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Gabriel Medina volta 
a criticar COB por 
credencial negada 
à sua mulher

Senadores garantem 
que “intimidações” 
não prejudicam os 
trabalhos da CPI

ESPORTES. 15 | Horas depois de Yasmin 
Brunet criticar o Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), o surfista brasileiro 
Gabriel Medina também foi a público 
endossar as críticas da mulher, que teve 
sua credencial negada.

CIDADES. 8 | Os  senadores Renan 
Calheiros e Randolfe Rodrigues 
disseram nesta quinta-feira 8 que 
as investigações da CPI da Covid 
não serão paradas por causa de 
“intimidações”. 

FIERN ultrapassa
100 mil doses de 
vacinas aplicadas em 
Natal e Mossoró

MPF recorre ao STJ e 
ao STF para assegurar 
demarcação de terra 
indígena no Estado

CIDADES. 7 | O Sistema FIERN alcançou, 
na última quarta-feira 7, uma marca 
importante no programa Ação Pela Vida: 
são mais de 100 mil doses de vacinas 
contra a covid-19 aplicadas nos postos 
instalados em Natal e Mossoró. 

CIDADES. 8 | Nos municípios de 
Canguaretama e Goianinha, vive a 
comunidade indígena Eleotérios do 
Catu, de etnia Potiguara, que aguarda 
há anos a identificação e a delimitação 
de sua terra. 

Almirante Elis Treidler Öberg não 

é mais o Diretor-Presidente da Com-

panhia Docas.

Bolsonaro sinaliza para o golpe. 

Nada diferente do que ele tenha 

afi rmado outras vezes.

Se quem mentir no Senado for 

preso, acho que vai faltar cadeia para 

a turma toda.
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CIDADES . 5 | Depois de estruturar, equipar e ampliar a rede pública municipal de saúde 
em virtude da pandemia, a Prefeitura agrega mais um serviço para pessoas que foram 
infectadas pela covid-19. Prefeito Álvaro Dias ressalta a importância da inovação.

Prefeitura de Natal 
reforça cuidados com 
pacientes pós-covid

Comissão solicita
posicionamento 
de Jair Bolsonaro 
sobre a Covaxin

Vereador Robson 
Carvalho critica 
processo de 
vacinação

POLÍTICA. 4 | O secretário da 
CPI da Covid, Leandro Bueno, 
entregou na tarde desta quinta 8 
carta que cobra posicionamento 
oficial do presidente Bolsonaro 
sobre o caso da Covaxin. 

POLÍTICA. 3 | Numa entrevista ao 
Agora RN, o vereador Robson 
Carvalho (PDT) fez um balanço 
do seu mandato no contexto da 
pandemia e analisou as gestões 
dos executivos nesse período. 
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movimento Brasil Livre está na borda se 
não estiver no epicentro do terremoto das ma-
nifestações de rua que ajudaram a derrubar a 
presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016 
pela via do impeachment.

Agora, depois de engrossar o coro tam-
bém do impedimento do presidente Jair Bol-
sonaro, que por enquanto não deve ser votado 
no Congresso, o mesmo MBL negocia em blo-
co sua migração para o PSL, partido pelo qual 
Bolsonaro se elegeu.

 Depois de inviabilizar o Aliança pelo 
Brasil mais por suas conveniências de ajustar 
o Centrão ao governo do que propriamente 
de criar seu próprio partido de referência, o 
presidente é hoje mais do que uma liderança 
isolada – é refém de poderosa parcela do Con-
gresso Nacional que manda no orçamento da 
União.  

O interessante na decisão do MBL e que 
mostra bem o momento em que vive o Brasil 
é a exigência do movimento ligado à direita 
liberal para se mudar de mala e cuia para o 
PFL:  a expulsão de todos os bolsonaristas que 
ainda permanecem no partido.

Isso acontece depois que finalmente o 
grupo decidiu que voltaria às ruas para pedir 
o impeachment do presidente com o objeti-
vo de disputar as eleições de 2022 e lançar o 
deputado estadual Arthur Do Val (o “Mamãe 
Falei”) ao governo paulista.

Até o momento em que esta coluna era 
escrita não havia saído o resultado da reunião 
realizada nesta quinta-feira, 8, entre a cúpula 
do MBL e o deputado federal Luciano Bivar 

(PE), presidente nacional do PSL.
Sabe-se apenas que a legenda fez um 

acordo com o MBL e entregou ao grupo o 
comando do seu diretório municipal. E assim 
oficializou o divórcio da direita liberal do go-
verno Bolsonaro ainda chancelada por figuras 
desmoralizadas como o ministro Paulo Gue-

des, da Economia, e demitidas, como Sérgio 
Moro, da Segurança Pública.  

Nesse meio tempo, o Patriota abriu as 
portas para senador Flávio Bolsonaro (RJ) 
aguardando que o presidente da República e 
seu grupo venham a reboque.

A estratégia, no caso da migração do MBL 

para o PSL, é atribuída ao presidente do PSL-
-SP, deputado Junior Bozzella, integrante da 
executiva nacional do partido e um principal 
articulador da transferência de Arthur Do Val 
e do apresentador José Luiz Datena, que assi-
nou recentemente a ficha de filiação do PSL 
depois de deixar o MDB.

Embora seja notória a instabilidade de 
Datena, não é segredo para ninguém que o 
apresentador que já foi ligado a Bolsonaro é 
um poderoso fator de consenso contra o go-
verno, que só esbarra na intransigência de um 
insignificante movimento de extrema esquer-
da financiado pelo fundo partidário chamado  
Partido da Causa Operária.

Conhecidos por alinhar-se a causas bol-
sonaristas, como o armamento da popula-
ção, militantes do PCO agrediram tucanos 
do PSDB durante a última manifestação de 
rua contra o presidente  e foram proibidos de 
participar da próxima por vários sindicatos de 
esquerda, exceto pela Central única dos Tra-
balhadores (CUT).

Mas a ideia de que o processo ferrugem, 
aquele que consome de dentro para fora a 
lataria, começa a consumir o carro do bol-
sonarismo, já começou.  E ainda não se sabe 
se uma funilaria de urgência por meio de um 
aumento no Bolsa Família vai resolver.

Somadas às novas denúncias contra o 
presidente e seu derretimento nas pesquisas, 
os especialistas avaliam que os ventos mu-
daram de lado no PSL, que projeta um novo 
formato a partir do tsunami de 2018, quando 
elegeu 52 deputados federais.

A direita democrática desembarca 
de vez do bolsonarismo

Novas ameaças de Jair
Para variar, o presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) fez nesta quinta-feira 8 novas 
ameaças em relação ao pleito de 2022, quan-
do ele deve disputar a reeleição ao Palácio do 
Planalto

Afi rmou: “Ou fazemos eleições limpas no 
Brasil ou não temos eleições”.

A frase foi dita a apoiadores, em frente ao 
Palácio da Alvorada, e transmitida por um site 
bolsonarista.

Panos quentes
Um dia após ser cobrado a defender o 

Senado diante de críticas feitas pelas Forças 
Armadas à CPI da Covid, o presidente do se-

nado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afi rmou 
que o episódio não passou de um “mal-enten-
dido”.

Segundo o senador, ele e o ministro da 
Defesa, Walter Braga Netto, conversaram 
nesta quinta-feira, 8, sobre o ocorrido no dia 
anterior. “O episódio de ontem já foi sufi cien-
temente esclarecido e o assunto está encerra-
do”, disse Pacheco, em suas redes sociais.

Revendo o episódio, não dá pra entender 
onde exatamente Aziz faltou com respeito à 
instituição Forças Armadas.

Na mira do PSL
Depois do apresentador José Luiz Datena 

e de todo o MBL, o PSL esticou os olhos para 

cima do general da reserva e ex-ministro Car-
los Alberto Santos Cruz.

Ontem, o general disse ao GLOBO que 
já recebeu convites de siglas como PSL, Po-
demos e MDB. No entanto, nega ter trata-
do de candidatura específi ca ou formação 
de chapa.

Desnecessário dizer
Para fechar a semana “Unidos contra 

Bolsonaro”, representantes de oito parti-
dos de centro, adeptos de uma candida-
tura alternativa a Bolsonaro e Lula, volta-
ram a se encontrar nesta quarta-feira em 
Brasília.

No encontro, segundo registrou O Globo, 

fi cou decidido que os partidos iriam elaborar 
um documento conjunto contra o aumento 
de impostos e a proposta de reforma tribu-
tária feita pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes.

Pediu pra sair
A Companhia Docas do Rio Grande do 

Norte (CODERN) informou ofi cialmente 
nesta quinta-feira que o Almirante de Esqua-
dra Elis Treidler Öberg não é mais Diretor-
-Presidente da Companhia desde o dia 26 de 
junho, tendo o Conselho de Administração 
(CONSAD) já efetivado o ato. Para variar, ele 
não conversou com a imprensa para explicar 
a decisão. 

DIVULGAÇÃO/BAND

O

GIROS DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br
Interino: Marcelo Hollanda

Não é segredo para 
ninguém que o apresen-
tador que já foi ligado a 
Bolsonaro é um poderoso 
fator de consenso contra o 
governo



Em uma entrevista conce-
dida ao Jornal Agora RN, o 
vereador Robson Carvalho 

(PDT), fez um balanço das ações 
do seu mandato no contexto da 
pandemia e fez uma análise das 
gestões dos executivos nesse pe-
ríodo. Para ele, a demora na aqui-
sição de vacinas colaborou para 
morte de mais de meio milhão de 
brasileiros.

Agora RN: Qual a sua opinião so-
bre a CEI que possivelmente será 
instalada na Câmara?

Robson Carvalho: As denúncias 
que foram apresentadas sobre as 
possíveis irregularidades na com-
pra de ventiladores pulmonares 
para o Hospital de Campanha são 
preocupantes, mas os órgãos fe-
derais de controle, a Polícia Fede-
ral e o Ministério Público já estão 
investigando e cabe a nós, agentes 
fi scalizadores, aguardar o fi m da 
investigação. Estamos atentos, 
vigilantes e esperando mais ele-
mentos, porque o processo segue 
em segredo de justiça.

Agora RN: Qual sua avaliação das 
gestões estadual, municipal e fe-
deral na pandemia?

Robson Carvalho: A morosidade 
no processo da vacinação contra a 
covid-19 no Brasil é a nossa prin-
cipal insatisfação. Infelizmente, 
depois do Brasil perder mais de 
meio milhão de pessoas, o gover-
no federal acelera na compra e 
na distribuição dos imunizantes. 
Perdemos muitos. Em relação à 
nossa avaliação do governo esta-
dual, que tem como competência 
receber as vacinas, compradas 
com recurso federal, e distribuir 
para os municípios, acredito que 
faltou do governo apoio à econo-
mia do RN, apoio à classe traba-
lhadora que pede socorro neste 
momento de crise. O turismo em 
nossa cidade, um dos setores que 
mais geram emprego e renda, co-
mo o presidente da ABIH, Abdon 
Gosson, disse: “está clamando 
por socorro”. O setor foi o mais 
prejudicado com as restrições dos 
decretos estaduais. Mais de 80 mil 
fi caram desempregados, sem ren-
da nenhuma nessa pandemia. É 
uma situação desesperadora. Ava-
liamos positivamente a Prefeitura 
de Natal no combate à pandemia. 
O prefeito Álvaro Dias, desde o iní-
cio da pandemia, tem trabalhado 
com ações de enfrentamento à co-

vid-19. Por exemplo, Álvaro abriu 
o maior Hospital de Campanha do 
RN e manteve em funcionamento 
o tempo todo, ampliou leitos de 
UTIs no Hospital Municipal e no 
Hospital dos Pescadores; drive-th-
ru de testagem em massa e insta-
lou mais dois novos Hospitais de 
Campanha em Natal e montou 
uma das maiores estruturas de 
vacinação do Nordeste.

Agora RN: O que seu mandato fez 
para contribuir com o enfrenta-
mento à doença?

Robson Carvalho: Logo no início 

da chegada do vírus, realocamos 
todos os recursos das nossas 
emendas impositivas no valor de 
R$ 516.901,38 para a Secretaria 
Municipal de Saúde, com o intuito 
de combater e prevenir o corona-
vírus. O valor foi destinado para 
a compra de equipamentos de 
ventilação pulmonar e respiração 
assistida, kits de reagentes para 
teste, máscaras, álcool em gel, 
luvas, dentre outros. Pensando 
também na qualidade de vida dos 
profi ssionais de saú de que estão 
na linha de frente da covid-19, 
apresentamos o PL, aprovado por 
unanimidade na Câ mara Muni-
cipal, que institui o Programa de 
Acompanhamento Psicoló gico 
aos Profi ssionais de Saú de no 
municí pio de Natal. Nessa pan-
demia, os profi ssionais de saú de 
encaram rotinas exaustivas, onde 
o foco é  dar tudo de si para cuidar 
dos pacientes infectados com o 
coronaví rus. É  necessá rio o ampa-
ro à  saú de mental desses heró is. 
Diante da necessidade de man-
termos o distanciamento social, 
devido à covid-19, apresentamos 
o Projeto de Lei  que determina o 
recebimento, de forma digital, de 
receitas médicas, inclusive as de 
medicamentos controlados, pelas 
farmácias e drogarias, em caráter 
emergencial, enquanto perdurar a 
pandemia da covid-19. Nosso ob-
jetivo é conter a disseminação do 
vírus em Natal. Além de não trazer 

ônus para o município. Não para-
mos por aí. Em meio à crise provo-
cada pela pandemia, trabalhamos 
incessantemente para amenizar o 
sofrimento de milhares de famí-
lias em situação de vulnerabilida-
de social em Natal.

