada uma disponibilidade 
termelétrica reduzida em com-
paração àquela considerada nos 
estudos anteriores, porém mais re-
alista caso as ações no sentido de 
aumento da disponibilidade ener-
gética não alcancem o resultado 
esperado”, aponta o ONS.

As atualizações nas previsões 
já abrangem as medidas estabe-
lecidas para reter mais água nos 
reservatórios das hidrelétricas e 
considera o aumento do Produto 

Interno Bruto (PIB) para 4,5% ao 
ano -em vez dos 3% ao ano usado 
parâmetro no estudo anterior. “Es-
sa nota técnica traz premissas mais 
realistas e alinhadas com o momen-
to econômico atual e as condições 
conjunturais do SIN”, informou o 
órgão, em nota divulgada.

Diante do cenário, o ONS apre-
sentou uma série de recomenda-
ções para atenuar as consequên-
cias da escassez de água. Entre elas 
a avaliação, em conjunto com a 
Agência Nacional de Águas e Sane-
amento (Ana), do uso de reservató-
rios das hidrelétricas das bacias do 
Rio Grande e do São Francisco .

ONS prevê esgotamento de 
recursos energéticos em novembro

Térmicas respondem por 25% de toda a potência instalada de geração de energia do País

Criado para doação, achocolatado é distribuído com apoio da Cufa e Gerando Falcões 

ALAN SANTOS/PR

DIVULGAÇÃO / AMBEV

Ambev cria bebida nutritiva para 
alimentar famílias vulneráveis

FOME
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Sujeira
Uma repórter de televisão da 

Alemanha se desculpou depois que 
foi fl agrada passando lama no cor-
po, antes de uma transmissão ao 
vivo em uma área devastada pelas 
enchentes que assolaram o país 
europeu. Susanna Ohlen, da RTL, 
foi suspensa após o fl agra viralizar 
nas redes sociais. Em mensagem 
publicada no Instagram, disse que 
a atitude foi um “erro grave”. Essa 
é do tipo de jornalista que acha ser 
mais importante que a notícia.

Canalhice
A Polícia Civil do Paraná cum-

priu, nesta sexta-feira 24, seis ordens 
judiciais contra família de líderes 
religiosos envolvidos no aliciamen-

to de crianças e adolescentes com 
intuito de submetê-las ao trabalho 
escravo. Eles eram atraídos com pi-
zza. Ao menos cinco crianças foram 
vítimas dos indivíduos.

Mesmos
Quer dizer que a prioridade ze-

ro, nacionalmente, do PT, é a reelei-
ção da governadora do RN, Fátima 
Bezerra? E Garibaldi Filho está es-
perando o convite de Lula para ir ao 
encontro do ex-presidiário que já foi 
presidente? E ainda tem quem acre-
dite na rivalidade entre esse povo?! 
Precisa desenhar?

Talentoso
Além de editor-assistente deste 

Agora RN, o jornalista Tallyson Mou-

ra anima eventos, atuando como DJ.

Anastácia
Ninguém está seguro neste Brasil 

velho de guerra. Uma vaca de estima-
ção desapareceu em Ribeirão das Ne-
ves, na região metropolitana de Belo 
Horizonte. O animal, da raça holan-
desa, estaria dentro de uma fazenda 
que pertence a um centro universitá-
rio do município quando sumiu.

Anastácia 2
A Polícia Civil abriu um inquérito 

para apurar o caso mas, até agora, 
ninguém foi preso. Anastácia, como 
é carinhosamente chamada, tem 
até conta nas redes sociais, onde a 
médica veterinária e dona do animal, 
Mariana Dias, posta fotos da vaca.

Fraudes
A Polícia Federal defl agrou na 

quinta-feira 22 a Operação Animus 
Fraudandi, continuando o comba-
te às fraudes aos benefícios emer-
genciais, pagos a parte da popula-
ção com difi culdades fi nanceiras 
em razão da pandemia.

Fraudes 2
Os trabalhos são resultantes 

de uma união de esforços denomi-
nada Estratégia Integrada de Atu-
ação contra as Fraudes ao Auxílio 
Emergencial .

Fraudes 3
A Polícia Federal já defl agrou 114 

operações, visando o combate às 
fraudes aos benefícios emergenciais, 

cumprindo mais de 443 mandados 
de busca e de 50 mandados de prisão.

