
Senadores acham que 
live de Bolsonaro é
“ataque à democracia”

Jornalista Túlio Lemos reforçará 
equipe do Agora RN em agosto

   Com passagens profissionais por diversos veículos de comunicação do RN, ele assumirá a 
Editoria de Política do jornal impresso e também assinará coluna diária. Pág. 3.
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Assunto encerrado essa história 

de fusão do DEM com PP e PSL.  

Todos de olho no fundo partidário.
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o diretor-geral da corporação.
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Em meio ao semipresidencialismo, 

a notícia mais importante da semana 

esperou a sexta para dar ar da graça. 
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Vulcão Bolsonaro contra as urnas 

eletrônicas pariu um manco e o 

capitão foi chamado de moleque.
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POLÍTICA. 3 | Presidente da República voltou a dizer, sem apresentar provas, que houve 
fraude nas eleições de 2018. Senadores ainda chamaram a live de “constrangedora”.

Cerca de R$ 63,4 mi 
deixaram de circular 
diante de empregos 
perdidos na pandemia

Semana Nacional 
de Orgânicos tem 
programação no 
Rio Grande do Norte

Wi-Fi Brasil: Natal 
receberá cinco 
pontos com internet 
de alta velocidade 

CIDADES. 6 | Fecomércio RN destaca 
que indicador mostra um pouco dos 
impactos da crise sanitária.

CIDADES. 8 | Entidades, como o 
Sebrae, promoverão o evento, 
no período de 2 a 6 de agosto.

POLÍTICA. 4 |  O prefeito Álvaro 
Dias, participou, nesta sexta 30, 
do lançamento do programa “Wi-fi 
Brasil”, coordenado pelo Ministério 
das Comunicações, que está 
ampliando o acesso à internet banda 
larga em todo o território nacional. 

Samara Vieira: atleta potiguar 
de handebol continua lutando 
por medalha na Olimpíada

ESPORTES. 15 | Natalense e campeã eslovena, ela estreou nos Jogos 
Olímpicos como uma das duas meia-esquerdas da seleção brasileira. 
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Semipresidencialismo volta ao debate

Poderes presidenciais
Uma coisa é certa: presidentes eleitos no 

Brasil têm poderes excessivos e substituin-
do-os por primeiros-ministros resguardar-
-se-ia o país de instabilidades políticas.

Já houve esse debate no país, mas sempre 
fracassou pela constatação  até certo ponto 
discutível que o brasileiro adora saber que 
tem um presidente. Ao que parece, Bolsona-
ro afetou a raiz desse afeto histórico.

Há divergências
Em entrevista ao Estadão, o professor 

Carlos Blanco de Morais, consultor jurídico da 

Presidência do Conselho de Ministros de Por-
tugal, defendeu o histórico presidencialista do 
País, repactuado em plebiscito nos primeiros 
anos pós-redemocratização do Brasil.

Segundo ele, isso permitiria mais facil-
mente uma mudança para um formato em 
que o presidente preservasse boa parte dos 
poderes, como na França. “Mas se for um 
semipresidencialismo à portuguesa, fun-
cionará muito mal”, avisou.

Bicho vai pegar
A semana que vem promete para o pre-

sidente Jair Bolsonaro e o governo. E não 

será apenas porque a CPI da pandemia re-
tomará seus trabalhos. O presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Luiz Fux, deve usar 
o tradicional discurso de retomada dos jul-
gamentos na Corte na segunda-feira 2, após 
o recesso do Judiciário, para enviar uma ba-
teria de recados ao Palácio do Planalto.

Resposta
Segundo a versão de quem vive nos bas-

tidores do Supremo, Fux organizou uma res-
posta à tentativa de intimidação do ministro 
da Defesa, Walter Braga Netto, no famoso caso 
das urnas eletrônicas.

Como revelou o Estadão, o ministro 
mandou um interlocutor avisar aos Pode-
res que não haveria eleições de 2022 se não 
fosse aprovado o voto impresso. Braga Net-
to negou, mas Artur Lira não desmentiu 
categoricamente. Só desconversou.

Depressão  em alta
Informa a colunista Mônica Bergamo, da 

Folha, que nos cinco primeiros meses do ano, 
a venda de antidepressivos e estabilizadores 
de humor cresceu 13% no Brasil. Juntando 
isso à depressão econômica, o que dizer?

Haja depressão!

AGÊNCIA BRASIL

notícia mais importante da semana esperou 
a sexta-feira para dar o ar da graça. E se en-
caixa a outras peças da política nacional, for-
mando um quebra-cabeça perfeito, embora 
ainda sujeito a fatores exógenos.

Dá conta de um debate organizado on-
tem pelo Consultor Jurídico (Conjur) entre 
o ministro Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal, e o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), so-
bre  o sistema semipresidencialista como 
modelo de governo para o Brasil.

Semipresidencialismo é um sistema 
de governo em que o presidente partilha 
o poder executivo com um primeiro-mi-
nistro e um gabinete.

Já existe uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), de autoria do deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP), tramitando nes-
se sentido no Congresso.

Esta semana, numa entrevista à Globo  
News, Artur Lira defendeu mais uma vez a 
adoção desse sistema, não para a próxima 
eleição, mas num futuro próximo, como 
forma de garantir a governabilidade do país.

Não é segredo para ninguém, diante de 
pedidos de impeachment  como os que afas-
taram dos cargos os ex-presidente Collor e 
Dilma e aquele que  quase abreviou o man-
dato tampão de Temer, que as coisas não 
melhoraram nada com Bolsonaro.