Agora RN: E na área da assistência 
social, qual a atuação do seu man-
dato nesta época?

Robson Carvalho: Como parla-
mentar, destinei R$ 100 mil, da 
nossa emenda impositiva, para 
a compra de cestas básicas para 
minimizar a dor das famílias que 

passam neste momento difícil, 
difi culdades fi nanceiras, e man-
tê-las alimentadas enquanto 
atravessam essa grave crise. Além 
disso, distribuímos cestas básicas, 
com recursos próprios, para famí-
lias em estado de vulnerabilidade 
social. O momento pede união, 
empatia e solidariedade. Com o 
intuito de reduzir as aglomera-
ções nas fi las dos postos e garantir 
mais agilidade ao processo de 
vacinação, sugerimos a criação de 
um site ou aplicativo que falasse 
em tempo real sobre a situação 
das fi las nos pontos. Entramos 
em contato com a secretária de 
Planejamento, Joana Guerra, 
que nos atendeu prontamente e 
junto com a equipe de tecnologia 
da prefeitura, criou o site https://
vacina.natal.rn.gov.br/. A platafor-
ma disponibiliza em tempo real o 
número de vacinados e a situação 
das fi las nos pontos de vacinação. 
Isso é mais uma prova que com 
trabalho, inovação e força de 
vontade, podemos, unidos, fazer 
muito mais.

Agora RN: Qual sua expectativa 
para a chegada do Plano Diretor 
à Câmara?

Robson Carvalho: Natal é um dia-
mante e precisa ser lapidado. A 
revisão do Plano Diretor de Natal 
é uma das pautas mais impor-
tantes que vão tramitar na CMN. 
Segundo a Lei Federal do Estatuto 
das Cidades, o teto da revisão do 
plano é de dez anos. Estamos atra-
sados, o nosso remonta ao ano de 
2007; precisamos avançar, tornar 
Natal mais atrativa a investimen-
tos, gerar mais emprego e renda. 
Claro, a revisão do Plano Diretor 
precisa ser feita com muita cau-
tela e responsabilidade, tendo os 
pilares econômicos, urbanísticos, 
ambientais e sociais como priori-
dade.

Agora RN: O senhor será candida-
to a alguma a vaga no legislativo, 
no ano que vem?

Robson Carvalho: Estamos es-
tudando o cenário. Focando no 
trabalho em Natal, na pandemia 
e nos demais assuntos e compe-
tências que nos são atribuídas de 
fi scalizar; levando as demandas 
da população ao Executivo, crian-
do projetos de Leis que impactam 
positivamente na vida dos nata-
lenses. Estamos dialogando com 
o nosso grupo de colaboradores.
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ENTREVISTA| Para Robson Carvalho, “o prefeito Álvaro Dias, desde o início da pandemia, tem trabalhado com ações de enfrentamento à covid-19. Por 
exemplo, Álvaro abriu o maior Hospital de Campanha do RN e manteve em funcionamento o tempo todo, ampliou leitos de UTIs no Hospital Municipal”

“Morosidade no processo da vacinação 
no Brasil é nossa principal insatisfação”

DIVULGAÇÃO

Natal é um diamante e 
precisa ser lapidado. A 
revisão do Plano Diretor 
de Natal é uma das 
pautas mais importantes 
que vão tramitar na 
Câmara Municipal”

“

ROBSON CARVALHO
VEREADOR PELO PDT

Infelizmente, depois do 
Brasil perder mais de 
meio milhão de pessoas, 
o governo federal 
acelera na compra e 
na distribuição dos 
imunizantes”

“

ROBSON CARVALHO
VEREADOR PELO PDT

Robson: “Turismo em nossa cidade, um dos setores que mais geram emprego e renda, está clamando por socorro”
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O secretário da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
da Covid, Leandro Bueno, 

entregou na tarde desta quinta-feira 
8 carta que cobra posicionamento 
ofi cial do presidente Jair Bolsonaro 
sobre o caso Covaxin. O documento 
foi entregue no Palácio do Planalto.
     “Tomamos essa iniciativa de ma-
neira formal, tendo em vista que 
no dia de hoje, após 14 dias, vossa 
Excelência não emitiu qualquer 
manifestação afastando, de forma 
categórica, pontual e esclarecedora, 
as graves afi rmações atribuídas a 
vossa excelência, que recaem sobre o 
líder de seu governo”, diz a carta. “So-
mente Vossa Excelência pode retirar 
o peso terrível desta suspeição tão 
grave dos ombros do governo deste 
experimentado político, o Deputado 
Ricardo Barros, o qual serve seu go-
verno em um função proeminente”. 

A carta foi assinada pelos sena-

dores Omar Aziz (PSD-MA), Ran-
dolfe Rodrigues (REDE-AP) e Renan 
Calheiros (MDB-AL).

O documento começa pontu-
ando o depoimento do deputado 
Luis Miranda à CPI, no dia 25 de 
junho de 2021, e de seu irmão, ser-
vidor do Ministério da Saúde, Luis 
Ricardo Miranda. 

Na ocasião, o congressista afi r-
mou que o presidente suspeitou do 
líder do governo na Câmara, o de-
putado Ricardo Barros, quando foi 
alertado pela dupla sobre possíveis 
irregularidades na compra da vaci-
na indiana Covaxin.

“Um dos temas mais sensíveis, 
motivo deste expediente especifi -
camente, constitui uma referência 
que teria sido feita por Vossa Exce-
lência ao Líder do Governo na Câ-
mara dos Deputados, Deputado Ri-
cardo Barros”, dizem os senadores 
na carta. “Solicitamos em caráter 
de urgência, diante da gravidade 
das imputações feitas a uma fi gura 
central deste administração, que 
vossa Excelência desminta ou con-
fi rme o teor das declarações”.

Os senadores ainda dizem no 
documento que o “silêncio” de 
Bolsonaro cria uma situação “du-
plamente perturbadora”, já que, “de 

um lado contribui para a execração 
do Deputado Ricardo Barros, ao 
não contar com o desmentido fi r-
me e forte daquele que participou 
da conversa com os irmãos Miran-
da”, e por outro lado, “impede-se 
que, em não sendo verdadeiras as 
referenciadas informações, sejam 
tomadas medidas disciplinares 
pertinentes, porque é inadmissível 
que um parlamentar, no exercício 
do mandato, faça tal afi rmação 
envolvendo o Presidente da Repú-
blica e Líder do Governo e, sendo 
inverídica, não responsa por este 
grave ato”.

O CASO
As negociações de compra da 

vacina indiana Covaxin pelo go-
verno federal são um dos novos 
focos de investigação da CPI (Co-
missão Parlamentar de Inquérito) 
da Covid no Senado.

A partir do depoimento dos 
irmãos Miranda, as apurações pas-
saram a mirar suspeitas de irregu-
laridades no preço de compra da 
Covaxin, na celeridade da negocia-
ção, no envolvimento de intermedi-
ários e em pressões sobre servido-
res do Ministério da Saúde para que 
aprovassem procedimentos.

A deputada federal Carla Di-
ckson (PROS-RN) destinou, 
em pouco mais de um ano 

de mandato, mais de R$ 40 mi-
lhões em recursos para diversas 
áreas do serviço público do Rio 
Grande do Norte.

Ao todo, o montante soma qua-
se R$ 44 milhões para mais de 50 
municípios potiguares de todas as 
regiões do Estado. Parte desse va-
lor será destinado para compra de 
equipamentos para área da saúde, 
como ambulâncias, reformas de 
unidades de saúde e outros.

Para a educação, a deputada 

destinou R$ 10 milhões que serão 
utilizados para reforma e compra 
de ônibus escolar. Também foram 
destinados recursos para a agri-
cultura, pavimentação de ruas, 
dentre outras melhorias.

“São recursos de emendas par-
lamentares. Fico muito feliz em 
poder ajudar o meu Rio Grande do 
Norte através do nosso mandato, é 
uma forma de prestar contas com 
o povo que me colocou aqui. São 
recursos importantes que vão au-
xiliar em várias áreas”, disse a par-
lamentar, vice-líder do governo na 
Câmara Federal.

CPI formaliza pedido 
de posicionamento 
de Bolsonaro sobre 
caso da Covaxin

Deputada Carla Dickson destina 
mais de 40 milhões de reais em 
recursos para o RN

MANDATO

INVESTIGAÇÃO |  Documento 
começa pontuando o 
depoimento do deputado 
Luis Miranda à CPI, no dia 25 
de junho de 2021, e de seu 
irmão Luis Ricardo Miranda 
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Presidente Jair Bolsonaro: 
mais uma investida da CPI da 
Pandemia
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Carla Dickson: “Fico muito feliz 
em poder ajudar o meu RN 
através do nosso mandato”
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“Um dia histórico!”. Assim reagiu 
o prefeito Álvaro Dias ao receber, 
na quarta passada 7, os dados 
relativos à vacinação contra a 
covid-19 e confi rmar que Natal 
ultrapassou a marca de meio mi-
lhão de doses aplicadas. Soman-
do as primeiras e segundas doses, 
a Prefeitura já aplicou 502.748 
imunizantes nos natalenses.
“Atingimos a marca de meio mi-
lhão de doses aplicadas da vaci-
na contra a covid-19 em Natal. 
Também reduzimos a faixa etária 
para 39+. Reduzimos 20 anos em 
apenas um mês e seguiremos 
avançando. Aqui tem trabalho 
que faz a diferença. Vamos ven-
cer!”, escreveu Álvaro Dias, em 

uma rede social.
O processo de imunização da 
população de Natal está avan-
çando com rapidez. De acordo 
com o “Vacinômetro”, que indi-
ca o número de aplicações, nos 
últimos dias a média diária de 
vacinas tem superado a marca 
de oito mil. Entre o dia 10 de 
junho e 7 de julho, ou seja, me-
nos de 30 dias, foram aplicadas 
mais de 107 mil doses.
Nesta quinta-feira 8, Natal vaci-
nou o público sem comorbidades 
39+; continuou a vacinação com 
a primeira dose dos grupos prio-
ritários das pessoas a partir de 18 
anos com comorbidades; traba-
lhadores industriais a partir dos 

31 anos; grávidas e puérperas; os 
profi ssionais que atuam na edu-
cação do ensino fundamental I e 
II de escolas públicas e privadas 
de Natal. Na quarta-feira 7, foram 
incluídos os caminhoneiros en-
tre as prioridades. Pela manhã o 
“vacinômetro” estava registrando 
fi la moderada em todos os dri-
ves-thrus, com exceção do locali-
zado no Sesi Clube.
O secretário de saúde de Natal, 
George Antunes confi rma que 
o número de vacinados está 
impactando positivamente nos 
dados referentes a internações. 
“Com o avanço da vacinação, 
começamos a sentir o efeito 
nos índices de desospitaliza-

ção na nossa Rede de Hospitais 
Covid”, diz. Hoje, por exemplo, 
são 30 pacientes internados 
em leitos de enfermaria soma-
dos ao Hospital de Campanha 
Natal Sul, e 35 pacientes em 
leitos de UTI, somando o Hos-
pital Municipal e Campanha, 
e as UPAs não possuem neste 
momento nenhum paciente 
aguardando leitos, segundo o 
secretário. 
“Então pedimos à população que 
vá tomar a segunda dose da vaci-
na, não podemos baixar a guarda 
e que fi quem atentos à faixa etá-
ria de vacinação e vá se vacinar. 
A covid-19 mata e o remédio é a 
vacina”, alerta o secretário.

Depois de estruturar, equipar e 
ampliar a rede pública muni-
cipal de saúde em virtude da 

pandemia do novo coronavírus, ofere-
cendo atendimento rápido, efi ciente 
e de qualidade para a população, a 
Prefeitura de Natal agrega mais um 
serviço para as pessoas que foram 
infectadas pela covid-19 e ainda pre-
cisam de acompanhamento médico 
pós-tratamento. É o chamado “ambu-
latório pós-covid”, voltado para quem 
necessita de cuidados adicionais. O 
serviço disponibiliza assistência de 
especialistas e exames complemen-
tares para auxiliar no diagnóstico das 
síndromes que se manifestam em al-
gumas pessoas depois que encerram 
o ciclo de tratamento da covid-19.

Esse serviço é realizado em par-
ceria entre a Secretaria Municipal 
de Saúde e o Instituto de Medicina 
Tropical (IMT), da UFRN, oferecendo 
consultas especializadas aos pacien-
tes que receberam alta em qualquer 
serviço da rede de atenção do mu-
nicípio. A estratégia teve início de 
forma experimental em abril de 2021 
e já atendeu a mais de 60 pessoas. Os 
pacientes atendidos são referenciados 
pelo médico ainda no serviço, com en-
caminhamento após 21 dias de alta, se 
houver persistência de qualquer sin-
toma durante a recuperação em casa.