Fraudes 4
Na quinta, foram cumpridos 29 

mandados de busca e apreensão e 
quatro mandados de sequestro de 
bens, perfazendo um total de apro-
ximadamente R$ 60 mil bloquea-
dos por determinação judicial. As 
ações ocorreram na Bahia, Ceará, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará e 
Santa Catarina.

Desejo
Que tenhamos um sábado de 

harmonia e que o domingo venha 
com saúde, para que possamos co-
meçar mais uma semana com tran-
quilidade. Obrigado pela companhia.

Em entrevista coletiva re-
alizada nesta sexta-feira, 
23, especialistas do Banco 

Central explicaram o impacto da 
chegada dos ‘iniciadores de paga-
mento’ no Pix. Na prática, a atua-
lização permitirá que os usuários 
façam compras on-line e transfe-
rências por meio do serviço ins-
tantâneo, sem a necessidade de 
logar no aplicativo do banco para 
efetivar a transação.

Atualmente, se o cliente quiser 
pagar um pedido dentro do iFood 
por meio do Pix, por exemplo, é 
necessário utilizar a modalidade 
‘copia e cola’. Isso signifi ca que um 
código é gerado dentro do aplica-
tivo de delivery para que o usuá-
rio copie, logue no aplicativo do 
banco em que tem chaves Pix ca-
dastradas e cole o código na área 
destinada a pagamentos.

Com a regulamentação dos 
iniciadores de pagamento, será 
possível pagar o pedido direta-
mente no aplicativo de delivery 
ou site de compras.

Iniciadores de pagamento são 
empresas autorizadas e dedicadas 
a iniciar essas transferências, sem 

que o cliente precise se conectar 
ao banco. “Além dos participantes 
que atuem na modalidade inicia-
dor, o serviço de iniciação no Pix 
poderá ser ofertado pelas insti-
tuições fi nanceiras ou de paga-
mentos autorizadas pelo BC que 
participem do Pix na modalidade 
provedor de conta transacional, 
desde que sejam certifi cadas no 
âmbito do Open Banking”, explica 
o BC, em comunicado.

Para que a iniciação funcione, 
será necessária a anuência dos 
clientes. Isto é, o usuário preci-
sará aprovar o compartilhamen-
to dos dados do seu banco com 
o iniciador de pagamentos. “É 

uma junção do Pix com o Open 
Banking”, explicou Carlos Eduar-
do Brandt, chefe e consultor da 
Gerência de Gestão e Operação 
do Pix, em coletiva. “A pessoa 
poderá fazer um Pix a partir dos 
iniciadores.”

Implementação por fases
De acordo com a autoridade 

monetária, todos os procedimen-
tos para a iniciação de um Pix (in-
serção manual, chave Pix, QR Code 
estático e dinâmico e diretamente 
com os dados do recebedor) pode-
rão ser usados para iniciar um Pix 
por meio de serviço de iniciação 
de transação de pagamento.

Atualização facilita uso 
do Pix para compras 
on-line e transferências
TECNOLOGIA | Agora, usuários 
poderão realizar pagamentos 
fora do aplicativo do banco

Pix é segundo meio de pagamento preferido por bancarizados, segundo pesquisa

JOSÉ PAULO LACERDA

CRIS FAGA/PAGOS
O principal problema das 

indústrias no segundo tri-
mestre de 2021 ainda foi a 

falta e o alto custo das matérias-
-primas. De acordo com a pesqui-
sa Sondagem Industrial, da Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI), os efeitos da pandemia de 
covid-19 têm impactado a oferta 
de insumos para o setor. O proble-
ma é mencionado por 68,3% das 
indústrias pesquisadas.

Em seguida, a elevada carga tri-
butária (34,9%) e a taxa de câmbio 
(23,2%) estão entre os principais en-
traves enfrentados pelo setor no país.

A Sondagem Industrial tam-
bém mostra aumento nos preços 
das matérias-primas, mesmo que 

em um ritmo mais lento. O índice 
caiu no trimestre, mas permanece 
acima da linha de 50 pontos e está 
entre os maiores da série com 74,1 
pontos. Indicadores abaixo de 50 
pontos mostram preços abaixo do 
planejado. Acima desse valor, es-
tão acima do previsto.

Em junho, o indicador de esto-
que efetivo em relação ao planejado 
pelas empresas registrou 48,7 pon-
tos, fi cando abaixo da linha de 50 
pontos que indica que os estoques 
estão alinhados ao planejado pelas 
empresas. A distância para o pla-
nejado foi maior em junho se com-
parado aos meses de abril e maio, 
quando os índices foram de 49,6 e 
49,2 pontos, respectivamente.