Aliás, pioraram e muito, tendo em vista 
as repetidas tensões geradas em pouco mais 
de dois anos e meio de pura nitroglicerina 
institucional patrocinada pelo capitão.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, 
que quem Bolsonaro deve a não abertura 
de um entre quase uma centena de pedidos 
de impeachment , não esconde de ninguém 
que marchará com o presidente enquanto 

ele se mantiver dentro da Constituição.
Só que ao atacar as urnas eletrônicas e 

alguns ministros do Supremo, ameaçando 
com uma ruptura do modelo, Bolsonaro 
joga nos braços do Centrão no Congresso 
também a gestão política do governo, não 
por acaso agora reforçada com a entrada 
de Ciro Nogueira na Casa Civil.

A quantidade de vezes que a palavra se-
mipresidencialismo foi usada esta semana  
por diferentes autoridades da República dá 
bem a ideia da relevância que o tema vem 
adquirindo em pouco tempo.

Na verdade, esse modelo passou a 
ser ventilado mais recentemente  pelo 
ex-presidente Michel Temer e só foi res-
suscitado por Artur Lira agora como ate-
nuante às pressões pelo impedimento de 
Bolsonaro, que crescem na sociedade.

Durante a live com o ministro Gilmar 
Mendes, hoje o decano do STF com a re-
cente aposentadoria de Marco Aurélio 
Mello, Lira aproveitou para deixar claro, 
mais uma vez, que o impedimento de Bol-
sonaro seria desastroso e não teria condi-
ções de ser aprovado no Congresso.

A cada vez que diz isso no público ou 
no privado, Lira apenas reafi rma seu poder 
sobre o presidente, que é absoluto. Inclusive, 
segurando seu vice, Marcelo Ramos (PL-
-AM), que não esconde sua aversão por Bol-
sonaro, mas que também faz o jogo de Lira 
nessa delicada correlação de forças.

Quanto ao ministro Gilmar Mendes, que 
já defende abertamente o semipresidencialis-
mo, os pontos de concordância com Lira são 
substanciais, especialmente em relação a um 
fato indiscutível: há no Brasil partidos políticos 
demais. E é preciso pôr ordem nessa bagunça.

A

GIRO DE NOTÍCIAS

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

Deputado Artur Lira defende o semipresidencialismo num futuro próximo, como forma de garantir a governabilidade do país
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Senadores criticaram, pelas re-
des sociais, live realizada pelo 
presidente Jair Bolsonaro em 

que ele voltou a dizer, sem apre-
sentar provas, que houve fraude 
nas eleições de 2018. Para eles, a 
transmissão ao vivo feita na noite 
de quinta-feira 29 foi “constrange-
dora”. E a classifi caram como um 
“grave” ataque ao sistema demo-
crático brasileiro.

“Bolsonaro fez acusações gra-
víssimas e criminosas, mostrando 
vídeos que já foram desmentidos, 
contra a Justiça Eleitoral. Foi gro-
tesca a live de Bolsonaro e um gra-
ve ataque à democracia. Ao usar 
recursos públicos, uma TV pública 
e a cadeira presidencial para dis-
parar acusações contra institui-
ções e o processo democrático, 
ele avança em sua tática golpista. 
Precisamos reagir!”, alertou o líder 
do PT, senador Paulo Rocha (PA).

O presidente havia prometido 
apresentar durante a transmissão 
provas de que houve fraudes nas 
eleições de 2018, no entanto, voltou 
a exibir vídeos e teorias que circu-
lam há anos pela internet e que já 
foram desmentidos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Para a senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA), ao agir dessa ma-
neira, o mandatário se tornou al-
guém “sem nenhuma credibilidade”.

“Em uma live com vídeos re-
quentados e teorias delirantes, o 
presidente não provou absoluta-
mente nada contra as urnas eletrô-
nicas. Mais um blefe para uma pla-
teia cada vez menor e mais radical. 
É o remake da cloroquina”, criticou.

De acordo com o senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE), “as 
teorias conspiratórias” apresenta-

das por Bolsonaro são criadas pelo 
próprio mandatário para desesta-
bilizar a democracia.  

“Não sei o que é pior: um presi-
dente tão estúpido que acredita em 
teorias conspiratórias de WhatsA-
pp ou um tão canalha que inventa 
as teorias conspiratórias de What-
sApp. No fi nal das contas dá no 
mesmo, são ataques diários contra 
a democracia. É uma doença que 
vamos curar no voto”, afi rmou.

Crime de responsabilidade
Na avaliação do senador Hum-

berto Costa (PT-PE), segundo a 
Agência Senado, o presidente não 
pode levantar suspeitas sobre o sis-
tema eleitoral e seguir impune. Ele 
acusou o mandatário de ter come-

tido crime de responsabilidade ao 
fazer a afi rmação e transmiti-la na 
TV Brasil. O conteúdo foi exibido ao 
vivo na TV estatal, com uso de equi-
pe e a grade da emissora.  

“Bolsonaro fez uma TV pública 
transmitir ao vivo suas mentiras e 
cometeu um claro crime de respon-
sabilidade, ameaçando o sistema 
democrático no país. Foi o maior 
ataque ao direito de voto desde a 
redemocratização. E o mais grave: 
usando a estrutura do Estado bra-
sileiro para isso”, acusou.

O senador Rogério Carvalho (PT-
-SE) reforçou as críticas.

“Não temos provas, mas indí-
cios, diz Jair Bolsonaro em mais 
uma tramoia contra o Brasil.  A 
consequência mais grave dos ‘indí-

cios’ que a Lava Jato tinha contra o 
Lula é termos esse embuste como 
presidente e tantas vidas perdidas 
por ambição”, reforçou.

Já o senador Alvaro Dias (Pode-
mos-PR) replicou em uma rede so-
cial a defesa do presidente do TSE, 
Luis Roberto Barroso, ao modelo 
de votação eletrônico, que vigora 
no Brasil desde 1996.