Até o momento, o projeto conta 
com clínica geral, infectologia e psi-
quiatria. Nos próximos meses, a SMS 

Natal tem a proposta de ampliar pa-
ra outras especialidades como neu-
rologia, pneumologia, cardiologia 
e reumatologia. Os atendimentos 
vêm acontecendo no ambulatório 
do IMT e serão prestados também 
nas Policlínicas de Natal.

“No primeiro momento da pande-
mia, atuamos para ampliar a capaci-
dade de atendimento da rede pública 
municipal de saúde com a abertura de 
leitos, contratação de pessoal, compra 
de equipamentos, insumos e diversas 
outras iniciativas. Esse suporte tem 
sido essencial no combate ao novo co-

ronavírus. Agora estamos garantindo 
atendimento pós-Covid. Muitos ainda 
necessitam de uma atenção especia-
lizada, pois a doença deixa sequelas 
temporárias e até permanentes. Pre-
cisamos cuidar dessas pessoas. Es-
tamos conseguimos bons resultados 
nesse trabalho conjunto com o IMT”, 
comemora o prefeito Álvaro Dias. 

Com a abertura do ambulatório 
pós-covid, ressalta o prefeito, a gestão 
municipal complementa os cuidados 
aos cidadãos em todas as linhas de 
atendimento. “Trabalhamos em situ-
ações pré-covid, com nossos agentes 

comunitários de saúde fazendo a bus-
ca ativa, identifi cando pessoas com 
sintomas e prestando a orientação 
necessária para que o atendimento 
em nossa rede ocorra o quanto an-
tes. Também temos o tratamento da 
doença em si em nossas unidades, 
hospitais de campanha, centros de 
atendimento covid e agora o pós-co-
vid. É uma estratégia completa para 
não deixar a nossa população desam-
parada”, aponta o prefeito.

Quem precisou do serviço, apro-
vou. A funcionária pública Cléa Patrí-
cia dos Santos foi uma das primeiras 

atendidas pelo projeto. “Tive covid em 
março, com todos os sintomas, mas 
no pós-covid senti muita ansiedade, 
dores musculares, falta de sensibilida-
de em uma das mãos e muita fadiga. 
Fui encaminhada e atendida, me sur-
preendendo com a atenção desde a 
primeira consulta. Relatei tudo e tive 
um acompanhamento com remédios, 
apoio psicológico remoto através das 
ligações que eu recebia do Distrito. 
Hoje me sinto bem melhor e minha 
consulta de retorno está agendada pa-
ra julho”, descreve Cléa Patrícia.

Para a coordenadora médica do 
Departamento de Atenção Básica 
da SMS/Natal, Rosângela Morais, 
o acompanhamento pós-doença é 
fundamental, já que dois terços dos 
pacientes que desenvolvem a forma 
mais grave da covid têm algum tipo 
de queixa, como dor de cabeça, difi -
culdade para respirar e desconforto 
pelo corpo. “Essa é mais uma ação 
que vem para somar na linha de 
cuidado ao paciente acometido por 
essa doença. Com um tratamento 
rápido, efi ciente e adequado con-
seguimos identifi car quem precisa 
de maiores cuidados. O médico vai 
referenciar na linha de cuidado, seja 
através de uma UPA, um centro de 
enfrentamento ou hospital, para ter 
esse atendimento especializado e 
repetir algum exame complementar, 
como radiografi a ou tomografi a, por 
exemplo”, detalha a coordenadora.

Prefeitura de Natal reforça cuidados 
para tratar pacientes pós-Covid

Natal atinge mais de meio milhão 
de doses aplicadas contra a covid-19

 TRATAMENTO | É o chamado “ambulatório pós-covid”, voltado para quem necessita de cuidados adicionais. Serviço oferece assistência de especialistas 
e exames para auxiliar no diagnóstico das síndromes que se manifestam em algumas pessoas depois que encerram o ciclo de tratamento da doença
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O processo de imunização da 
população de Natal está avançando 
com rapidez

Serviço é feito em parceria entre a SMS e o Instituto de Medicina Tropical, da UFRN, oferecendo consultas especializadas aos pacientes
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Mais uma vez, o presidente Jair 
Bolsonaro sinaliza para o golpe. 
Nada diferente do que ele tenha 
afi rmado tantas outras vezes.

Nesta quinta-feira, junto ao 
mesmo cercadinho de desocupa-
dos, ele afi rmou:

“Ou fazemos eleições limpas no 
Brasil ou não temos eleições”.

Eleito com uma diferença de 
10 milhões de votos em 2018 e sem 
apresentar uma míseravel evidência 
para comprovar sua tese de fraude, 
o presidente resumiu que não acei-

tará o resultado das urnas em 2022, 
a menos que ganhe com uma dife-
rença acachapante de votos.

Talvez uns 20 milhões de di-
ferença para o segundo colocado. 
E, mesmo assim, desconfi ando de 
tudo; afi nal de contas, a liberdade é 
o preço da eterna vigilância e o co-
munismo internacional não dorme.

Não vai acontecer. Nem que as 
commodities cheguem às alturas 

da estratosfera e a população brin-
dada com meio auxilio emergencial 
do ano passado resolva explodir em 
êxtase com uma infl ação renascida 
mordendo seus calcanhares.

Bolsonaro deseja tanto o poder 
que já se esqueceu de como era bom 
fazer política de baixo clero, com 
tempo para usufruir do “capital” po-
lítico conquistado em anos de exercí-
cio de seguidos mandatos populares.

Tinha tempo para pescar e se diver-
tir e até para criar os filhos que dariam 
continuidade ao clã que se transfor-
maria numa franquia capaz de seduzir 
meio Congresso Nacional por meio de 
bilhões do orçamento da União.

Realmente, convenhamos, não 
é fácil largar esse osso, quando se 
esbanja favores a setores que se 
sentiam meio órfãos e que agora 
juram fi delidade eterna.

Compensa a vida despreocupa-
da e desinformada de outrora, quan-
do o exercício da política se resumia 
em detonar inimigos de ocasião e 
brilhar sobre os louros de folclóricos 
arroubos parlamentares.

O Brasil já teve grandes popu-
listas em sua história republicana, 
como Getúlio Vargas, Jânio Quadros 
(o louco) e o próprio Lula. Teve po-
líticos extremamente habilidosos 
como Lacerda, Tancredo e Ulisses.

Mas todos eles pagaram um preço 
e com Bolsonaro não será diferente.

O Trump dos trópicos volta a dar o ar da graça

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021

CHAMADA PUBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 981/2021

A Comissão Especial de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar procedimento licitatório CHAMADA PUBLICA, 
no dia 02/08/2021 as 08h30min. OBJETO: para aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 
11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 04/2015. Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. 
O edital e seus anexos, assim como demais informações encontra-se à disposição no Núcleo 
Administrativo, Setor de Licitações, Praça da criança, nº 1000, Centro, Afonso Bezerra/RN, na 
sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na Praça Cívica 9 de Junho, n° 37, centro, 
CEP 59.510-000, Afonso Bezerra/RN, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e 
http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/.

Ana Catarina Duarte
Presidenta da CPL Especial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.123/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE 
CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 60.345,00 
(Sessenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de 
Afonso Bezerra/RN, Fornecedor a empresa: COMERCIAL TAVARES EIRELI – ME, Inscrita no CNPJ 
Nº 20.980.395/0001-43. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital de 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto 
Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho 
de 2019; aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. 
VALIDADE DA ATA: 12 meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 02/07/2021. 
CONTRATANTE: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: Josenildo 
Teixeira Rocha, CPF: 806.985.574-68.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.123/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE 
CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 380,00 
(Trezentos e oitenta reais). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, 
Fornecedor a empresa: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – ME, Inscrita no 
CNPJ Nº 10.210.196/0001-00. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital de 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto 
Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho 
de 2019; aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. 
VALIDADE DA ATA: 12 meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 02/07/2021. 
CONTRATANTE: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: André 
Correa Da Rocha, CPF: 220.578.458-77.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
ABERTURA DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 428.040/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 15 de julho de 2021, às 08h00min, na Sala de 
Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a sessão 
de abertura de propostas de preços do processo em epígrafe visando a “Pavimentação a 
paralelepípedos no trecho da Rua Tenente José Alves, Rua Manoel Medeiros Campos e trecho 
da Rua Presidente Kennedy”. Desse modo, convoca-se as empresas habilitadas que desejarem a 
se fazer  presente no local e data já estabelecido, sejam elas NTC  CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ 35.858.1558/0001-48; RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ 08.487.196/0001-00; YNNOVE CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ 22.317.871/0001-76; SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, inscrita no 
CNPJ 13.721.826/0001-91; CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ 
26.635.344/0001-60; NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS EIRELI, 
inscrita no CNPJ 09.181.832/0001-26 e M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA –ME, 
inscrita no CNPJ 18.917.544/0001-88.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de julho de 2021.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
Nos termos da Leis Federais nº (s) 10.520/2002 e Lei 8666/1993, artigo 43 § VI, com redação 
dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998 e 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; ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico  nº 31/2021, 
realizada em 07/05/2021, a saber:
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS AMBULATORIAIS
Empresas: BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPISTALAR EIRELI- 
CNPJ: 34.130.554/0001-25, saiu vencedora nos itens: 49, 50, 51, 52, 54; totalizando o valor de R$ 
18.752,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e dois reais).
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 10.538.476/0001-34, saiu 
vencedor nos itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 63; totalizando o valor de R$ 271.119,70 (duzentos e 
setenta e um mil, cento e dezenove reais e setenta centavos).
HOSP MEDICAL -  COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu vencedor nos itens: 1, 48, 60; totalizando o 
valor de R$ 11.432,00 (onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais).
JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72, saiu vencedor nos 
itens: 12, 18, 19, 53, 55, 56, 61; totalizando o valor de R$ 64.426,40 (sessenta e quatro mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -  CNPJ: 
27.029.083/0001-06, saiu vencedor nos itens: 14, 23; totalizando o valor de R$ 3.614,00 (três mil, 
seiscentos e quatorze reais).
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA- CNPJ: 09.210.219/0001-90, saiu vencedor nos 
itens: 15, 26, 27, 35, 62; totalizando o valor de R$ 10.320,00 (dez mil, trezentos e vinte reais).

Jardim do Seridó/RN, em 08 de julho de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
Em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 11.488/ 2007, 8666/1993 nos termos do artigo 43, 
inciso VI, com redação dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998, como as 
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;HOMOLOGO pelo presente Termo, 
para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  Permanente de Licitação   - 
CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 31/2021 com início 13 de abril de 2021, realizada 
em 07 de maio de 2021 (sexta-feira), mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório 
proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir: 
(Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS AMBULATORIAIS).
Empresas: BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPISTALAR EIRELI- 
CNPJ: 34.130.554/0001-25, saiu vencedora nos itens: 49, 50, 51, 52, 54; totalizando o valor de 
R$ 18.752,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e dois reais).
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 10.538.476/0001-34, saiu 
vencedora nos itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 63; totalizando o valor de R$ 271.119,70 
(duzentos e setenta e um mil, cento e dezenove reais e setenta centavos).
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu vencedor nos itens: 1, 48, 60; totalizando o 
valor de R$ 11.432,00 (onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais).
JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72, saiu vencedor nos 
itens: 12, 18, 19, 53, 55, 56, 61; totalizando o valor de R$ 64.426,40 (sessenta e quatro mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-  CNPJ: 
27.029.083/0001-06, saiu vencedora nos itens: 14, 23; totalizando o valor de R$ 3.614,00 (três 
mil, seiscentos e quatorze reais).
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA- CNPJ: 09.210.219/0001-90, saiu vencedor 
nos itens: 15, 26, 27, 35, 62; totalizando o valor de R$ 10.320,00 (dez mil, trezentos e vinte 
reais).

Jardim do Seridó/RN, 08 de julho de 2021
Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

Data: 08/07/2021 - Projeto Governo Cidadão – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021, 
Processo nº 00210066.000757/2021-14, destinado a AQUISIÇÃO DE  EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES DE GRANDE PORTE PARA O HOSPITAL DA MULHER EM 
MOSSORÓ (EQUIPAMENTOS DE IMAGEM, CENTRO CIRÚRGICO, UTI, CME E 
NECROTÉRIO) , no dia 23 de julho de 2021, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do 
site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 881628. O Edital encontra-se no referido site e no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – 
Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Ana Paula Borges Moreira
Pregoeira

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

Os senadores Renan Calhei-
ros (MDB) e Randolfe Ro-
drigues (Rede) disseram 

nesta quinta-feira 8 que as in-
vestigações da CPI da Covid não 
serão paradas por causa de “inti-
midações”. Os dois se referiram à 
nota, divulgada na quarta-feira à 
noite, pelas Forças Armadas.

“Esta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que é uma insti-
tuição da República, não pode 
ser ameaçada sob pretexto ne-
nhum”, disse Calheiros durante 
sessão da CPI. “Não pode con-
fundir o nosso papel nem achar 
que vai nos intimidar. Nós vamos 
investigar, haja o que houver”, 
completou o relator da CPI.