Falta de insumos é mencionado por 68,3% das indústrias pesquisadas

Pandemia ainda
afeta oferta e custo 
de matérias-primas

CNI
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Estudo internacional com par-
ticipação de pesquisadores 
da Universidade de São Paulo 

(USP) revela um mecanismo que ex-
plica o motivo pelo qual ocorrem as 
reinfecções de covid-19. Testes em 
laboratório mostraram que a varian-
te Gamma, anteriormente conheci-
da como P.1, originada no Brasil, é 
capaz de escapar dos anticorpos 
neutralizantes que são gerados pe-
lo sistema imunológico a partir de 
uma infecção anterior com outras 
variantes do coronavírus.

Os pesquisadores destacam, no 
entanto, que os resultados foram 
obtidos in vitro, ou seja, em labora-
tório. Além disso, o estudo não in-
clui outros tipos de resposta imune 

do organismo, como imunidade ce-
lular. “É fundamental entender que 
pessoas infectadas podem ser infec-
tadas novamente”, aponta William 
Marciel de Souza, da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da USP, 
primeiro autor do artigo. O trabalho 
foi publicado como artigo na revista 
científi ca Th e Lancet em 8 de julho.

Foram analisadas amostras do 
plasma de pacientes que tiveram 
a doença, e também de pessoas 
imunizadas pela vacina Corona-
Vac. “A pesquisa mostra que pes-
soas que foram vacinadas ainda 
estão suscetíveis à infecção, se vo-
cê tomou a vacina continue usan-
do máscara, continue com distan-
ciamento social, continue usando 

as medidas de higiene para evitar 
a transmissão para outras pesso-
as”, aconselha o pesquisador.

Souza lembra que os estudos 
clínicos mostram a efi ciência da 
CoronaVac contra formas graves 
da doença, reduzindo internações 
e mortes. “A vacina não é contra 
infecção, infecção pode acontecer a 
qualquer momento, com qualquer 
vacina, o objetivo da vacina é contra 
a doença, a forma grave, da pessoa 
morrer, ter sequelas graves.”

Outros estudos
O pesquisador citou outro estudo 

que analisou casos de covid-19 em 
idosos moradores de um convento 
e uma casa de repouso. Ele aponta 

que, embora os locais fossem pouco 
movimentados, o vírus entrou nessas 
moradias e infectou as pessoas com 
mais 70 anos que estavam vacinadas. 
“Mesmo com idade bem avançada 
quase todos foram assintomáticos 
ou com sintomas leves, não precisa-
ram de hospitalização. Isso mostra a 
importância das vacinas.”

Sobre a variante Delta, Souza 
aponta que os estudos também vêm 
demonstrando a proteção contra for-
mas mais graves da doença. “Mesmo 
locais com alta taxa de vacinação, 
por exemplo os Estados Unidos, em 
que hoje a Delta é a linhagem mais 
dominante, o número de mortes e 
hospitalizados não aumentou mes-
mo com a introdução dela.”

Anticorpos de 
quem teve covid-19 
não protegem 
contra variante
CIÊNCIA | Testes em 
laboratório mostram que 
variante Gamma não é 
neutralizada

Variante Gamma, originada no 
Brasil, é capaz de escapar dos 
anticorpos  de infecção anterior

Um ano após a alta hospitalar 
por covid-19, 60% dos pa-
cientes ainda têm algum tipo 

de sequela, como fraqueza, fadiga, 
falta de ar e difi culdade de concen-
tração e memória, mostra um estu-
do inédito do Hospital das Clínicas 
da USP que poderá servir de modelo 
para a implantação de políticas pú-
blicas de saúde pós-covid.

Esses casos, conhecidos como 
covid longa ou síndrome pós-co-
vid, têm sido objeto de preocupa-
ção em todo mundo devido à alta 
prevalência das queixas, ao im-
pacto na qualidade de vida do pa-
ciente, à necessidade de múltiplas 
terapias e ao custo que isso repre-
sentará aos sistemas de saúde.

O trabalho acompanha 750 pa-
cientes que fi caram internados no 
primeiro semestre de 2020 no HC da 
USP. Um terço deles ainda tem altera-
ções pulmonares importantes.

A ideia é que eles sejam segui-
dos por quatro anos. O estudo ain-
da está sendo fi nalizado para ser 
enviado para publicação em revista 
científi ca. Além do diagnóstico 
das sequelas, os pacientes estão 
recebendo acompanhamento e 
tratamento em 15 diferentes áreas 
—cardiovascular, pulmonar, otorri-
nolaringologia, fi sioterapia e saúde 
mental, entre outros.