“‘Uma fraude exigiria que muita 
gente no TSE estivesse comprometi-
da. Ia ser uma conspiração de muita 
gente. Não há precedente e não há 
razão para se mexer num time que 
está ganhando’, afi rmou o também 
ministro do STF. E você, concorda 
com ele? Ou é a favor da retomada 
do voto impresso?”, questionou o 
senador aos seus seguidores.

SEM NOVIDADE  | Presidente 
havia prometido apresentar 
durante a transmissão 
provas de que houve 
fraudes nas eleições de 
2018, no entanto, voltou 
a exibir vídeos e teorias 
que circulam há anos pela 
internet e que já foram 
desmentidos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE)

Senadores classificam live de Bolsonaro sobre 
urna eletrônica como ataque à democracia

REPRODUCAO/TVBRASIL

CEDIDA

Sempre às quintas-feiras, o presidente da República, Jair Bolsonaro, comanda a transmissão de uma live

O experiente jornalista Túlio 
Lemos, com passagens pro-
fi ssionais por diversos veí-

culos nos meios de comunicação 
do Rio Grande do Norte, assumirá 
em agosto a Editoria de Política do 
jornal impresso Agora RN, e tam-
bém assinará coluna diária sobre o 
tema. A contratação do jornalista 
faz parte do processo de reestrutu-
ração do jornal no pós-pandemia.

Com experiência nos mais diver-
sos meios de comunicação, notada-

mente em TV, rádio e impresso, Túlio 
é especialista em jornalismo investi-
gativo, com matérias que marcaram 
época, seja como repórter de TV, 
comentarista de rádio ou como colu-
nista e editor dos jornais impressos JH 
Primeira Edição e O Jornal de Hoje.

Com passagens em veículos 
como TV Tropical, rádio 95 FM, 96 
FM, dentre outras, Túlio Lemos re-
toma o batente profi ssional, após 
passagem pela política, tendo sua 
última atuação como jornalista no 

O Jornal de Hoje, onde se destacou 
como editor de política e colunista. 
“Agradeço o convite de Alex Viana e 
volto ao batente com a responsabili-
dade redobrada e a determinação em 
contribuir com o Agora RN e com o 
jornalismo do nosso estado, princi-
palmente o jornalismo investigativo, 
com foco nos aspectos político admi-
nistrativos, com o objetivo de melhor 
informar aos leitores, de maneira sé-
ria e independente e buscando sem-
pre a verdade”, disse Túlio Lemos.

Túlio Lemos assume editoria de 
Política e coluna no Agora RN

REFORÇO

Túlio Lemos: experiência que será 
agregada à equipe do Agora RN
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Em agenda administrativa nesta 
sexta-feira 30, o prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias, participou no 

município de São Gonçalo do Ama-
rante da solenidade de lançamento 
do programa “Wi-fi  Brasil”, coorde-
nado pelo Ministério das Comunica-
ções, que está ampliando o acesso à 
internet banda larga em todo o terri-
tório nacional. Natal vai receber cinco 
pontos com sinal de alta velocidade 
que vão contribuir para atender as 
unidades de saúde e escolas públicas 
municipais das comunidades atendi-
das. O ministro Fábio Faria coordenou 
a solenidade de lançamento. 

“Inicialmente, garantimos junto 
ao Ministério das Comunicações 
esses cinco pontos, mas estamos em 
tratativas para ampliar. O mundo 
hoje está todo conectado e quem não 
dispõe de uma rede de internet de 
qualidade fi ca isolado. O programa 

Wi-Fi Brasil democratiza e universali-
za o acesso da população que vive em 
áreas aonde o sinal de internet não 
chega com tanta intensidade, aos be-
nefícios gerados pela tecnologia. Isso 
promove desenvolvimento social, 
econômico, amplia conhecimento e 
melhora a oferta do serviço público”, 
comentou o prefeito Álvaro Dias. 

Álvaro Dias enalteceu ainda o 

trabalho desenvolvido pelo ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, que 
tem sido muito solícito aos pleitos 
encaminhados pela gestão junto ao 
Governo Federal. “O ministro Fábio 
tem sido um facilitador das nossas 
demandas em Brasília. Sempre que 
tratamos sobre nossos projetos, a 
resposta é imediata. Reconhecemos 
e agradecemos esse empenho que 

é traduzido em obras e serviços por 
toda Natal”, ressaltou o prefeito.

Ainda nesta sexta-feira 30, o pre-
feito Álvaro Dias esteve no evento 
promovido pelo deputado federal 
General Girão para fazer um balan-
ço das ações do seu mandato. Na 
oportunidade, o chefe do executivo 
municipal também agradeceu ao 
parlamentar pelos recursos viabili-

zados para a execução de importan-
tes obras na cidade como a urbani-
zação do SanValle e do Parque das 
Colinas, como também a inserção de 
duas escolas da rede pública munici-
pal de ensino no Programa Nacional 
das Escolas Cívico-Militares.. As ini-
ciativas contam com investimentos 
oriundos de emendas parlamentares 
individuais indicadas pelo deputado.

“Os recursos indicados pelo 
deputado Girão viabilizaram a con-
cretização de um sonho antigo dos 
moradores do SanValle e do Parque 
das Colinas. São R$ 12 milhões que 
serão investidos na drenagem e pa-
vimentação das ruas da comunida-
de. São anos sofrendo com a poeira 
em tempos de estiagem e a lama no 
período chuvoso. Girão ouviu nos-
so apelo, mostrou sensibilidade e 
garantiu os recursos para a realiza-
ção da primeira etapa da obra QUE 
e contemplará as Avenidas Saint 
Exupéry, Omar O’grady e rua Tropi-
cal, entre outras. Essa parceria ad-
ministrativa só tem gerado avanços 
para a nossa cidade”, disse Álvaro. 

Ainda estão garantidos mais R$ 
4 milhões que serão investidos em 
obras de saneamento, drenagem e 
pavimentação das comunidades da 
zona norte da capital potiguar.