Randolfe afi rmou que a co-
missão vê responsabilidade do 
coronel Élcio Franco e disse 
que essas atitudes dele “enver-
gonham” as Forças Armadas. 
O vice-presidente da CPI ainda 
disse que tem certeza que “bons 
militares” concordam com ele.

Calheiros, segundo o portal 
Poder360, disse que a investigação 
está “retirando a máscara de um 
esquema que funcionava no Mi-
nistério da Saúde e que proporcio-
nou o agravamento do número de 
mortes de brasileiros” por causa 
da covid-19. “Ora, se isso vai des-
vendar a participação de civil ou 
militar não importa”, afi rmou.

Na quarta-feira à noite, o Minis-
tério da Defesa e os comandantes 
das Forças Armadas repudiaram 
declarações do senador, Omar Aziz 
(PSD-AM),  sobre a ação de alguns 
militares nos episódios de negocia-
ção de vacinas. Durante a reunião 
da CPI. o presidente da comissão 
dissera que “os bons das Forças Ar-
madas devem estar muito envergo-
nhados com algumas pessoas que 
hoje estão na mídia”. 

Renan e Randolfe: 
CPI da Covid não 
teme intimidações 

SENADORES
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LUANA TAYSE

LUANA TAYSE

LUANA TAYSE

ASSESSORIA DA FIERN

O Sistema FIERN alcançou, na úl-
tima quarta-feira 7, uma marca 
importante no programa Ação 

Pela Vida: são mais de 100 mil doses de 
vacinas contra a covid-19 aplicadas nos 
postos de vacinação instalados em Natal 
e Mossoró. O número foi alcançado três 
meses depois do início do programa, lan-
çado pelo Sistema FIERN – FIERN, SESI, 
SENAI e IEL – em uma parceria com a 
Prefeitura do Natal, em 5 de abril.

De acordo com os dados conso-
lidados pelo SESI, 104.062 doses do 
imunizante foram aplicadas entre 
primeira e segunda dose desde o 
início do Ação pela Vida. Na capital 
potiguar, foram 62.092 doses do imu-
nizante e 41.970 em Mossoró.

“É um marco histórico que registra-
mos no Sistema Indústria. Através da 
nossa equipe, estamos trazendo uma 
contribuição relevante para o comba-
te ao covid-19”, disse o presidente da 
FIERN, Amaro Sales.

O Ação Pela Vida garante toda a es-
trutura e pessoal de apoio, enquanto as 
prefeituras entram com as vacinas e pro-
fi ssionais de saúde que atuam nos locais. 
Em Natal, são 25 pontos de vacinação 
instalados no Ginásio do SESI e no esta-
cionamento do SENAI-CTGAS. Em Mos-
soró, são mais 10 pontos de atendimento, 
também no Ginásio do SESI.

 O Sistema FIERN disponibilizou toda 
estrutura e montagem das tendas e pon-
tos de vacinação, além de 90 colaborado-
res e estagiários, que atuam na organiza-
ção do fl uxo de vacinação, e enfermeiros 
e médicos do trabalho para a supervisão.

Vacinação na Indústria
Mais de 12 mil industriários foram 

vacinados nestas duas instalações do 
SESI-RN desde 11 de junho. Foram 10.508 
colaboradores das empresas do setor 
industrial de Natal que receberam os 
imunizantes e 2.172 em Mossoró, que 
totalizam 12.680 industriários vacinados. 
Os dados se referem a informações con-
solidadas na última quinta-feira 8.

Para o planejamento da imunização 
dos industriários, foi desenvolvido, pelo 
Mais RN, um detalhado atlas da indústria 
do Rio Grande do Norte, com quantitativos 
por municípios, números de colaboradores 
e segmentação por faixa etária, gênero e o 
código CNAE (Classifi cação Nacional de 
Atividades Econômicas) das empresas in-
dustriais. Esse código é importante neste 
levantamento para a programação da vaci-
nação, porque comprova que a empresa es-
tá registrada como atividade empresarial.

 Os trabalhadores das indústrias são 
reconhecidos ofi cialmente como prioritá-
rios no PNI (Plano Nacional de Imuniza-
ção). Mas, para que sejam incluídos entre 
os grupos que são vacinados prioritaria-
mente, a imunização deve ser planejada e 
as doses estarem asseguradas na progra-
mação do Estado, que faz a distribuição, 
e dos municípios, que aplicam as vacinas.

 O Plano de Vacinação Contra a Co-
vid-19 da Indústria Potiguar, elaborado 
pelo programa Mais RN, assegura as 
informações e dados necessários para 
essas parcerias — entre Sistema FIERN, 
Prefeituras e Governo do Estado — que 
garantem a vacinação dos trabalhado-
res da indústria.

AÇÃO PELA VIDA | Marca 
histórica é alcançada três 
meses após o lançamento 
do programa.De acordo 
com os dados consolidados 
pelo SESI, 104.062 doses do 
imunizante foram aplicadas 
entre primeira e segunda 
dose desde o início do Ação

Álvaro Dias parabenizou iniciativa da 

FIERN ULTRAPASSA 
100 MIL DOSES APLICADAS 
EM NATAL E MOSSORÓ

SESI Natal
8h às 16h, de segunda à sexta.
Pedestre: 10 pontos de atendimento, no Ginásio do SESI
Drive Thru: 15 pontos de atendimento, no estacionamento do SENAI-CTGAS
Ponto de referência: em frente a CEASA, na Avenida Capitão-mor Gouveia.
SESI Mossoró
8h às 16h, de segunda à sexta.
Pedestre: 10 pontos de atendimento, no Ginásio do SESI Mossoró

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Mais de 12 mil industriários 
foram vacinados nestas duas 
instalações do SESI-RN desde 
11 de junho
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No Rio Grande do Norte, nos 
municípios de Canguareta-
ma e de Goianinha, em uma 

área situada às margens do rio Catu, 
vive a comunidade indígena Eleo-
térios do Catu, de etnia Potiguara, 
que aguarda há anos a identifi cação 
e a delimitação de sua terra. Para 
assegurar esse direito, garantido 
pela Constituição Federal de 1988, o 
Ministério Público Federal na 5ª Re-
gião recorreu nesta terça-feira 6, ao 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 2017, o MPF no Rio Grande 
do Norte propôs uma ação civil pú-
blica contra a União e a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), buscando 
a regularização fundiária da terra 
dos Eleotérios do Catu, ocupada, na 
época, por 364 índios. Na ocasião, 
o MPF ressaltou que a Funai tinha 
conhecimento da reivindicação fun-
diária do grupo há mais de sete anos 
– segundo cadastro no Sistema de 
Terras Indígenas da fundação –, mas 
sequer havia iniciado o processo de-
marcatório, limitando-se a dizer que 

não havia prazo para isso.
O processo foi julgado pela 1ª 

Vara da Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte, que determinou o início 
dos procedimentos de identifi cação 
e de delimitação da terra reivindi-
cada pela comunidade indígena, 
estabelecendo um prazo de 24 me-
ses para a fi nalização dos trabalhos, 
após a criação do Grupo Técnico 
para conduzi-los. A União e a Funai 
recorreram ao Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF5), alegando 
que o Poder Judiciário não poderia 
interferir nos atos discricionários 
da Administração Pública e que de-
veria ser respeitada a programação 
feita para a gestão de centenas de 
processos de demarcação. Disse-
ram ainda não dispor de servidores 
sufi cientes para elaborar os estudos 
técnicos necessários à identifi cação 
das terras indígenas.

Em setembro de 2020, a Primeira 
Turma do TRF5 julgou procedente 
o recurso, por entender que o Poder 
Judiciário não poderia impor à Funai 
ou à União a obrigação de atender à 

demanda do MPF em prazo específi -
co e ainda em desrespeito à ordem e 
aos critérios estabelecidos pela Fun-
dação para a demarcação da terra 
indígena. Entretanto, para o MPF, o 
Tribunal deixou de levar em conta o 
que a Constituição Federal de 1988 
estabelece em seu artigo 67: “A União 
concluirá a demarcação das terras 
indígenas no prazo de cinco anos a 
partir da promulgação da Constitui-
ção”. Mesmo quando questionado 
pelo MPF – por meio de embargos de 
declaração –, a respeito da omissão 
sobre esse ponto, o TRF5 manteve 
integralmente sua decisão.

O Ministério Público Federal re-
corre agora aos Tribunais Superiores 
para assegurar o andamento célere 
dos procedimentos necessários à 
demarcação da terra da comunidade 
indígena Eleotérios do Catu. Nos re-
cursos, o MPF aponta que a decisão 
do TRF5 deve ser reformada, inclusi-
ve por divergir da jurisprudência do 
STF e do STJ, que, em casos seme-
lhantes, reconheceram ser possível 
a intervenção judicial em casos de 

demora excessiva na conclusão de 
procedimento demarcatório de ter-
ras indígenas.

“O Judiciário não pode desprezar 
o mandamento constitucional que 
conferiu aos índios o direito originá-
rio sobre as terras que tradicional-
mente ocupam, bem como o prazo 
constitucional estabelecido para a 
conclusão de sua demarcação, que, 
embora seja programático (o que 
torna fl exível o período estipulado 
de cinco anos), não justifi ca a de-
mora excessiva do Poder Público em 
iniciar e concluir o procedimento 
demarcatório”, declara o procura-
dor regional da República Francisco 
Machado, autor dos recursos.

O MPF destaca a importância 
da demarcação da Terra Indígena 
Potiguara dos Eleotérios do Catu, 
uma vez que muitos direitos básicos 
assegurados aos índios, como, por 
exemplo, educação e saúde, vêm 
sendo alvos de obstáculos impostos 
pelas entidades responsáveis, sob a 
alegação de que a área não está ofi -
cialmente reconhecida.

RN | Para o MPF, a 
demora na identificação 
e delimitação da Terra 
Indígena Potiguara dos 
Eleotérios do Catu impede 
o exercício dos direitos 
dos índios sobre a terra 
que tradicionalmente têm 
ocupado

MPF recorre ao STJ e 
ao STF para assegurar 
demarcação de terra 
indígena no Estado

Fecomércio RN promove Semana do Comerciante 
com ações e seminário para empresariado

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O Sistema Fecomércio RN, Sesc 
e Senac promoverá, entre os 
dias 12 e 16 de julho, a Semana 

do Comerciante, evento que contará 
com uma vasta programação voltada 
à celebração do Dia do Comerciante, 
comemorado em 16 de julho. 

Como ponto chave das ações, a 
entidade promoverá, gratuitamente, 
o Seminário Comércio Potiguar - Em 
frente com VC, com a palestra magna 
on-line do diretor de Produtos da Ma-
galu, Ricardo Rocha, no dia 14 de julho.  

Considerado um dos executivos 
mais inovadores do Brasil, Rocha 
tem como uma das suas missões 
levar a tecnologia e a inovação pa-
ra o varejo no Brasil. O empresário 
fundou a Softbox, que hoje integra 
ao grupo Magazine Luiza, junto com 
mais duas de suas empresas. 

Ele também está à frente do Luiza 
Labs, um laboratório de tecnologia e 
inovação do Magazine Luiza com o ob-
jetivo de criar soluções com foco no va-
rejo, proporcionando aos clientes uma 
melhor experiência de compra. Uma 
dessas soluções, foi o programa Parcei-
ro Magalu, lançado na pandemia, cria-

do para auxiliar pequenos empreende-
dores a venderem on-line, utilizando o 
conhecimento da empresa. 

O seminário também contará com 
a palestra “Aceleração de Negócios 
com Marketing Digital e Vendas”, pro-
ferida em conjunto por Glebe Duarte 
e Marcelo Bandiera, no dia 15 de julho. 
As inscrições estão disponíveis no site 
https://fecomerciorn.com.br/ 

Outro destaque é o lançamento do 
Programa de Relacionamento Feco-
mércio com VC, que oferece benefícios 
comerciais diferenciados e exclusivos 
às empresas instaladas no Rio Grande 
do Norte. Por meio de uma plataforma 
simples e intuitiva, as empresas terão 
acesso a descontos e facilidades como 
a gestão de pagamentos, maquineta de 
cartão com ferramentas inovadoras, 
loja de produtos e serviços na web, 
além da visibilidade e acesso a novas 
oportunidades de mercado. 

O presidente do Sistema Fecomér-
cio RN destaca a importância do seg-
mento para economia do Rio Grande 
do Norte. “Representamos mais de 
75% do PIB do estado e respondemos 
por mais de 290 mil empregos. As ati-

vidades ligadas ao Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo são pilares para o 
nosso estado. Nos últimos meses, te-
mos enfrentado uma crise sem prece-
dentes. Ao longo de todo o processo, a 
Fecomércio atuou de forma proativa, 
buscando construir protocolos, arti-
cular a reabertura das atividades, pro-
mover a capacitação dos empresários 
e trabalhadores e a conscientização 
da população.”. 