Segundo Carlos de Carvalho, pro-
fessor titular de pneumologia da USP 
e diretor da divisão de pneumologia 

do InCor (Instituto do Coração), de-
pois da alta esses pacientes respon-
deram questionários, passaram por 
teleconsulta e foram pessoalmente 
ao hospital para uma avaliação geral 
das queixas. As informações foram 
agregadas a um banco de dados do 
período de internação.

A proposta é que todo esse 
conjunto de cuidados sirva para a 
criação de novos protocolos de trata-
mento para a Covid longa. O Ministé-
rio da Saúde e o Conasems (Conselho 
Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde) também manifestaram 
interesse em replicar o protocolo. A 
ideia é que os agentes de saúde da 
família sejam treinados para ajudar 
nesse trabalho de triagem.

Um ano após alta, 60% dos 
pacientes sentem falta de ar

ESTUDO

Resultados são de estudo do HC que está inspirando políticas públicas para tratar covid longa

ADRIANO VIZONI-
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

O sabadão promete fortes emoções, arianjo e arianja. Se 
está de folga em casa, curtir a família será uma delícia. Tudo 
indica que os contatos serão ótimos, devem rolar trocas de 
ideias e atividades estimulantes. Há sinal de mudança de 
residência, mas tende a ser pra melhor. Aí sim!

O sábado promete, librinha. Se não está de folga, tudo 
indica que irá brilhar na pro  ssão com seus pensamentos 
originais, criatividade e dedicação ao serviço. Mais sociável, 
tende a se comunicar com sabedoria, astúcia e diplomacia, 
o que deve fazer um bem danado pra sua imagem.

Meninos e meninas de Touro, os astros derramam 
good vibes nas suas amizades e contatos. Tudo 
indica que sua mente irá borbulhar de ideias e você 
terá facilidade pra se comunicar, seja pessoalmente, 
por telefone, redes sociais ou videochamada.

Alô, alô, escorpica! Tudo indica que irá se expressar 
com facilidade, além de contar com boa lábia 
e grande poder de convencimento. Deve fazer 
ligações excelentes, idealistas e re  nadas.

Sabadou com Mercúrio arrasane na sua Casa 
da Fortuna e de boa com Netuno. E o que isso 
signi  ca? Ideias originais e boas oportunidades de 
nadar na bufunfa. Amém que fala, não é?

Alerta de spoiler, sagita: o clima em casa tem tudo pra 
ser uma delicinha. Há sinal de transformações, um ar 
de maior intimidade com o pessoal, a família mais 
idealista e nada convencional. Um parente talvez te 
conte coisas ou segredos, e você deve curtir isso.

Câncer, meu cristalzinho, tudo indica que você estará 
pra lá de comunicativa e deve falar pelos cotovelos. 
É que tende a contar com muitas ideias, curiosidade, 
criatividade e inspiração, além da necessidade de se 
expressar, seja verbalmente ou por mensagens.

Tudo indica que estará mais sociável. Devem 
rolar boas trocas e conversas com outras pessoas, 
inclusive parceiros pro  ssionais. Pode se associar 
com gente mais jovem e até receber convites 
promissores pra fazer alianças.

Tô vendo aqui que podem rolar transformações no 
seu sabadão. Seu signo tende a  car mais discreto 
e a falar com cuidado, além de preferir lugares 
sossegados e pouco frequentados – o que em época 
de pandemia é uma ótima ideia, não é mesmo?

Sabadou e os astros devem abrir a porta das 
esperanças pra você, aquariane. Netuno tá on na 
sua Casa da Fortuna e dá match com Mercúrio, 
sinal de que pode sair gritando igual a Carolina 
Ferraz: “eu sou rica”.

Virgem, meu consagrado, seus relacionamentos 
recebem energias poderosíssimas e o clima com 
os seus queridos deve ser tudo de bom. Poderá 
contar com os seus amigos, que vão se mostrar 
espertos e úteis.