A Câmara Municipal de Natal 
participou de evento promovi-
do pelo Governo do Estado, na 

manhã desta sexta-feira 30, para o lan-
çamento do Programa Nova Escola 
Potiguar. A iniciativa prevê a reforma e 
construção de escolas estaduais, além 
da instalação de 12 novas unidades 
do Instituto Estadual de Educação 
Profi ssional. Segundo a governadora 
Fátima Bezerra, o programa irá capa-
citar os profi ssionais da educação e 
modernizar a gestão escolar. 

“Trata-se de uma verdadeira 
revolução que será promovida no 
ensino do Rio Grande do Norte, com 
a expansão e fortalecimento da rede 
estadual. Estamos falando aqui de 
um investimento de 400 milhões 
de reais. Serão 182 escolas contem-
pladas. Aumentaremos a oferta de 
vagas, dando foco na educação pro-
fi ssional e no combate ao analfabe-
tismo”, afi rmou a governadora.

Representando o Legislativo na-

talense, o presidente Paulinho Freire 
(PDT) falou sobre a importância da 
ação. “Investir em educação de qua-
lidade é importante porque está li-
gado diretamente com a capacidade 
que um país tem de se desenvolver. 
Além disso, as experiências de outras 
nações mostram que injetar dinheiro 
na educação é colher mais qualidade 
de vida no futuro”.

Dos R$ 400 milhões, R$ 280 mi-
lhões são pagamentos dos precatórios 
e R$ 120 milhões são recursos próprios 
do Governo do Estado, todo o montan-
te será aplicado entre 2021 e 2022. Até o 
final do ano que vem serão criadas 12 
unidades do IERN, que vão funcionar 
dentro do conceito de sustentabilida-
de, com uso de energia fotovoltaica e 
reuso de água. Os Institutos serão ins-
talados nas cidades de Natal, Touros, 
São José de Mipibu, Tangará, Santana 
do Matos, Jardim de Piranhas, Campo 
Grande, Umarizal, Alexandria, São Mi-
guel, Mossoró e Areia Branca.

Câmara Municipal de Natal 
participa do lançamento 
do Nova Escola Potiguar 

EDUCAÇÃOPOSIÇÃO

Aprovada na Câmara dos De-
putados em junho deste ano, 
a Medida Provisória 1.040/21 

incluiu a revogação do salário míni-
mo profi ssional de cinco categorias: 
Agronomia, Arquitetura, Engenha-
ria, Química e Medicina Veterinária. 
A modifi cação não constava do texto 
original da MP, que pretende facilitar 
o ambiente de negócios no país, com 
a desburocratização de procedimen-
tos para a abertura de empresas.

O texto depende de aprovação 
do Senado Federal para ser trans-
formado em lei e enfrenta resistên-
cia dos conselhos profi ssionais das 
cinco categorias. Hoje, a legislação 
brasileira estabelece como piso 
salarial de engenheiros, médicos 
veterinários, agrônomos, químicos 
e arquitetos o valor de seis salários 
mínimos (ou R$ 6,6 mil) pela jorna-
da de seis horas diárias.

Engenheiro de produção, o de-
putado federal Rafael Motta criticou 
a inclusão do “jabuti”, termo comu-
mente utilizado para denominar ma-

térias estranhas à proposta inicial.
“A MP original é positiva. Todos 

concordamos quando se fala em 
desburocratizar, facilitar o empre-
endedorismo. Agora, isso não po-
de estar atrelado a uma perda de 
direitos duramente conquistados. 
Estamos falando de categorias pro-
fi ssionais importantíssimas para a 
segurança dos cidadãos”, afi rmou o 
deputado.

O salário mínimo profi ssional 
existe no Brasil há 55 anos, como 
uma ferramenta de valorização para 

categorias que lidam com questões 
delicadas, como projetos de infraes-
trutura e produção de energia, ques-
tões sanitárias, produtos químicos e 
medicamentos, sem que elas sofram 
pressão fi nanceira.

“A quem interessa a precariza-
ção dessas profi ssões? Sabemos que 
quando um desses profi ssionais tra-
balha mal, toda a sociedade sofre. Se 
há distorções, precisamos fi scalizar, 
encontrar soluções. Tenho certeza 
que a diminuição na remuneração 
não é uma delas”, assevera Rafael.

Rafael Motta é contra revogação 
de piso de engenheiros e arquitetos

CHICO FERREIRA

Deputado Rafael Motta: “A quem interessa a precarização dessas profi ssões?”

AVANÇO | Tecnologia vai  
contribuir para atender 
as unidades de saúde 
e escolas públicas 
municipais, melhorando 
qualidade dos serviços

Programa Wi-Fi Brasil: Natal receberá cinco 
pontos com internet de alta velocidade 

JOSÉ ALDENIR

Álvaro Dias: “Isso promove desenvolvimento social, econômico, amplia conhecimento e melhora a oferta do serviço público”
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O deputado federal General 
Girão lançou, na manhã 
desta sexta-feira 30, uma 

campanha de prestação de contas 
dos dois anos e meio como parla-
mentar. O evento, no Hotel Barreira 
Roxa, contou com as presenças do 
prefeito de Natal, Álvaro Dias; do 
deputado estadual Coronel Aze-
vedo; da vereadora de Natal Nina 
Souza; do vereador de Parnamirim 
Gabriel César, além de autoridades 
locais, empresários e apoiadores.

Desde o primeiro ano de man-
dato na Câmara dos Deputados, o 
General Girão já destinou mais de 
R$ 128 milhões em emendas para 
o Rio Grande do Norte. Apenas no 
primeiro semestre de 2021 já foram 
R$ 54 milhões. Além do volume de 
recursos destinados e da efetiva 
execução das emendas, o General 
Girão alcançou uma meta que ha-
via sido defi nida ainda durante a 
sua campanha: benefi ciar todos os 
167 municípios do Rio Grande do 
Norte.  Dentre eles, 25% dos muni-
cípios ultrapassaram o valor de R$ 
400 mil em emendas recebidas.