Ao longo de toda a semana, o 
Senac RN fará inscrições em cursos 
gratuitos, voltados aos trabalhadores 
de empresas vinculadas aos sindicatos 
ligados à Fecomércio, em áreas como 
gestão, vendas e marketing.  Além dis-
so, o Sesc RN fará ações de qualidade 
de vida no trabalho em empresas 
parceiras. O Sesc RN também recebe, 
na terça-feira 13, a edição especial do 
Projeto Seis & Meia, marcando o retor-
no de uma das iniciativas mais impor-
tantes do cenário cultural potiguar. A 
data relembra a passagem da cantora 
Ângela Maria pelo Sesc RN, local onde 
ocorreu o último show da cantora no 
Nordeste. O evento terá transmissão 
on-line no Youtube da Band Natal.

MPF no Rio Grande do Norte propôs 
uma ação civil pública contra a União e 
a Fundação Nacional do Índio (Funai)

Palestra on-line do diretor de Produtos da Magalu, Ricardo Rocha, será no dia 14 de julho  

12 A 16 DE JULHO
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

VAREJISTA BOM PREÇO LTDA, 04.479.155/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de regularização 
de Operação (LRO) para um Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância em 
produtos alimentícios, localizada na Rua Francisco Ferreira Souto, Nº 103, Bairro Centro, Areia 
Branca/RN. 
 

MEDEIROS FABRÍCIO MAIA 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. SIMONE COSTA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n° 
671.741.244-53, portadora do RG n° 1924550 – SSP-RN, residente e domiciliada na Rua Paulo Lyra, n° 2183, Apto. 902, 
Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-550, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 300,00m²(trezentos metros quadrados), imóvel com cadastro junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.017.02.0812.0000.4 e sequencial n° 1.008150.0, CEP: 59.178-000.  limites e 
confrontações: LIMITES: Área Levantada: 300,00m2 . Perímetro: 79,23m. Ao Nordeste, do ponto PI ao P2 com 13,00m, do 
ponto P2 ao P3 com 3,00m, do ponto P3 ao P4 com 14,93m, totalizando um limite nordeste com 30,93m com o Sr Helio 
Marinho; Ao Sudeste, do ponto P4 ao PS com 12,71m com o Sra Thais de Almeida Bellomo; Ao Sudoeste, do ponto PS ao 
P6 com 23,21 m a Sr Luis Gustavo Beretta; Ao Noroeste, do ponto P6 ao Pl com 12,38m com a Rua das Pedrinhas.  Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Thais de Almeida Bellomo, Luis Gustavo Beretta, 
Helio Marinho, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

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

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 098/2021

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
A Pregoeira de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
21/07/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
SEISCENTAS (600) CESTAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO PEJA. 
Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 099/2021

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
A Pregoeira de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação no dia 
21/07/2021 às 13h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE 
ÁLCOOL 70% LIQUÍDO E GEL, PARA MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19, DESTINADO AO USO 
NO RETORNO AS AULAS. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na 
integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
PHOENIX ÓLEO & GÁS LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para uma 
linha de surgência, destinada para a locação 1-PHO-1-RN, localizada na Zona Rural do município de 
Mossoró/RN. 

Ana Claudine de Melo Lago 
Representante Legal 

 

Pela primeira vez desde que foi 
criada, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 

aprovou nesta quinta-feira, 8, um 
reajuste negativo, de -8,19%, para 
os planos de saúde individuais. Isso 
signifi ca, na prática, que as mensa-
lidades para esses contratos terão 
de fi car mais baratas. A redução 
aumenta a pressão sobre as opera-
doras em relação aos reajustes dos 
planos coletivos, que representam 
a maioria do total de contratos.

O reajuste negativo foi aprovado 
em reunião da diretoria colegiada 
da ANS na tarde desta quinta-feira 
após a agência apurar que houve 
redução em despesas das operado-
ras com atendimentos como con-
sultas e cirurgias no ano passado, 
em função da pandemia. Embora 
os casos de covid-19 tenham levado 
ao aumento de atendimentos de 
emergências e internações, houve 
gasto menor com procedimentos 
ambulatoriais e eletivos. 

“Ao longo de 2020, em virtude da 
pandemia, os gastos do setor com 
atendimento assistencial, oriundos 
de procedimentos como consultas, 
exames e internações, sofreram 
quedas signifi cativas comparadas 
aos anos anteriores, tendo em vista 
que o distanciamento social foi uma 
das medidas protetivas. Muitos be-
nefi ciários deixaram de realizar 
atendimentos não urgentes”, afi r-
mou Rogério Scarabel, diretor-pre-
sidente substituto da ANS. 

Dados da agência mostram 
queda de 20 pontos porcentuais 
na despesa das operadoras em 
2020. Neste ano, a utilização dos 
serviços de saúde ainda não alcan-
çou os patamares pré-pandemia. 
Os números de atendimento, diz a 
agência, seguem no mesmo pata-
mar no caso de exames e terapias 
eletivas. Ou em patamar inferior, 
no caso de internações e atendi-
mentos em pronto-socorro.

O reajuste dos planos de saú-
de individuais é calculado pela 
variação de custos médico-hos-
pitalares e a variação de despesas 
não assistenciais em relação ao 
ano anterior. Segundo a agência, 
o porcentual foi apurado seguindo 
as mesmas regras usadas em 2019 
e em 2020. No ano passado, o rea-
juste aprovado de 8,14%, porque 
refl etiam as despesas de 2019. 

Na reunião desta tarde, Scarabel 
afi rmou que se uma operadora deci-
dir não aplicar a redução, estará em 
desacordo com a lei.  “É obrigatório 
de 1.º de maio de 2021 a 30 de abril 
de 2022”, afi rmou. 

Plano de saúde 
individual vai 
ter desconto 
obrigatório

PRIMEIRA VEZ 



Até esta quinta-feira  8, a 
terceira e última etapa da 
Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Infl uenza 2021 
passou de 41,4% para 43,5%  da co-
bertura vacinal, subindo a aplicação 
de 34.578.318 para 36.237.937 doses - 
um aumento de cerca de 1,6 milhão 
de pessoas imunizadas.

“Campanhas de imunização são 
prioridade do Ministério da Saúde 
e resolvemos ampliar a vacinação 
contra a Infl uenza para todos os 
grupos. O nosso objetivo é reduzir os 
casos graves de gripe que também 
pressionam o nosso sistema de saú-
de”, afi rmou o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, em nota.

A terceira fase da campanha de 
vacinação termina hoje, e visa imu-
nizar 79.744.770 brasileiros. Segun-
do a plataforma que disponibiliza 
os dados da campanha, mais de 
73 milhões de doses foram envia-
das para estados e municípios. Na 
semana passada, a pasta informou 
que autorizou a ampliação da cam-
panha para todas as faixas etárias a 
partir de 6 meses de idade.

Segundo o Sistema de Infor-

mação do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), o número de 
pessoas imunizadas com dose 
única passou de 31.951.312 para 
33.518.387 (aumento de 1.867.075 
nos últimos três dias).

Como ser vacinado
O Ministério da Saúde reco-

menda que quem está prestes a ser 
vacinado contra a covid-19 tome 
primeiramente o imunizante contra 
o novo coronavírus. Feito isso, é ne-
cessário esperar por, no mínimo, 14 
dias para se vacinar contra a gripe. 

Segundo as orientações sanitá-
rias ofi ciais, para receber a vacina 
basta comparecer a um posto de 
saúde portando caderneta de vaci-
nação e documento com foto. Não 
ter a caderneta de vacinação em 
mãos não é impeditivo para tomar 
as vacinas ofertadas pelo Ministério 
da Saúde, mas é necessário ter o 
cadastro no SUS, que também po-
de ser feito durante o atendimento. 
A população que ainda não estiver 
pré-cadastrada no PNI ou no siste-
ma do SUS pode realizar o procedi-
mento pelo aplicativo Conecte SUS.
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PEDIDO DE CONCESSÃO LICENÇA REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO 

 
EMPRENDIMENTOS MEDEIROS LTDA - ME, CNPJ: 17.458.452/0001-14, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Regularização Operação- L.R.O, validade: 23/04/2020,  para uma Pousada, constando 20UH, Localizada Rua 
Gamaliel Martins Bezerra, 610, Alto da Alegria, Angicos-RN. 
 

RILDENIRO MEDEIROS 
PROPRIETÁRIO 

Os ministros da Saúde, Marce-
lo Queiroga, e da Educação, 
Milton Ribeiro, defenderam 

nesta quinta-feira 8, o retorno dos 
estudantes às salas de aula. Os dois 
anunciaram a preparação de um 
protocolo de retorno e fi zeram, de 
forma conjunta, um “apelo” a gesto-
res municipais e estaduais para que 
comecem de imediato a preparação 
para essa retomada, que devem vol-
tar de forma segura, respeitando os 
protocolos vigentes e em observân-
cia aos estágios de imunização do 
corpo docente. 

Segundo o ministro da Saúde, 
80% dos professores do ensino bási-
co já receberam a primeira dose da 
vacina, o que possibilitaria, a partir 
de agosto, um retorno seguro às 
aulas. “Temos apoio da Unicef, da 
Unesco, da OMS e da OCDE [para 
isso]. Há absoluto consenso de que 
vacinação não é pré-requisito para 
o retorno às aulas. Vamos, portan-
to, criar um protocolo conjunto 

que será estabelecido por portaria 
interministerial, estabelecendo as 
regras para o retorno seguro”, disse 
ele ao reiterar que a narrativa de 
que o Brasil vai mal na vacinação já 
estaria se dissolvendo.

A expectativa é de que a porta-
ria com o protocolo de retorno às 
aulas seja publicada no início da 
semana que vem.

O ministro da Educação disse 
que o país “chegou ao limite”. “So-
mos um dos últimos países com 
as escolas fechadas. A perda é aca-
dêmica, emocional e pode até ser 
considerada nutricional para mui-
tas crianças”, disse ele ao criticar 
“a falta decisão política dos entes 
federados lá na ponta”.

Na avaliação de Ribeiro, “alguns 

estados e algumas redes infeliz-
mente estão politizando o assunto 
de educação, tratando as crianças 
como peça de manobra política”.

Ele criticou também discursos 
que tem ouvido, segundo os quais 
seria necessário vacinar crianças 
antes de se dar início ao retorno das 
aulas. “Daqui a pouco o discurso vai 
ser vacinar os pais e avós, e aí não se 
volta mais”.

Dirigindo-se aos “narradores da 
narrativa de que tudo vai mal”, que 
segundo ele “regularmente tomam 
emprestados exemplos de fora para 
mostrar nossos erros”, Ribeiro disse 
que, agora, o país tem de “buscar 
exemplos de fora para mostrar que 
estamos errados em não restabele-
cer a aula presencial”.

Saúde e Educação elaboram protocolo 
de retorno seguro às aulas presenciais 
ENSINO | Aulas retornariam 
no mês de agosto; 80% 
dos professores do Ensino 
Básico receberam primeira 
dose da vacina 

Terceira fase da campanha termina hoje e visa imunizar 79.744.770 brasileiros

Campanha de vacinação contra 
gripe imuniza mais 1,6 milhão

INFLUENZA

MARCELLO CASAL JR 

Governo Federal pede que estados e municípios sigam protocolo de retomada

MARCELLO CASAL JR 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
10ª Vara Cível da Comarca de Natal 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias 
Processo: 0845804-31.2018.8.20.5001 
Ação: MONITÓRIA (40) 
Autor: CIA AVICOLA MASSANGANA CIAMA 
Réu: BF COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 
 
CITANDO: BF COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA., pessoa jurídica, CNPJ/MF nº 28.411.835/0001-53, em 
LUGAR INCERTO e NÃO SABIDO, por todos os atos e termos da ação a seguir identificada. 
FINALIDADE: Citação de BF COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA., pessoa jurídica, CNPJ/MF nº 
28.411.835/0001-53 para, no prazo de 15(quinze) dias, pagar o débito ou apresentar embargos, através de advogado 
devidamente habilitado. 
VALOR DO DÉBITO: R$ 3.822,40 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), acrescida de 
honorários no percentual de 5%. 
ADVERTÊNCIA: a) Não sendo oferecidos os embargos no prazo de 15(quinze) dias, constituir-se-á, de pleno direito, o 
título executivo judicial. b) Os autos encontram-se na Secretaria desta Décima Vara Cível, à disposição dos 
interessados; c) será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do CPC.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do 
Tribunal de Justiça na internet, no endereço https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, 
utilizando o código 19062810372293300000033103205 (despacho proferido), sendo considerada vista pessoal (artigo 
9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de 
quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. 
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato 
de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". 
 

NATAL/RN, 3 de julho de 2019. 
 

MARCELO PINTO VARELLA 
Juiz de Direito 

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

 
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, convoca 
os médicos associados a COOPMED, que prestam serviços ao Município de Natal, para Assembleia presencial e 
virtual a ser realizada no dia 14 de julho de 2021 (quarta-feira), às 19h, na Sede do SINMED, situada à Rua Apodi, 
244, Cidade Alta, para deliberação das seguintes pautas: 

1) Atrasos de pagamentos referentes a meses trabalhados; 
2) Paralisação de advertência ou suspensão de atendimento por tempo indeterminado;  
3) Outros assuntos de interesse da categoria a serem deliberados;  

Natal/ RN, 09 de julho de 2021. 