Sabadou e os astros dão a maior força pra você 
melhorar seus relacionamentos e sua situação 
 nanceira. Bom gosto, sociabilidade e jeito amável 

não vão faltar e devem te ajudar a arrasar! Depois as 
coisas podem desandar um pouco.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
Relatos & Canções” é a nova 

websérie de Marco Rodrigo, diretor 
dos programas “Tô de Graça” e 

“Plantão sem fim” no Multishow... ... 
Estreia em 18 de setembro em seu 

canal no YouTube... ... Rodrigo, 
ao longo de sua carreira, assinou 
a direção de mais de 20 novelas, 

séries e programas de TV. “Hora 
do Faro” terá Rodrigo Faro de 

volta neste domingo. A Globo 
já assegura que a estreia de “Um 

Lugar ao Sol”, na faixa das 21h, será 
em novembro... ... Resta saber o 
que será feito para levar “Império” 
até lá. Globo confirma para 12 
de agosto, quinta-feira, a estreia 

da nova temporada da série “Sob 
Pressão”. Depois de obrigatórios 
15 dias no México, o comentarista 
esportivo Neto agora vai passar o 
resto das suas férias em Orlando. 

Ele e toda família. Denis Gavazzi, 
diretor de esportes da Band e 

BandSports, está à frente de todo o 
trabalho da Olimpíada...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Um acerto
A Band já tropeçou em muitas 

outras ocasiões, mas a contrata-
ção de Glenda Kozlowski foi um 
dos seus maiores acertos dos últi-
mos tempos. Estranho foi a Globo 
ter deixado sair.

O seu trabalho na cobertura 
da Olimpíada é só mais uma com-
provação. 

(Divulgação)

Instabilidade
Ainda falta muito para se res-

tabelecer a normalidade de todas 
as produções.

A Globo, por exemplo, dian-
te das tantas difi culdades que  
existem, está transferindo pa-
ra o ano que vem uma série de 
trabalhos que estavam previstos 
para este ano.

Força indiscutível
As pessoas que passaram pela 

“Fazenda” ou “BBB” teimam em 
não sair da mídia. Por diferentes 
razões são notícia quase todos os 
dias, nos sites ou programas de 
fofoca.

Isso só reforça a força desses 
formatos e o empenho de suas 
equipes em caprichar ainda mais 
no processo de escolha.

Não por acaso
O retorno proporcionado pe-

los realities shows tem levado as 
principais TVs, Record e Globo 
especialmente, a saírem em bus-
ca de novos formatos.

Além de já existir o desejo 
de trabalhar com próprias cria-
ções. “Ilha Record”, por exem-
plo.

Meio do caminho
Susana Vieira fi cou toda feliz 

com a possibilidade de voltar ao 
ar e apresentar um quadro no “Se 
Joga”. Estreou no sábado passado.

Só que não contava com o fi m 
do programa agora em agosto. 
Nem vai esquentar.

Estreia marcada
A Band marcou para a próxi-

ma quinta-feira, às 22h45, a es-
treia do “Linha de Combate”, com 
apresentação de João Paulo Ver-
gueiro e produção do jornalismo.

O programa vai acompanhar 
o trabalho das Polícias Militar, 
Civil, Federal e Rodoviária, além 
de bombeiros, médicos e enfer-
meiros. “É de perder o fôlego, com 
muito dinamismo, agilidade, com-
bate e confronto”, diz Vergueiro.

Próxima novela da 
Globo mantém rotina 
e não abre mão de 
protocolos   

Enquanto “Império” se-
gue em edição especial na 
faixa das 21h da Globo, a 
provável substituta, “Um 
Lugar ao Sol”, protagoni-
zada por Cauã Reymond, 
Andreia Horta e Alinne Mo-
raes, mantém a sua rotina 
de trabalhos nos Estúdios 
Globo, no Rio.

A emissora tem mobili-
zado em média três frentes 

de gravações por dia, entre 
estúdio e cidade cenográfi-
ca - e eventualmente alguma 
externa.

Em meio a tudo, um ri-
goroso protocolo de saúde e 
segurança envolvendo elenco 
e equipe. Aliás, o exame de 
PCR para a Covid-19 se tor-
nou um integrante fixo de 
novelas e dos mais variados 
programas.

Quanto ao “provável” da 
nota, nunca se pode descar-
tar um plano B, uma outra 
reprise por ali, em função da 
pandemia.