A capital potiguar, por exemplo, 
recebeu mais de R$ 26 milhões em 
emendas do General Girão durante 
estes 900 dias. Ruas da região do San 
Vale e Parque das Colinas, por exem-

plo, receberão investimentos que 
somam R$ 12 milhões para obras 
de drenagem e pavimentação. Para 
a Zona Norte serão investidos R$ 4 
milhões em vias dos conjuntos Jar-
dim Progresso, Jardim Brasil e Brasil 
Novo. Para o município de Mossoró, 
já foram destinados mais de R$ 9 
milhões, em especial, para as áreas 
de saúde, segurança, infraestrutura e 
comunicações. Parnamirim foi bene-
fi ciada com quase R$ 5 milhões, prio-
ritariamente para as áreas da saúde, 
educação, turismo e infraestrutura.

Além da destinação de re-
cursos, o General Girão também 
destacou sua atuação parlamen-
tar. Nestes 900 dias de mandato, 
o General Girão apresentou 144 
proposições visando assegurar di-
reitos e deveres necessários para 
governabilidade da nação e parti-
cipou de outras em co-autoria.

O prefeito Álvaro Dias agrade-
ceu o apoio que o deputado tem 
dado à sua gestão. “O General Gi-
rão tem destinado emendas signi-
fi cativas para Natal, como é o caso 
dos R$ 12 milhões enviados para a 
drenagem e pavimentação do San 
Vale e Parque das Colunas. Isso é 
um exemplo que deve ser seguido 
por todos os parlamentares, pois 
muitas vezes o aporte de recursos 

para a capital é bem menor do que 
o esperado. Então, quero parabeni-
zar o General Girão  pela respon-
sabilidade que ele tem tido na sua 
atuação parlamentar e agradecer, 
em nome do povo de Natal, o apoio 
que ele tem nos dado para gerir es-
se município”, pontuou o prefeito.

A Campanha
Potiguarizar é fazer cada um 

a sua parte, para que o Rio Gran-
de do Norte prospere e alcance 
seu legítimo lugar de grandeza na 
economia, na infraestrutura, nos 
serviços essenciais e proporcione 
um Estado digno de respeito, aci-
ma de tudo, para o povo potiguar. 
Por isso, o verbo ‘potiguarizar’ é 
utilizado pelo General Girão como 
uma forma de mostrar e incentivar 
a produção, a fi scalização, o traba-
lho do potiguar e para o potiguar.

Intitulada “900 dias potiguari-
zando”, a campanha visa divulgar 
as ações realizadas pelo parlamen-
tar federal durante os dois anos e 
meio de mandato. Além de uma re-
vista impressa, a campanha conta, 
no meio digital, com vídeos curtos 
e uma série de cards que contam 
detalhes da prestação de contas 
que serão utilizados nas redes so-
ciais ofi ciais do General Girão.

General Girão lança 
campanha para prestar 
conta de ações do mandato

RECURSOS |  Desde o primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados, o General 
Girão já destinou mais de R$ 128 milhões em emendas para o Rio Grande do Norte

JOSÉ ALDENIR

O verbo ‘potiguarizar’ é utilizado 
pelo deputado General Girão como 
uma forma de mostrar e incentivar a 
produção, a fi scalização, o trabalho 
do potiguar e para o potiguar
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O vulcão Bolsonaro contra 
as urnas eletrônicas pariu 
um pinguim manco.

Nem dois dias depois de en-
tronizar na Casa Civil o político 
que o chamava de fascista e dizia 
(pra quem quisesse ouvir) ter si-
do Lula o melhor presidente do 
Brasil, o capitão reformado foi 
chamado de “moleque” no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

 Sim, ministros perderam a 
paciência, como revelou o jornal 
Folha de S.Paulo.

Esse desprezo também se fez 
ouvir no Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) e em parte do Con-
gresso às vésperas de se consu-
mar o encontro entre os poderes 
da República, adiado pelo evento 
médico que obrigou Bolsonaro a 
se internar às pressas num hos-
pital de ponta em São Paulo.

Se o presidente do Supremo, 
Luiz Fux, tiver coragem agora de 
reagendar alguma coisa, só com 
ele e sua vasta cabeleira. O bom 
senso recomenda que esqueça 
esse assunto.

Talvez o intérprete deste pre-
sidente, o ministro Fábio Faria, 
o gênio da Comunicação, tenha 
uma melhor interpretação para 
a live da última quinta, quando 
Bolsonaro protagonizou mais 
um punhado de mentiras e teo-
rias da conspiração.

Fácil para ele, que já nasceu 
bolsonarista, dilmista e lulista.

Pode-se dizer que se o tal vo-
to auditado não tinha chance ne-
nhuma de progredir no Congres-

so, virou tema asqueroso para 
qualquer um que se disponha a 
defendê-lo publicamente, como 
o ministro Walter Braga Netto 
em episódio que lhe renderá ain-
da muita dor de cabeça.

As lives de Bolsonaro todas 
as quintas-feiras, para as quais 
ele sempre arrasta ministros, é 
o pedágio que se paga para fa-
zer parte dessa coisa que alguns 
chamam de governo.

Também pudera: quem pre-

tende conquistar coisas rápidas 
na vida precisa engolir sapos.

Mas a pergunta é: compensa?
Um dia, quando o pesadelo 

tiver passado e a tempestade 
se dissipado, permanecerão as 
responsabilidades de cada um 
perante seus iguais e à história.

Nesse dia, um balanço será 
feito para determinar o que es-
te país perdeu e quanto tempo 
levará para se reequilibrar em 
todos os sentidos.