 

Dr. Geraldo Ferreira Filho 
Presidente  

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. STEFANO CECCARELLI, italiano, empresário, convivendo em união estável com a Sra. CILENE 
MARIA FERREIRA DE LIMA, ele com o RNE n° V568777-M, e CPF/MF sob o n° 015.687.504-71, ela, brasileira, 
empresária, RG n°6799093, CPF/MF sob o n° 049.861.844-74, ambos, residentes e domiciliados na Rua Bernando 
Scheidemantel, n° 2531, Texto Santo, Blumenau/SC, vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho 
Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo 
de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Jaboti, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 382,86m² (trezentos e oitenta e dois metros, e oitenta e seis decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice M1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 
9.310.506,447m e E 272.946,916m; deste segue confrontando com a propriedade de MARIA LÚCIA INÁCIO DA SILVA, 
com azimute de 120°23'41" por uma distância de 14,93m  até o vértice M2, de coordenadas N 9.310.498,895m e E 
272.959,790m; deste segue confrontando com a propriedade de EVALDO ALVES com azimute de 211°08'39" por uma 
distância de 23,91m  até o vértice M3, de coordenadas N 9.310.478,428m e E 272.947,422m; deste segue confrontando 
com a propriedade de JOÃO MARIA INÁCIO DA SILVA, com azimute de 309°51'59" por uma distância de 19,30m  até o 
vértice M4, de coordenadas N 9.310.490,801m e E 272.932,606m; deste segue confrontando com a RUA JABOTI, com 
azimute 42°26'50" por uma distância de 21,20m  até o vértice M1,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 79,34 m.   
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 25.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno 
da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Evaldo Alves, João Maria Inacio da Silva, a Sra. 
Maria Lucia Inacio da Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM CIDADE ALTA - NATAL - RN

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir 
localizado na RUA JOAO PESSOA - CIDADE ALTA - NATAL - RN OU na AV RIO BRANCO - CIDADE 
ALTA - NATAL - RN OU na AV DEODORO DA FONSECA - CIDADE ALTA - NATAL - RN. Deverá possuir 
documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, no 
máximo, possuir área de aproximadamente 1.704,32 m², com pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente 
em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de 
estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá 
obedecer às normas de acessibilidade, à legislação do município referente ao uso do solo quanto a recuos, 
taxa de ocupação do terreno, vagas de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados 
deverão encaminhar carta proposta assinada contendo os dados para contato, endereço completo do imóvel, 
área construída em m², preço da locação por m² da área construída e preço mensal da locação, anexando 

localização comprovando que o imóvel ofertado se encontra dentro do raio de abrangência desta publicação 
e a manifestação sobre ser ou não responsável por execução de obra se houver necessidade de adaptação 

endereço eletrônico ceogi04@caixa.gov.br. Os documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no 
seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 
(se forem físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br (se forem digitais e respeitando o tamanho máximo de 
10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Astério Alves de Araújo Filho, CPF nº 736.799.174-49, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, 
para uma Extração Mineral (Saibro), com de 40 hectares e volume de 1.500m³/mês localizado na Fazenda 
Campo Alto, S/N, Zona Rural, Cerro Corá/RN. 

 
Astério Alves de Araújo Filho 

Proprietário 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 
AUTO POSTO PADRE CICERO EIRELI, CNPJ: 26.698.386/0002-21 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 07/07/2025 em favor do empreendimento com a 
atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado no SIT FERNANDO, SN - ZONA 
RURAL - CEP: 59.215-000 no Município de NOVA CRUZ/RN. 
 

DEISE DA SILVA ARAUJO 
TITULAR 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
A empresa LOPES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, CNPJ: 09.138.630/0001-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação (LO) para uma empresa que comercializa material de construção e 
madeira sem beneficiamento, localizada na Rua das Gaivotas, n° 11, Centro, Santo Antônio/RN, CEP: 
59.255-000. 
 

CHEYLLA GOMES DA SILVA LOPES 
Proprietário 

 
 
 
 
 

AVISO DE CONTRATO Nº 10/2020 
 

CARTA CONVITE Nº 001/2021. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração 
Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: ERO LOCAÇÕES LTDA - ME. CNPJ: 
09.643.987/0001-46. Objeto: contratação de empresa especializada em locação de Veículos, para atendimento 
de necessidade do SENAR-AR/RN. Valor: - R$ 264.750,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e 
cinquenta reais). Vigência: 31/07/2022. Natal(RN), 08 de julho de 2021. José Álvares Vieira – Presidente do 
Conselho Administrativo SENAR-AR/RN. 

 

ARQUIVO

Após reincluir grávidas e 
puérperas (mulheres no pe-
ríodo pós-parto, de 45 dias) 

entre os grupos prioritários para 
receber a vacina contra a covid-19, 
o Ministério da Saúde alertou, nes-
ta quinta 8, que isso deve ser feito 
com os imunizantes da Pfi zer (Co-
miRNAty) ou da Sinovac/Butantan 
(CoronaVac e ButanVac).  

“Os imunizantes que podem ser 
utilizados em mulheres grávidas 
são os da Pfi zer e da Coronavac. As-
traZeneca e Janssem não”, declarou 
o ministro, Marcelo Queiroga, esta 
manhã.

A exceção à recomendação 
ministerial é para as grávidas e 
puérperas que já tenham recebido 
uma primeira dose da vacina da 
AstraZeneca. Nestes casos, o ciclo 
vacinal deve ser completado com 
a aplicação da segunda dose com o 
imunizante do mesmo fabricante.

“Para as grávidas que tomaram 
a AstraZeneca, a orientação é a mes-
ma: que após o puerpério seja feita a 
imunização com a mesma vacina e, 
com isso, completada a imunização”, 
disse o ministro, assegurando que, 
nestes casos, a vigilância sanitária se-
rá reforçada de forma a “monitorar a 
possibilidade de eventos tardios que, 
embora raros, podem acontecer.”

O ministério já tinha incluído 
grávidas e puérperas no Programa 
Nacional de Vacinação (PNI) no fi m 
de abril deste ano, mas, em maio, 
a pasta recomendou a suspensão 

temporária da vacinação de ges-
tantes sem comorbidades depois 
da morte de uma mulher que havia 
recebido uma dose da AstraZeneca, 
no Rio de Janeiro. Na ocasião, o mi-
nistério anunciou que acompanha-
ria todas as gestantes que já tinham 
sido vacinadas a fi m de verifi car as 
reações aos imunizantes.

“Após a análise dos dados e do 
debate amplo com especialistas, 
houve o entendimento de se voltar 
a vacina nas gestantes sem comorbi-
dade”, afi rmou Queiroga, hoje.

De acordo com o ministro, a 
decisão de retomar a vacinação 
de grávidas e puérperas levou em 
conta o elevado índice de mortali-
dade entre este grupo de mulheres, 
bem superior que o do restante da 
população, conforme assinalou 
o secretário nacional de Atenção 
Primária à Saúde, Raphael Câmara, 
sustentando os riscos de eventuais 
reações adversas superam os bene-
fícios já comprovados das vacinas.

“Temos que pesar o risco bene-
fício. Principalmente com a nova 
variante, a epidemia da covid-19 
afetou as grávidas. Tanto que a 
letalidade [da doença] entre elas 
está em torno de 10%, enquanto 
entre a população geral é menor 
que 2%. Portanto, ao avaliarmos 
o custo benefício [de aplicar o 
imunizante], não há nenhuma 
discussão: é muito favorável o uso 
das vacinas nas grávidas de forma 
geral”, disse o secretário.

Intercambialidade
O ministério desautorizou a 

combinação de vacinas, a chamada 
intercambialidade - estratégia já 
adotada por alguns municípios, que, 
em alguns casos, aplicaram a pri-
meira dose de uma vacina para, em 
seguida, utilizar, na mesma pessoa, 
o imunizante de outro fabricante. 
Segundo Queiroga, ainda não há 
nenhuma comprovação médico-
-científi ca que valide a prática da 
intercambialidade, que não é reco-
mendada em nenhum caso.

“Estudos de intercambialida-
de estão sendo realizados, mas 
ainda não são sufi cientes para 
tomarmos decisões como estra-
tégias de saúde pública. Na hora 
que houver mais estudos, aí sim os 
especialistas vão se manifestar no 
[âmbito] do Programa Nacional de 
Imunização, apoiado pela câmara 
técnica”, disse o ministro ao fazer 
um alerta para os secretários de 
saúde de estados e municípios 
que, porventura, tenham adotado 
a combinação de vacinas.

“Os secretários estaduais e mu-
nicipais de Saúde que, por acaso, 
queiram modifi car as orientações 
do PNI não devem fazê-lo por 
conta própria. Devem fazê-lo após 
aprovação do grupo intergestor do 
PNI, apoiado pela Câmara Técnica. 
Claro que eles têm sua autonomia, 
mas não para mudar o cerne do 
que foi discutido na política tripar-
tite”, disse Queiroga.

Saúde atualiza 
recomendações de 
vacina para gestantes 
IMUNIZAÇÃO | Intercambialidade de vacinas não está autorizada e segue em estudos.   
imunizantes que podem ser utilizados são Pfizer e Coronavac. AstraZeneca e Janssem não

Decisão de retomar vacinação de grávidas e puérperas levou em conta elevado índice de mortalidade entre este grupo
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. JESSICA CAROLYNE LOPES COSTA, brasileira, casada, professora de inglês, inscrita no CPF/MF 
sob o n° 701.558.001-24, portadora do RG n° 6107875 – MT/GO, e o Sr. ALEKSANDER PIOTR ZLOTOWSKI, norte 
americano, casado, coordenador de projetos, inscrito no CPF/MF sob o n° 716.457.001-94, portador do passaporte n° 
511502752, com validade até 09/01/2024, ambos, residentes e domiciliados na Rua 72, 00395QD, 122 LT, n° 45, Apto. 
602, Setor Central, Goiânia – GO, CEP: 74045-120, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de 
Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos 
Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Tucanos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 416,00m²(quatrocentos e dezesseis metros quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN. Com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte do ponto PI ao P2 com 16,00m, com a 
Rua dos Tucanos; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 26,00m, com o Sr. Abdiel Borimércio Monteiro de Lima; Ao Sul, do 
ponto P3 ao P4 com 16,00m, com o Sr. Lauro Francisco Marcelinho; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 26,00m, com a Sra. 
Claudia Fellice e o Sr. Paulo Henrique da Silva Ribeiro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é 
R$ 350.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Abdiel Borimércio Monteiro de Lima, a Sra. Claudia 
Fellice, o Sr. Paulo Henrique da Silva Ribeiro, o Sr. Lauro Francisco Marcelinho, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Insegurança
Os assaltantes continuam fazen-

do a festa na Grande Natal! A gestão 
de Fátima Bezerra pode ser de qual-
quer coisa, menos da segurança! 
Chamem o recruta Zero!!!

Justiça
Uma aposentada ganhou uma 

ação judicial movida contra o Banco 
BMG S/A, que terá de pagar R$ 3 mil, 
como indenização por danos morais, 
em virtude de um débito considerado 
indevido pela correntista.

Justiça 2
Ela afi rmou que o negócio não 

ocorreu nos moldes que foi celebra-

do. Segundo a mulher, as cobranças 
indevidas lhe geraram constrangi-
mento e, por isso, pleiteou reparação 
por danos materiais e morais. A sen-
tença da juíza Ana Maria Marinho 
de Brito, da Comarca de Ipanguaçu, 
também declarou nulas as cláusulas 
referentes ao contrato de cartão de 
crédito fi rmando entre as partes.

Semifinalistas
A Comissão de Planejamento 

Estratégico do Conselho Nacional 
do Ministério Público  divulgou nesta 
terça-feira 6 a lista de programas e 
projetos semifi nalistas selecionadas 
para a segunda fase do Prêmio CNMP 
2021. O Ministério Público do Rio 

Grande do Norte tem quatro iniciati-
vas entre as 45 semifi nalistas: Labora-
tório de Análise de Dados, Confúcio, 
Najur e Triagem Documental Progra-
mada (categoria especial).

Cantor
O pistoleiro do amor José Orlan-

do comemorará mais um ano de vida 
no sábado 10, às 18 horas, no Impe-
rium Recepções, na Praia do Meio. 
Com direito a uma live, no YouTube, 
no @joseorlandoofi cial.

Constatação
Há muitos lobos em pele de cor-

deiros, cada um mais “bonzinho” que 
o outro. Querem nosso voto.

JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Lascou
Quer dizer que, de acor-

do com o presidente da CPI 
da Pandemia, senador Omar 
Aziz, quem mentir no Senado 
é pra ser preso? Vixe, agora 
deu! E vai ter cadeia para esse 
povo todo? No Brasil?!

Lascou 2
E sabe quanto é a fi ança 

para sair da cadeia do Senado? 
R$ 1.100,00. Foi essa a quantia 
que pagou Roberto Dias, ex-di-
retor de Logística do Ministé-
rio da Saúde. Não deve ter sido 
uma mentira tão cabeluda 
assim.

Safra
O Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social 
(BNDES) vai disponibilizar para 
os pequenos produtores rurais 
R$ 5,1 bilhões do Plano Safra 
2021/2022. Os recursos estão 
disponíveis até o dia 30 de junho 
de 2022.

Safra 2
O presidente do banco, Gus-

tavo Montezano, disse que esta é 
a primeira vez que a instituição 
destina ao Pronaf R$ 1 a cada R$ 
4 disponibilizados no Plano.