(Andreia Horta / crédito 
João Cotta)

JOSÉ CARLOS NERY
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DE AFONSO BEZERRA-RN

RUA: BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, Nº 05, CENTRO
FONE: (84) 3533 – 2381

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
A Notária e Registradora Pública do Ofício Único de Afonso Bezerra/RN faz saber, com base no Art. 216-

A da Lei 6.015/73 e Provimento 145 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Norte/RN, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião EXTRAORDINÁRIO.
Solicitante: AGOSTINHO LOPES NETO (CPF/MF N° 056.783.234-15);
Área objeto da usucapião: “Uma área rural denominada “Sítio Penicilina”, encravada neste Município de Afonso 
Bezerra/RN, medindo 8,9531 hectares e Perímetro (m): 1.309,08 m, com as seguintes características: “O perímetro do 
imóvel descrito abaixo, está georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro, e os vértices encontram-se 
representados no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central 39 WGr, tendo como datum o SIRGAS 2000 e todos 
os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice P-01, de coordenadas N=9391543m e E=775658m, deste, segue confrontando com o Centro 
Rural pertencente à Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, com os seguintes azimutes e distâncias: 195º49’09” e 
62,36m até o vértice P-02, de coordenadas N=9391483m e E=775641m; 103º41’24” e 80,28m até o vértice P-03, de 
coordenadas N=9391464m e E=775719m; deste, segue confrontando com a Estrada Carroçal com os seguintes 
azimutes e distâncias: 192º31’44” e 9,22m até o vértice P-04, de coordenadas N=9391455m e E=775717m; 135º00’00” 
e 4,24m até o vértice P-05, de coordenadas N=9391452m e E=775720m; 183º21’59” e 17,03m até o vértice P-06, de 
coordenadas N=9391435m e E=775719m; 128º09’26” e 17,80m até o vértice P-07, de coordenadas N=9391424m e 
E=775733m; 106º45’21” e 97,12m até o vértice P-08, de coordenadas N=9391396m e E=775826m; 112º12’13” e 
52,92m até o vértice P-09, de coordenadas N=9391376m e E=775875m; deste, segue confrontando com Valdeiza 
Monteiro Mariano de Arruda com os seguintes azimutes e distâncias: 219º22’10” e 302,69m até o vértice P-10, de 
coordenadas N=9391142m e E=775683m; deste, segue confrontando com o Leito do Rio Salgado com os seguintes 
azimutes e distâncias: 310º21’52” e 183,74m até o vértice P-11, de coordenadas N=9391261m e E=775543m; 
331º55’39” e 136,00m até o vértice P-12, de coordenadas N=9391381m e E=775479m; 345º57’50” e 131,94m até o 
vértice P-13, de coordenadas N=9391509m e E=775447m; deste, segue confrontando com o Imóvel pertencente ao 
Sr. Alarízio Júnior com os seguintes azimutes e distâncias: 80º50’46” e 213,72m até o vértice P-01, de coordenadas 
N=9391543m e E=775658m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro. Planta e Memorial Descritivo 
devidamente assinados pelo Engenheiro Civil e Responsável Técnico, Sr. Manoel Jobson Costa da Silva – CREA-RN 
n° 2115025512, ART n° RN20210401692”
Conforme o Art. 9 do Provimento 145-Corregeodria Geral do TJ/RN, ficam terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Afonso Bezerra/RN, 22 de Julho de 2021.

MARIA APARECIDA SANTOS DA PAZ
Notária e Registradora

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (VINTE) dias A Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, 
na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0869456-77.2018.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 
BRASIL S/A contra EXECUTADO: MARCELO FERNANDES MOREIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de MARCELO FERNANDES MOREIRA  
CPF: 083.349.534-88 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 228.998,49, acrescido de custas e honorários 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
A Empresa H A DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 16.383.255/0001-10, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente o Rio Grande do Norte IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação (LRO) para Indústria de Madeira, localizada na Rua José Severiano de 
Oliveira, 105, Centro, Pedro Avelino/RN. 

 
Henrique Adriano da Silva 

Representante Legal 

Apresentador do Alerta Na-
cional (RedeTV!), Sikêra Jr., 
55, resolveu anunciar em seu 

programa promoções de produtos 
de uma ótica de nome Tambaqui. Po-
rém, uma semana depois do primeiro 
anúncio, ele mesmo revelou que essa 
empresa não existe. Procurado, ele 
não respondeu as solicitações.

O apresentador diz ter usado 
esse artifício para conseguir pegar o 
contato de pessoas que tem ajudado 
na desmonetização de seu trabalho 
na internet e na TV e no consequen-
te afastamento de dezenas de patro-
cinadores. Tudo aconteceu após a 
polêmica na qual ele se referiu aos 
gays como “raça desgraçada”.

“Vocês lembram da Óticas Tamba-
qui, que anuncia aqui e ontem a gente 
até sorteou uma agenda? Essa Ótica 
não existe. Eu criei essa ótica. Isso se 
chama isca e um monte de lacrador 
foi para lá, mandando [mensagem] no 

WhatsApp, dizendo que nunca mais 
botava o pé nessa ótica”, começou.