Nesse mesmíssimo dia, es-
crevam, teremos um batalhão de 
esquecidos.

O vulcão que pariu um rato

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

A Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural (SEADRU), em parceria 

com a Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (UFERSA), iniciou nesta 
sexta-feira, 30, um trabalho educati-
vo com criadores que comercializam 
animais na Feira do Bode, dentro do 
Parque de Exposições Armando Buá.

O primeiro tema desta atividade 
foi a vacinação de animais. O secretá-
rio municipal de Agricultura, Faviano 
Moreira, destacou que em conversas 
com os feirantes percebeu uma falta 
de assistência da própria secretaria 
com esses pequenos agricultores. 
Um projeto foi elaborado para aten-
der às demandas desses criadores.

“A gente percebeu uma falta de 
assistência da própria secretaria com 
esse pessoal. Elaboramos um projeto, 
junto com a Ufersa, e semanalmente 
vamos ter um trabalho de educação. 
Estamos trazendo hoje aqui o tema de 
vacina em caprinos, ovinos e bovinos. 
Nós estaremos aqui disponíveis com a 
equipe de veterinários e estagiários da 
Ufersa para realizar esse trabalho”.

Faviano Moreira ressaltou ain-
da a receptividade dos criadores à 
iniciativa. Segundo ele, esse traba-
lho de acompanhamento de edu-
cação do produtor visa melhoria na 
qualidade dos animais.

“A receptividade à ação foi muito 
boa dos criadores, haja vista que eles 
não tinham essa aproximação, nem 
com a parte da Ufersa, nem com a se-
cretaria. Embora esteja funcionando 
dentro do pátio, não era uma relação 
tão próxima. Agora vamos estar mais 
próximos escutando as necessidades 
deles e atendendo às demandas”.

O trabalho educativo tem a 

participação de alunos do curso de 
Medicina Veterinária da Ufersa. A 
estudante Cibele Martins, que está 
no 10º período do curso, enfatizou 
a importância da atividade para os 
agricultores.

“O nosso trabalho aqui é expli-
car ao agricultor a importância do 
manejo vacinal. Essa ação que esta-
mos fazendo aqui tem o intuito de 
passar a informação ao produtor 
para que ele consiga realizar a ati-
vidade da melhor maneira possível. 
Também quais benefícios ele terá 
com essa prática e o que isso vai 
benefi ciar o bem-estar do animal 
e para a produção desse produtor”.

O criador de gado Ivanildo Bar-
bosa da Silva se mostrou satisfeito 
com a ação e destacou a importân-
cia do conhecimento repassado 
para os agricultores que comercia-
lizam os animais na Feira do Bode.

“Eu acho muito importante essa 
atividade para a gente que é criador. 
Esse trabalho nos deixa mais informa-
dos. A maioria dos criadores não tem 
conhecimento do que é necessário 
para diversos assuntos ligados ao tema.  

A Secretaria de Agricultura já 
defi niu os próximos temas que se-
rão abordados com os produtores. 
Haverá palestras sobre a alimenta-
ção de caprinos, ovinos e bovinos, 
vacinação de cavalos, de galinhas, 
de porcos, controle de carrapato, 
mosca do chifre, entre outros.

“São temas diversos e quem vai 
dizer são os produtores. Estamos 
fazendo entrevistas com eles e eles 
vão dizer quais são as doenças dos 
animais. Aí vamos fazer as palestras 
preventivas em cima dos temas de-
les”, fi nalizou Faviano.

Secretaria de Agricultura 
promoverá palestras
semanais com criadores de 
animais da Feira do Bode

Com empregos perdidos pela 
pandemia, cerca de R$ 63,4 
milhões deixaram de circular 

De acordo com o Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do 

Ministério da Economia, divulga-
dos na quinta 29, o Rio Grande do 
Norte encerrou o primeiro semestre 
com alta na geração de empregos, 
somando 12,3 mil carteiras assina-
das. Apesar de animador, o número 
representa um défi cit de cerca de 6,2 
mil empregos formais, em relação 
ao mesmo período do ano passado. 

Considerando o salário médio do 
trabalhador potiguar com carteira 
assinada, na casa dos R$ 1,7 mil, estas 
vagas perdidas representaram um 
total de R$ 10,6 milhões a menos, por 
mês, em massa salarial disponível no 

mercado potiguar. No acumulado do 
semestre, são cerca de R$ 63,4 mi-
lhões que deixaram de circular. 

Presidente da Fecomércio RN, 
o empresário Marcelo Queiroz des-
tacou que esse indicador mostra 
um pouco dos impactos causados 
pela Pandemia na economia do 
estado. “Estamos iniciando o pro-
cesso de superação de uma crise 
sem precedentes e que certamente 
ainda demandará muita articula-
ção e trabalho para ser superada. 
Eu tenho destacado a importância 
e o potencial do setor de Serviços 
nesse contexto de recuperação, es-
pecialmente nas atividades ligadas 
ao Turismo e na área de Eventos, 
algo que foi confi rmado pelos da-
dos do Caged”, afi rmou. 

Com um saldo de 9.360 vagas, 
o setor de Serviços recuperou, com 
folga, os 6.001 empregos perdidos 
entre janeiro e junho de 2020, dando 
uma contribuição substancial para o 
saldo positivo do primeiro semestre 
no estado. Somente em junho, fo-
ram 2.068 novos empregos no setor, 
representando mais de 43% do total 

das novas carteiras assinadas no RN. 
O setor de Comércio perdeu 

4.064 empregos no primeiro semes-
tre de 2020, e, neste primeiro semes-
tre de 2021, teve saldo positivo de 
3.775 vagas, registrando saldo nega-
tivo de apenas 289 postos. 

Segundo Marcelo Queiroz, 
o momento é de concentrar es-
forços e estabelecer parcerias e 
ações para apoio ao empresário 
neste momento de retomada. 