Com altas mais brandas na 
conta de luz e na gasolina, a 
infl ação ofi cial no País de-

sacelerou de 0,83% em maio para 
0,53% junho, segundo os dados do 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) divulgado 
nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE).

O resultado veio praticamente no 
piso das estimativas mais otimistas 
de analistas do mercado fi nanceiro 
ouvidos pelo Projeções Broadcast, 
que estimavam uma alta mediana 
de 0,59%. No entanto, a taxa de infl a-
ção acumulada em 12 meses subiu 
a 8,35%, ante uma meta de 3,75% 
perseguida pelo Banco Central este 
ano, consideravelmente acima do 
teto de tolerância de 5,25%. O quadro 
infl acionário tem feito economistas 
revisarem para cima suas projeções 
para a infl ação do ano.

O Departamento de Pesquisa 
Macroeconômica do Itaú Unibanco 
elevou sua projeção de infl ação em 
2021 de 5,6% para 6,1%. O Banco 
MUFG Brasil ainda espera uma in-
fl ação de 6% em 2021, mas alerta 

que a projeção tem viés de alta.
“Acho que a leitura geral conti-

nua sendo de um IPCA mostrando 
um quadro que não é tão favorável”, 
resumiu o economista Daniel Lima, 
do Banco ABC Brasil, que estima um 
IPCA de 6,50% ao fi m deste ano e de 
3,70% em 2022.

Lima prevê aceleração do IPCA 
a 0,85% em julho, impulsionado pela 
energia elétrica, devido ao reajuste 
do valor da bandeira vermelha 2, 
que acrescenta uma cobrança extra 
sobre o consumo na conta de luz.

Gastos 
Em junho, as famílias brasileiras 

só gastaram menos com comuni-
cação. Todos os demais grupos de 
bens e serviços fi caram mais caros, 
com destaque para os custos maio-
res com habitação, transportes, ali-
mentação, saúde e vestuário.

A energia elétrica aumentou 
1,95% em junho. Embora tenha 

subido menos que no mês anterior 
(5,37%), a conta de luz ainda foi o 
item de maior impacto individual 
no IPCA do mês.  

O gás de botijão subiu 1,58% em 
junho, enquanto o gás encanado au-
mentou 5,01%.

Os combustíveis subiram 0,87% 
em junho, acumulando uma alta 
de 43,92% nos últimos 12 meses. A 
gasolina aumentou 0,69%, segundo 
maior impacto sobre a infl ação do 
mês, após os preços já terem subi-
do 2,87% em maio. Também fi ca-
ram mais caros em junho o etanol 
(2,14%), óleo diesel (1,10%) e gás 
veicular (0,16%).

Na alimentação, o gasto com as 
compras nos supermercados au-
mentou 0,33% em junho, sob impac-
to, principalmente, da elevação de 
1,32% nas carnes, que subiram pelo 
quinto mês consecutivo e já estão 
38,17% mais caras em relação a um 
ano antes.

FINANÇAS| IPCA desacelerou 
em relação a maio, mas 
ainda teve o maior resultado 
para o mês desde 2018; 
mesmo subindo menos, a 
conta de luz teve o maior 
impacto individual no 
indicador

Energia elétrica aumentou 1,95% em junho e foi item de maior impacto individual

Aumento nas compras pode ser explicado por fatores como o auxílio emergencial

Puxada por energia elétrica, 
inflação fica em 0,53% em junho 
e atinge 8,35% em 12 meses

UESLEI MARCELINO/REUTERS

MARCELO CASAL JR

A Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras) diz ter identifi cado 
uma alta de 5,32% no consumo por 
parte dos brasileiros entre janeiro e 
maio deste ano. O valor, registrado 
pelo Índice Nacional de Consumo 
dos Lares Brasileiros Abras, supera 
em 2,88% os resultados do setor no 
mesmo período no ano passado.

De acordo com a associação, o 
desempenho pode ser explicado por 
fatores como o auxílio emergencial 
oferecido pelo governo federal e o 
pagamento da primeira parcela, na 
segunda quinzena de maio, do 13º 
salário para aposentados e pensio-
nistas do INSS.

O levantamento ainda identifi -
cou 30.883 novos postos de trabalho 

abertos no setor entre janeiro e maio 
de 2021, além da abertura de 24 no-
vas lojas entre os meses de abril e 
maio.

“O investimento que gera em-
prego acaba voltando para o próprio 
setor. Os novos funcionários também 
passam a aplicar parte de sua renda 
na alimentação da família”, afi rma 
o vice-presidente Institucional da 
Abras, Marcio Milan.

Nesta semana, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) editou um 
decreto para prorrogar por três me-
ses o pagamento do auxílio emergen-
cial de 2021. O benefício atual —que 
varia de R$ 150 a R$ 375— termina 
neste mês. Os valores devem ser 
mantidos.

Supermercados 
registram alta de 5% 
no consumo em 2021 

RECUPERAÇÃO 



O mundo superou a barreira 
das quatro milhões de mor-
tes por covid-19 nesta quin-

ta-feira, 8, um número superior a 
população de qualquer uma das ca-
pitais brasileiras, a exceção de São 
Paulo e Rio. De acordo com dados 
da universidade americana Johns 
Hopkins, 4 milhões e 4 mil pessoas 
morreram pela doença, e mais de 
185 milhões de casos foram confi r-
mados pelo mundo - contagem que 
pode ser inferior à quantidade real 
de infectados, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

A pandemia demorou nove me-
ses para ceifar um milhão de vidas, 
e o ritmo acelerou desde então. O 
segundo milhão foi perdido em três 
meses e meio, o terceiro em três me-
ses e o quarto em cerca de dois meses 
e meio.

“Os números podem não contar 
a história completa, mas ainda as-
sim são realmente surpreendentes 
em todo o mundo”, disse Jennifer B. 
Nuzzo, epidemiologista da Escola de 
Saúde Pública da Universidade Johns 
Hopkins.

Nuzzo afi rma que o número de 
mortes relatadas em todo o mundo 
sugere que “os países de baixa renda 
foram muito mais atingidos do que 
seus números ofi ciais sugerem.”

No ranking de casos confi rma-
dos desde o começo da pandemia, 
Estados Unidos (33.771.942), Índia 
(30.709.557) e Brasil (18.909.037) lide-
ram. Quanto ao número de mortos, 
os EUA lideram (606.220), seguidos 
pelo Brasil (528.540) e pela Índia 
(405.028).

O diretor-geral da Organização 
Mundial da Saúde, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, afi rmou, na quarta-fei-
ra, que quatro milhões de mortos 
representam um marco trágico e 
disse que o número de mortos con-
tinua aumentando em grande parte 
por causa das variantes perigosas do 
vírus e da injustiça distribuição de 
vacinas.

“Combinado por variantes em 
movimento rápido e desigualdade 
chocante na vacinação, muitos pa-
íses em todas as regiões do mundo 
estão vendo picos acentuados de 

casos e hospitalizações”, disse em 
uma coletiva.

Ameaça da variante Delta
O avanço da variante Delta - 

identifi cada inicialmente na Índia 
- converteu-se na maior preocupa-
ção das autoridades sanitárias no 
momento. Se o número de mortos 
vem decrescendo a cada semana, o 
número de novas infecções vem au-
mentando, após quase dois meses 
de declínio, em razão da elevação 
das taxas em países como Reino 
Unido, Indonésia e Rússia, dura-
mente atingidos pela nova cepa.

Na Indonésia, com o sistema 
de saúde sobrecarregado, muitos 
cidadãos recorrem à ivermectina, 
um tratamento antiparasitário 
anunciado por algumas persona-
lidades como um remédio para a 
covid, apesar das recomendações 
ofi ciais contra esse produto.

“Não temos mais (ivermecti-
na) porque muitos clientes vieram 
comprá-la”, disse à France-Presse 
Yoyon, chefe de uma associação 

profi ssional de farmacêuticos em 
Jacarta.

No hospital Mariinskaia, na 
cidade russa de São Petersburgo, 
a “zona vermelha” para pacientes 
com covid-19 está com quase to-
dos os seus 760 leitos ocupados. 
Em apenas meia hora na UTI, os 
corpos de dois pacientes foram re-
movidos em bolsas mortuárias pre-
tas. Mas, “felizmente, a maioria dos 
pacientes se salva”, disse o chefe do 
serviço, Pavel Ermakov.

Às vésperas de sediar os Jogos 
Olímpicos, Tóquio decidiu declarar 
estado de emergência, anunciou o 
primeiro-ministro Yoshihide Suga, 
a duas semanas da cerimônia de 
abertura. A medida será estendida 
até 22 de agosto e foi justifi cada 
pelas autoridades, devido ao au-
mento contínuo das infecções por 
coronavírus na capital japonesa, 
especifi camente a variante Delta.

Vacinas fazem a diferença
Várias vacinas se mostraram 

efi cazes contra o coronavírus, in-
cluindo a variante Delta, e as taxas 
de mortalidade caíram drastica-
mente em muitas partes do mun-
do onde um grande número de 
pessoas foram vacinadas, como os 
Estados Unidos e grande parte da 
Europa.

Mas o vírus ainda está dissemi-
nado em regiões com taxas mais 
baixas de vacinação, como partes 
da Ásia, África e América do Sul. 
Alguns lugares com taxas de vaci-
nação relativamente altas, como a 
Inglaterra, também estão vendo pi-
cos de casos, embora menos desses 
casos tenham causado hospitaliza-
ções e mortes.
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Mundo ultrapassa 4 milhões de 
mortos sob ameaça de variantes

Voluntários carregam corpo de vítima da covid-19 na cidade de Taungoo, na Indonésia Familiares se emocionam durante sepultamento na Indonésia, país que enfrenta forte onda 

PANDEMIA. Diretor-geral 
da OMS afirmou que 
combinação de novas cepas 
do vírus e distribuição injusta 
de vacinas é maior ameaça 
à saúde mundial neste 
momento de crise sanitária 

185 
milhões
de casos foram confirmados 

pelo mundo, mas contagem 

pode ser inferior à quantidade 

real de infectados 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Lua e Urano, que tá arrasane na sua Casa da Fortuna, 
 cam num clima tudo de bom e avisam que pode 

surgir um dinheiro inesperado. Além disso, seu lado 
criativo e original deve vir à tona e você tende a 
faturar uma grana de maneiras diferentes.

Você tem grandes chances de se dar bem na carreira, tudo 
graças ao aspecto divino que rola entre Urano e Lua, que 
brilha na sua Casa da Pro  ssão. Agindo de modo diferente 
do que costuma fazer, mais criativo, independente e fora dos 
padrões, seu signo pode conseguir mudar sua atual situação.

Sextou, tourinho! E se depender dos astros, você não 
merece só palmas, mas o Tocantins inteirinho. É que 
a Lua tá brilhando na sua Casa da Comunicação e, de 
quebra, forma um aspecto sensacional com Urano, 
turbinando sua mente.

Sextou, meu irmão e minha irmã astral, e o dia 
promete. A Lua troca likes com Urano, que tá arrasane 
na sua Casa dos Relacionamentos, e tudo indica que 
irá se relacionar com pessoas originais e excitantes, 
que te ensinem coisas novas e te ajudem a evoluir.

Se depender dos astros, você tem tudo pra tirar o pé 
do lodo, geminiane. É que a Lua tá on na sua Casa 
da Fortuna e dá match com Urano, sinal de que suas 
ideias originais e diferentonas podem resultar em 
money, money, money!

Você deve sextar com tudo, sagitariane. Graças ao 
aspecto top que rola entre a Lua e Urano, que brilha 
na sua Casa do Trabalho, tudo indica que será capaz 
de enxergar outras formas de fazer suas tarefas.

Meninos e meninas de Câncer, a Lua troca likes com Urano, 
que tá pleno na sua Casa das Esperanças, e os dois astros vão 
dar play nos seus sonhos. Tudo indica que irá deixar um pouco 
de lado o seu jeito tradicional e pode agir com mais liberdade 
e originalidade, sem se prender a regras ou padrões.

Alô, alô, capricas! A Lua faz um sextil maravilhoso com Urano, 
que reina no seu paraíso astral, e isso signi  ca que vai poder 
dizer: “adeus, azar! Olá, sorte!”. Tudo indica que suas parcerias 
pessoais e pro  ssionais vão contar com sua criatividade, 
originalidade e espírito livre, que devem  car on agora.

Leão, meu consagrado, a Lua troca vibes 
maravilhosas com Urano, que tá on na sua Casa 
da Pro  ssão, e tudo indica que você terá altas 
expectativas de vida: vai querer bancar o Silvio 
Santos e virar patrão.

Tudo indica que vai deitar e rolar no emprego, já que a 
Lua brilha na sua Casa 6 e estará bem de boas com Urano. 
Aí, além de contar com criatividade e originalidade em 
doses bombásticas, tende a pensar fora da caixinha e 
quebrar o marasmo na hora de fazer o serviço.

Virginianes, forças poderosas devem impulsionar seus 
sonhos. É que a Lua tá arrasando na sua Casa das 
Esperanças e forma um aspecto formoso com Urano, aí 
você deve contar com uma mente mais inovadora, a  ada, 
criativa e até rebelde, além de ter a ajuda de amigos.