Segundo ele, a ideia de criar a fake 
surgiu durante uma madrugada. Mui-
ta gente resolveu mandar mensagens 
para a tal ótica com repúdio ao que 
seria um novo patrocínio para Sikêra. 
O apresentador, então, chamou essas 

pessoas de “um bando de otários”, “sa-
tânicos” e “massa manipulada”.

“O bom é que eu peguei todos os 
números de WhatsApp, aí fi ca mais 
fácil de achar. Agora eu lhe acho. E a 
gente vai ter que dividir o prejuízo. 
Você contratando seu advogado já é 
lucro para mim”, completou.

Silvio Santos, 90, voltou aos estú-
dios de gravação do SBT após 
passar mais de um ano sem 

ir ao local. Segundo a emissora, o 
apresentador gravou o programa 
Roda a Roda Jequiti. A edição sob o 
comando do dono da emissora deve 
voltar a ser exibida aos domingos, 
de acordo com o SBT.

O apresentador está totalmente 
imunizado contra a Covid-19, e a 
emissora assegurou que ele segue 
“todos os protocolos necessários de 
segurança e proteção exigidos”.

O programa está sendo apre-
sentado interinamente por Patricia 
Abravanel, 43, aos domingos e de 
segunda a sexta por Luis Ricardo, 
58. Nesta manhã, a fi lha de Silvio já 
havia comemorado a volta do pai 
aos estúdios de gravação.

“Spoiler! Muita emoção hoje nos 
estúdios do SBT. Em ritmo de festa. 
Ele volta depois de quase dois anos 
sem pisar no SBT. A alegria do pes-
soal é contagiante. Como ele é ama-
do”, escreveu a apresentadora, que 
também mostrou os bastidores das 
gravações em seus Stories.

“O pessoal todo feliz. Simpá-
tico, falando e animado. Amado 

por todos. A alegria no SBT é con-
tagiante”, escreveu Abravanel nos 
registros. Ao entrar no cenário 
do programa, Silvio desejou bom 
trabalho para todos os presentes. 
“Bom dia a vocês que estão no pal-
co. Obrigado e bom trabalho.”

Em outro registro, Patricia mos-
trou os funcionários comemorando 
a chegada de Silvio. “Animado, sim-
pático, falante ele volta aos estúdios 
do SBT! Alegria é contagiante! Saú-
de e vida longa ao nosso paitrão!”, 
escreveu na legenda da publicação.

Vacina Sim
Silvio recebeu a segunda dose 

da vacina no dia 10 de março, em 
São Paulo. O apresentador havia 
recebido a primeira dose dia 10 
de fevereiro, e o momento foi ce-
lebrado por suas fi lhas Rebeca e 
Patricia Abravanel.

“Alguém reconhece esse fi gura 
na fi la da vacinação? Aquele ali 
com a camisa abotoada errado e 
pose de galã? Meu papaizão dan-
do seu grito de liberdade!”, escre-
veu Patricia. 

Silvio Santos volta aos estúdios do 
SBT após mais de um ano sem gravar

Sikêra Jr. cria promoção para pegar 
telefones de quem não gosta dele

TELEVISÃO | Apresentador 
gravou o programa Roda a 
Roda Jequiti nesta sexta, 23

Completamente imunizado, Silvio Santos voltou a gravar programa no SBT 

Apresentador mentiu sobre patrocinador para enganar telespectadores que o denunciassem 

ARMADILHA

REPRODUÇÃO 

REPRODUÇÃO 
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Adisputa do surfe nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio terá 
início neste sábado, e o Bra-

sil desponta como favorito na mo-
dalidade. As chances de um ouro 
chegar para brasileiros são altas, 
mas, no Rio Grande do Norte, é a es-
treia do atual campeão mundial de 
surfe, Ítalo Ferreira, que está empol-
gando a torcida. O potiguar tem no 
currículo uma vitória no ISA Games 
em 2019, que foi disputado no Japão 
(mas em outra praia) e quer repetir 
a dose a partir de hoje. Completam 
o time Brasil Gabriel Medina, no 
masculino, e Silvana Lima e Tatiana 
Weston-Webb, no feminino.