“Através da Fecomércio, esta-
mos buscando ampliação de par-
cerias e construção de novos cami-
nhos. Temos buscado o Governo, o 
segmento bancário, retomado par-
cerias internacionais, bem como 
estruturado projetos com foco na 
promoção da inovação e competi-
tividade de nichos empresariais e 
regiões específi cas do estado, além 
de apoiar diversas ações para o for-
talecimento do Turismo. Somente 
com iniciativas efetivas, ampliare-
mos o ritmo de crescimento das 
atividades econômicas e recupe-
ramos os impactos deixados pela 
Pandemia”, fi nalizou.

ECONOMIA | A partir 
dos dados do Caged, 
Federação detalha 
impactos do déficit de 
cerca de 6,2 mil empregos 
com carteira assinada no 
primeiro semestre de 2021 

JOSÉ ALDENIR

MOSSORÓ
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Brasil e RN aguardam “candidatos”
Existem semelhanças entre o quadro 

político-eleitoral do Brasil e do RN. No 
país, a expectativa é o surgimento de um 
candidato (se for mais de um inviabiliza), 

que encarne a “terceira via”. No estado, é 
o anúncio de nomes para a disputa do go-
verno e do senado (majoritárias), já que 
as eleições proporcionais são distintas.

Pesquisas
A impressão é que não empolgam os nomes divulgados até agora, (salvo 

pequenas exceções), por preferencias da mídia, ou de grupos. Percebe-se que a 
grande maioria do eleitorado aguarda opções diferentes, que inspirem confian-
ça. Poderão incluir-se entre as opções futuras aqueles já conhecidos e aprova-
dos no passado, de vida ilibada, ou novos, que despontem com credibilidade.

Atípico
O momento eleitoral de 2022 será diferente dos anteriores. O povo 

aguarda o discurso de transição da pós pandemia, sobretudo as medidas 
dos futuros governantes e legisladores, de caráter provisório e transitório.

Acabou
Assunto encerrado essa his-

tória de fusão do DEM com PP 
e PSL. Nenhum dos três partidos 
quer abri mão de administrar os 
milhões do fundo partidário.

General Ramos
O presidente declarou, que 

o general Ramos na Casa Civil 
desconhecia a forma de dialogar 
com os políticos. Esse fato nas-
ceu da forma como certa vez o 
general atendeu a ligação de um 
parlamentar infl uente. Disse ele: 
“Para emendas, disque um; para 
cargos, disque dois; para outros 
pedidos, disque três. Fala, meu 
amigo! ”. O tempo fechou e o in-
terlocutor bateu o telefone.

Impeachment I
Para evitar o impeachment, em 

5 outubro de 2015, Dilma fez uma 
reforma ministerial, cortou 8 dos 
39 ministérios e ampliou o espaço 
do então PMDB, que ficou com 
sete ministérios importantes. Em 
dezembro do mesmo ano, o peeme-
debista Eduardo Cunha, prestigia-
do no seu governo, abriu o processo 
de impeachment contra ela.

Impeachment II
Em seguida, Eliseu Padilha, 

seu ministro da Aviação Civil e 
o vice-presidente Michel Temer, 
ambos do PMDB, afastaram-se 
do governo. O desfecho fi nal da 
crise todos conhecem.

Impeachment III
Em 2021, Bolsonaro com a 

ida do senador Ciro Nogueira pa-
ra a Casa Civil, busca contornar 
também o pedido de impeach-
ment. Sem dúvida, o novo auxi-
liar é experiente e sabe lidar com 
os contrários. É até chamado de 
“anfíbio político”, aquele ser vivo 
que tem duas faces no ciclo de 
vida (a aquática e terrestre).

Impeachment IV
Por mais poderes que o pre-

sidente lhe conceda, o senador 
Ciro terá que ter a preocupação 
de não se sobressair mais do que 
Bolsonaro.  Quem assim agiu, 
deu-se mal.

Bolsonaro & Dilma
Será que qualquer semelhança 

entre as crises políticas de Dilma e 
Bolsonaro seria mera coincidência?

Decisão
Israel  decidiu e vai aplicar 

terceira dose da vacina contra a 
Covid-19 em idosos

Propostas
Há uma crise social, com aumen-

to da pobreza e das desigualdades, 
que exige propostas concretas de 
solução o que elimina o “bla bla ba” 
eleitoral de sempre.

Colar colou
O instinto de sobrevivência do 

eleitor aguçado pelo caos da pan-
demia, forçará o “voto responsável”, 
que rejeita os “balões de ensaios” de 

candidatos do tipo “colar colou”, ver-
dadeiros “presentes de grego”, sem 
experiência e sem espírito público.

Luz
O cenário político ainda é de 

indefi nição. Mas, há tempo. Talvez 
a melhor lição venha de Confúcio, 
quando disse “até que o sol não bri-
lhe, acendamos uma vela na escuri-
dão”. Essa vela poderá afastar o medo 
e aproximar a esperança.

OLHO ABERTO

Ita inaugura seus 
voos para Natal 
nesta segunda-feira

Está marcado para esta segun-
da-feira 2, o voo inaugural da 
nova companhia Ita a Natal, 

saindo de Guarulhos, em São Paulo.
O voo sairá da capital paulista 

às 21h30 de domingo, 1º, chegando 
ao aeroporto Internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Amaran-
te,  às 2h30 desta segunda.

Durante o voo, os passageiros 
receberão o kit promocional do des-
tino e na chegada acontecerá o ba-
tismo da aeronave e uma recepção 
para os passageiros, no aeroporto.

A secretária de Turismo do 
RN, Aninha Costa, o presidente 
da Emprotur, Bruno Reis, estarão 

presentes no voo inaugural da 
companhia com ao estado.