Sextou e os astros estão doidinhos pra levantar sua bola, 
Peixes. A Lua troca energias ma-ra-vi-lho-sas com Urano, 
que tá on na sua Casa da Comunicação, e os dois astros 
avisam que pode esbanjar charme e originalidade em seus 
contatos, atraindo a atenção das pessoas como um ímã.

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
Álvaro José também vai 

pelo BandSports cobrir a 
Olimpíada... ... Embarca para o 
Japão já nesta próxima semana.

A Record está com toda a 
operação armada: assim que 

acabar o “Power Couple”, já no 
dia seguinte serão iniciadas as 

reformas nas instalações de 
Itapecerica da Serra... ... O local 

será preparado para receber 
a próxima “Fazenda”... ... A 

estreia, a princípio, será em 14 
de setembro. Maquinaria do 
SBT também a postos para a 

construção da cidade cenográfi ca 
de “Poliana Moça”... ... O local 

estava sendo usado para a 
gravação de uma série, com 

direção do Ricardo Mantoanelli.
Claudia Raia e Jarbas Homem 

de Mello pretendem voltar todas 
as atenções para o teatro neste 
segundo semestre... ... Alguns 

desses planos serão colocados em 
prática imediatamente.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Tem bronca
O SBT precisa urgentemente 

equilibrar as coisas nas suas diversas 
produções de São Paulo, até para se-
renar os ânimos. Ninguém discute a 
importância do investimento no de-
partamento de esportes, que começa 
a apresentar bons resultados de audi-
ência...

E os outros
Só que a emissora de Silvio San-

tos também não pode se esquecer 
de olhar para as demais produções. 
Algumas do seu Entretenimento re-
clamam que não têm verba pra nada.

Tem gente batendo escanteio e 
correndo na área para cabecear. Não 
pode.

Radar
Há o interesse da Band em acertar 

com um outro campeonato europeu, 
para cobrir a saída do italiano.

Existem algumas possibilidades, 
mas o problema é o preço que está 
sendo cobrado. Nem sempre dá para 
fechar a conta.

Atriz exclusiva
Andrea Avancini vive a persona-

gem Yarin na atual fase de “Gênesis”, 
Jacó. Um sobrenome, aliás, que dis-
pensa apresentação.

Andrea tem passagens por Man-
chete e Globo, mas, desde 2007, é atriz 
exclusiva da Record.

(crédito Blad Meneghel)

Sem restrições
A alta direção da Band não tem 

nada contra, muito ao contrário, so-
bre José Luiz Datena ter se filiado ao 
PSL e se lançar como pré-candidato à 

Presidência da República.
Aliás, antes de tomar essa decisão, 

Datena fez questão de consultar o pre-
sidente da emissora, Johnny Saad.

Novo episódio
Na noite desta sexta-feira, 23h, a 

Record exibe um novo episódio da 
série “O Hospital”.

Raríssimas vezes uma televisão 
mostrou a intimidade de uma casa de 
saúde de forma tão humana e com ta-
manhos detalhes. Um trabalho que os 
próprios médicos têm elogiado.

Ganhou mais 10
Ilha de edição também é uma sala 

de milagres. O original de “Verdades 
Secretas” foi exibido, em 2015, em 64 
capítulos.

A reprise, anunciada pela Globo, 
terá exatos mais 10, 74.

Em formato de 
séries, várias no-
velas já existem no 
streaming

Netflix e HBO Max, entre ou-
tras, já demonstraram interesse em 
produzir novelas, mas sempre des-
tacando que serão trabalhos de tiro 
curto – no máximo 60 capítulos.

Para o mercado de trabalho, a 
notícia, claro, é maravilhosa.

Porém, entre o que já existe e o 
que se pretende fazer, vamos com-
binar, que a diferença é nenhuma. 
Aqui mesmo no Brasil, a exemplo 
do que acontece em outros centros 
como Estados Unidos, México e 
Espanha principalmente, qualquer 

série que se destaca sempre tem 
mais de uma temporada.

Algumas delas com um total de 
episódios bem superior aos de capí-
tulos de uma novela comum.

Uma das mais exageradas, 
“Grey’s Anatomy”, em suas 17 tem-
poradas, já chegou a 380. Além de 
outras, também com números 
bem elevados como são os casos 

de “Doctor Who”, “Supernatural” e 
“Law & Order”.

Algumas das nossas, no mesmo 
embalo, também começam a esten-
der as suas durações.

Portanto, parece que a forma, 
que é vencedora, continuará sendo 
a mesma, só as designações serão 
outras: novela, minissérie ou série. 
Mas tudo bem também.
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
O Senhor ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA, de CPF: 093.406.020-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação - LO para a atividade de Extrativismo Mineral, localizada no Sítio Quintos de Baixo, s/n – Zona Rural 
– Parelhas/RN. 
 

ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA 
Sócio Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
IGNAMAR ARCANJO DE OLIVEIRA, CPF: 778.412.634-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, com validade: 06/07/2027, para Projeto de Carcinicultura Marinha, em uma área produtiva 
de: 9,73ha, localizado na Fazenda Canaã, RN 063, Distrito de Cercado Grande, Arez/RN. 
 

IGNAMAR ARCANJO DE OLIVEIRA 
PROPRIETARIA 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

 
A Mineração Nordeste Brasil Ltda., CNPJ 21.590.037/0003-59 torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA, a Licença de Operação, com prazo de validade até 
23/06/2027, para extração de minérios (cobre e scheelita), de um volume de 185 m3/mês, numa área de 36,22 
ha, na localidade Sítio Diniz, zona rural, Município de Serra Negra do Norte/RN. 
 

Aroldo Soraggi de Carvalho 
Sócio- Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
Noroeste Potiguar Carcinicultura Ltda., CNPJ: 06.257.369/0001-60, torna Público que recebeu do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA a LICENÇA DE ALTERAÇÃO, nº 2020-156007/TEC/LA-0042, com validade: 25/05/2023, de um 
empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN. 
 

Jacob Vilhena Atallah 
Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 

PORTO DE GALINHOS GERACAO DE ENERGIA LTDA, 36.089.305/0001-69, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LP para COMPLEXO EÓLICO PORTO DE GALINHOS: Composto por 5 (cinco) parques eólicos 
denominados: Porto de Galinhos I a V, com potência total instalada de 210 MW em uma área de 3.517,89 
ha, localizada na Fazenda Santa Isabel - Estrada RN 402, Zona Rural, do munícipio de Galinhos/RN, 
59596-000. 

Oscar Moura Gundes de Araújo 
 Diretor 

 
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
CLPT CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 25.165.699/0001-70, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
Nº 2021-160742/TEC/AE-0024, com prazo de validade até 23/06/2022, em favor do empreendimento USINA 
DE ASFALTO MÓVEL, localizada na Rod. BR304, 1519, Aeroporto, Mossoró/RN.  
 

Mario Lino de Mendonça Neto 
Sócio-Administrador 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCIMAR DA SILVA SOARES ME, CNPJ 24.533.341/0001-90, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para um Serviço 
de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (LAVA JATO), localizada na Rua Augusto 
Monteiro n° 952 – Caicó/RN 59.300-000.  

 
Francimar da Silva Soares  

Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SUELENE PINHEIRO DE ARAUJO, CNPJ 22.218.393/0001-47, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Indústria 
de fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, localizada na Rua 
Teotônio Freire n° 330 A – Centro – Currais Novos (RN) – 59.380-000. 
 

Suelene Pinheiro de Araújo 
Proprietária 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
CLOVIS VELLOSO FREIRE FILHO, CPF nº 048.898.744-02, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação, para uma Criação de Animais (Bovinocultura), localizado na BR 304, Fazenda Piató, S/N, 
Zona Rural, Macaíba/RN. 

CLOVIS VELLOSO FREIRE FILHO 
PROPRIETÁRIO 

 

Em meio a um ambiente de 
fi nal de Copa América en-
volvendo um adversário 

tão tradicional como a Argentina, 
Richarlison ganhou mais um desa-
fi o: vai ser o camisa 10 da seleção 
olímpica comandada pelo técnico 
André Jardine. “Camisa 10 é sig-
nifi cado de grandes jogadores a 
serviço da seleção como Neymar, 
Pelé, Zico. Então, eu sei da respon-
sabilidade e vou jogar como na 
seleção principal”, afi rmou.

Focado na fi nal de sábado e 
com a experiência de anos no fu-
tebol inglês, o jogador disse estar 
pronto para as provocações que 
sempre cercam Brasil e Argentina 
e jogos decisivos.

“Provocação de lá, provocação 
de cá. A gente sabe que o bicho pe-
ga. Não vamos falar por falar, temos 
de botar dentro de campo. Temos 
de ganhar todos os jogos e é o que 
estamos fazendo. Vamos provocar 

sim, isso vai acontecer e o que vale 
mesmo são os três pontos dentro 
de campo e quem levantar a taça”, 
disse o jogador. O Maracanã, palco 
da decisão, é mais um estímulo para 
o jogador, que despontou para o ce-
nário nacional ao se transferir para 
o Fluminense.

“Um lugar especial. Fiz muitos 
gols ali. Lembro até hoje, quando 
meu treinador na base do Amé-
rica-MG me dizia que quando eu 
fi zesse um gol no Maracanã, aí 
sim me sentiria um jogador pro-
fi ssional. Quando marquei meu 
primeiro gol lá de pênalti, lembrei 
disso na hora. E o Maracanã não é 
especial só para mim. É reconheci-
do no mundo todo.”

Sobre o interesse do Real Ma-
drid, o atacante disse estar focado 
agora somente na fi nal da Copa 

América diante da Argentina de 
Messi. “Estou acostumado com es-
sas coisas. Foco é na Copa América. 
Segunda competição com a camisa 
da seleção e quero levantar a taça 
pela segunda vez”, comentou.

Em meio à pandemia de co-
vid-19 que continua com alto grau 
de letalidade no Brasil, o jogador 
ressaltou a importância que é po-
der atender aos torcedores que vão 
prestigiar a seleção brasileira. “Im-
portante atender os fãs. A covid-19 
pegou muitas pessoas aqui no Bra-
sil. Não podemos ter contato, mas 
quando dá, desço do ônibus, tiro 
uma foto, sempre com o distancia-
mento de um metro. Eles fi cam ho-
ras lá esperando por uma foto e não 
custa nada descer do ônibus e aten-
de-los.” O Brasil fará nesta sexta-fei-
ra seu último treino antes da fi nal.

Horas depois de Yasmin Bru-
net criticar o Comitê Olímpi-
co Brasileiro (COB), Gabriel 

Medina também foi a público endos-
sar as críticas da esposa. Integrante 
do staff  do surfi sta, Yasmin não foi 
credenciada como parte da equipe 
técnica do marido nas Olimpíadas 
de Tóquio, o que gerou revolta por 
parte do casal. Para endossar sua 
posição, Gabriel destaca que dois 
dos surfi stas convocados - Tatiana 
Weston-Webb e Italo Ferreira - estão 
levando uma pessoa cada um nos 
seus respectivos staff s.

“Eu realmente pedi que a Yasmin 
fosse comigo como os outros atletas 
do surfe também estão levando uma 

pessoa com eles. A gente tem o direi-
to de escolher, e todos estão levando 
pessoas que não são treinadores, 
nem coachs, assim como a Yasmin 
também não é. Eu comecei o ano via-
jando com ela, e ela faz parte do meu 
staff , me acompanhando nas via-
gens. A única coisa que eu quero fa-
zer é continuar viajando com o meu 
time com quem está me ajudando de 
verdade”, disse Medina.

Nos vídeos postados, o surfi sta 
revelou que chegou a procurar o 
presidente do COB, Paulo Wander-
ley, na tentativa de rever a decisão. 
Segundo Gabriel, outros contatos 
também foram feitos através de al-
guns dos seus representantes.

O Brasil tem quatro atletas 
classifi cados para disputa do sur-
fe no Japão, a primeira vez que o 
esporte integrará as Olimpíadas. 
Além de Gabriel Medina, estarão 
Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-We-
bb e Silvana Lima.

Inicialmente cada surfi sta po-
deria levar duas pessoas aos Jogos 
Olímpicos, mas as regras mudaram 
em função da pandemia e só haveria 
uma vaga. Gabriel Medina pediu en-
tão ao COB para tirar o seu técnico, 
o australiano Andy King, e colocar 
a sua esposa, Yasmin Brunet, o que 
não foi aceito. O COB afi rmou que 
não irá se manifestar sobre as novas 
declarações do surfi sta.

FUTEBOL | Jogador 
comenta sobre 
responsabilidade de ser 
um espelho para o grupo 
da seleção brasileira na 
Olimpíada e já está com 
a cabeça na decisão da 
Copa América

Richarlison é um dos principais nomes da seleção olímpicas para as Olimpíadas de Tóquio

Richarlison exalta camisa 10 e se 
diz pronto para enfrentar argentinos

Gabriel Medina volta a criticar COB 
por credencial negada à esposa

LUCAS FIGUEIREDO/CBF   

JACKSON VAN KIRK/WSL

INSEPERÁVEIS 
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