“Estou ansioso sim, mas deu 
para aproveitar um pouco mais as 
últimas semanas para fi car com 
a família e surfar em casa. No se-

gundo semestre tudo pode mudar, 
pois além da Olimpíada tem a reta 
fi nal do Circuito Mundial. Então, 
treinei pesado e acho que alcancei 
o auge da forma física e mental”, 
afi rmou ele, diretamente do Japão, 
em entrevista para o Estadão.

Sobre a disputa com o atual nú-
mero 1 do ranking mundial, Gabriel 
Medina, Ítalo revela não o perceber 
como um problema. “A mente é o 
maior problema”, assinala. “Se ti-
ver os dois brasileiros na fi nal, na 
disputa pela medalha de ouro, se-
ria incrível. Mas quero ganhar, sair 
com o melhor resultado possível. A 
chance de poder representar o País 
nos Jogos é incrível”, revela.

O surfe olímpico, ocorrerá na 
praia de Tsurigasaki, que fi ca a cerca 
de 100 quilômetros de Tóquio, apre-

senta um modelo diferente da WSL, a 
World Surf League (WSL). Por conta 
da disputa longe de Tóquio, os surfi s-
tas não estão na Vila Olímpica com as 
demais delegações, mas sim em uma 
pousada próxima de Tsurigasaki.

Com um total de 40 atletas divi-
didos para masculino e feminino, on-
de disputarão uma classifi catória no 
primeiro round com cinco baterias, 
uma repescagem no segundo round 
com duas baterias e, por fi m, um ma-
ta-mata com baterias mano-a-mano 
até a decisão das medalhas.

ROUND 1
No primeiro round do surf 

olímpico, os 20 atletas irão dispu-
tadas cinco baterias de quatro sur-
fi stas. Os dois primeiros colocados 
de cada bateria avançarão para o 

terceiro round da competição, en-
quanto os dois últimos irão para a 
repescagem no segundo round.

ROUND 2
A repescagem do segundo rou-

nd será composta de duas baterias 
com cinco atletas em cada uma. 
Nela, os três melhores de cada 
bateria serão classifi cados para o 
terceiro e último round da com-
petição, enquanto os dois últimos 
serão eliminados da Olimpíada.

ROUND 3
No terceiro e último round do 

surfe, os 16 atletas remanescentes 
na competição disputarão as fases 
de mata-mata, em que baterias ma-
no-a-mano decidirão os medalhistas 
olímpicos do masculino e feminino.

COMO FUNCIONAM 
AS PROVAS?

Cada bateria terá duração de 30 
minutos e, ao contrário do Circuito 
Mundial, elas não serão seguidas 
uma da outra. Entre as baterias, al-
guns minutos serão utilizados para 
apresentar os surfi stas.

No soar da buzina, os atletas 
podem surfar um número inde-
terminado de ondas, mas apenas 
as duas melhores serão levadas 
em conta. Cada onda surfada 
receberá uma nota de 0 à 10 dos 
cinco jurados presentes. A maior 
e a menor nota são descartadas 
e, por fi m, as tres notas restantes 
são somadas e divididas por três, 
com o valor de sua média sendo 
a nota fi nal do surfi sta.

Surfe estreia em 
Olimpíadas com Brasil 
favorito ao ouro e RN na 
torcida por Ítalo Ferreira

TÓQUIO 2020 | Com início marcado para este sábado, modalidade fará a sua estreia nos Jogos, 
e Brasil é favorito para subir ao pódio. Seleção terá , além do potiguar, Medina, atiana e Silvana

Italo Ferreira  está esperando 
ondas parecidas com as  de 
Baia Formosa, onde ele se 

prepaprou para os Jogos 

25 DE JULHO (DOMINGO)
das 19h de sábado às 4:20h de domingo
Round 1 da categoria masculina
Round 1 da categoria feminina
Round 2 da categoria masculina
Round 2 da categoria feminina

26 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)
das 19h de sábado às 4:40h de domingo
Round 3 da categoria feminina
Round 3 da categoria masculina

27 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)
das 19h de sábado às 2:20h de domingo
Quartas-de-final da categoria masculina
Quartas-de-final da categoria feminina
Semifinal da categoria masculina
Semifinal da categoria feminina

28 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)
das 20h de sábado às 23:35h de domingo
Bateria da medalha de bronze feminina
Bateria da medalha de bronze masculina
Bateria da medalha de ouro feminina
Bateria da medalha de ouro masculina
Cerimônia de entrega de medalhas feminina
Cerimônia de entrega de medalhas masculinaCA
LE

ND
ÁR

IO

TODOS OS HORÁRIOS DE BRASÍLIA