“Ampliar a conectividade do 
RN é uma das metas que se segui-
rá a uma série de ações promocio-
nais desenhadas para estimular a 
venda do RN com a ITA”, afi rmou 
Aninha Costa.

Também estarão no voo o CEO 
e o vice-presidente corporativo da 
Itapemirim, Adalberto Bogsan e 
Adilson Furlan; o secretário de turis-
mo de Natal, Fernando Fernandes; 
Abdon Gosson, presidente da ABIH/
RN e a gerente executiva da ABIH/
RN, Gabriela Duarte, junto com jor-
nalistas e criadores de conteúdo.

O voo inaugural da ITA Trans-
portes Aéreos no Brasil aconteceu 
no último dia 29 de junho exata-
mente da mesma maneira, com 
convidados, imprensa e funcioná-
rios da empresa, numa viagem entre 
Guarulhos,, em São Paulo, a Brasília 
a bordo de um Airbus 320.

Antes do embarque, o presi-
dente da empresa, Sidnei Piva, 
assinou um termo de fi liação da 
empresa à Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas (Abear).

Naquela oportunidade o 
evento empresário contou com 
deputados federais, representan-
tes da Infraero, GRU Airport, da 
Aeronáutica, da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) e dos mi-
nistérios do Turismo e de Ciência 
e Tecnologia. Só não teve serviço 
de bordo por causa da pandemia.

A promessa de Piva, na ocasião, 
é que em termos de qualidade a ITA 
se compara à da “Varig ou Emirates”.

Com 67 anos de existência, o 
Grupo Itapemirim é referência 
no mercado de transportes ter-
restres de passageiros no Brasil, 
atendendo 2,5 milhões de passa-
geiros por ano, em 2.700 cidades 
de 19 estados com mais de 300 
ônibus em operação, um número 
que já foi muito maior.

A Itapemirim Transportes 
Aéreos surge exatamente como 
na frota de ônibus com a sua cor 
amarela tradicional. E promete 
operar voos domésticos no Brasil 
com franquia de bagagem gratuita 
para todos os passageiros, além de 
mais espaço entre as poltronas em 
todas as fi leiras de suas aeronaves.

NO AR | O voo sairá da 
capital paulista às 21h30 
de domingo, chegando 
ao aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante,  às 
2h30 desta segunda-feira 
da madrugada

Itapemirim Transportes Aéreos 
promete operar voos domésticos 
no Brasil com franquia de bagagem 
gratuita para todos os passageiros

DIVULGAÇÃO
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O Tribunal de Justiça do RN, 
por meio do programa Novos 
Rumos na Execução Penal, 

lança na próxima segunda-feira 2, 
às 9h, o projeto “Círculos de Leitu-
ra e Escrita: contribuindo para a 
transformação de vidas por meio 
da educação”, em parceria com o 
Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN), a Fundação de Apoio 
ao IFRN (Funcern) e a Secretaria 
Estadual de Administração Peniten-
ciária.

O projeto objetiva a promoção 
da cidadania e garantia de direitos 
das pessoas privadas de liberdade 
através do oferecimento a homens e 
mulheres de atividades educacionais 
de leitura, problematização e produ-

ção de textos utilizando literatura 
brasileira e mundial, construindo 
conexões com outras formas de ex-
pressões artísticas, o que permite a 
redução da pena por meio da leitura 
e da escrita.

Serão beneficiados 60 alunos, dis-
tribuídos entre a Penitenciária Agríco-
la Dr. Mário Negócio, em Mossoró; o 
Presídio Estadual do Seridó, em Caicó; 
e a Cadeia Pública de Caraúbas. Por 
meio de encontros virtuais a cada 10 
dias, cada obra lida será acompanha-
da por um professor-formador.

Entra as atividades oferecidas aos 
apenados, destacam-se: oficinas de 
redação (com sensibilização e reali-
zação de oficinas de leitura e escrita 
focadas nos gêneros textuais resumo 
e resenha) e oficinas de produção de 

texto (com a realização de círculos 
de leitura, baseados em obras literá-
rias pré-estabelecidas, trabalhadas 
por meio de diversos recursos, como 
música, pintura, poesia e teatro, com 
a escrita de uma redação sobre a obra 
literária lida).

O lançamento será de forma vir-
tual e contará com a participação da 
desembargadora Zeneide Bezerra, 
vice-presidente do TJRN e presiden-
te do Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário 
(GMF /TJRN); da juíza da Vara de 
Execuções Penais de Mossoró, Cín-
thia Cibele; do juiz Fábio Ataíde, re-
presentante do programa Novos Ru-
mos; dos magistrados responsáveis 
pela Execução Penal nas Comarcas 
de Caicó e Caraúbas, além de repre-

sentantes do IFRN.

Saiba mais
O Projeto Círculos de Leitura e 

Escrita é uma idealização do IFRN 
em parceria com a Vara de Execu-
ção Penal da Comarca de Mossoró 
desde 2019. Inicialmente ele seria 
um projeto de leitura e escrita que 
promoveria a remição das penas ao 
longo de seis meses, através de ofi ci-
nas mensais. 

A iniciativa remonta ao ano de 
2017, a partir de uma professora de 
Mossoró que preparava, de manei-
ra voluntária, pessoas privadas de 
liberdade para prestarem Enem, 
obtendo êxito na aprovação de dois 
deles, que cumpriam pena em regi-
me fechado, em cursos no IFRN.

Ressocialização: Tribunal de Justiça e IFRN 
lançam projeto de leitura e escrita para apenados

Das feirinhas agroecológicas 
aos supermercados e aplica-
tivos de delivery, os alimentos 

orgânicos ocupam mais espaço na 
preferência dos consumidores. Segun-
do dados do Ministério da Agricultu-
ra, o Cadastro Nacional de Produtores 
Orgânicos cresceu quase 10% entre 
2020 este ano. O Brasil possui mais de 
25,4 mil produtores de alimentos sem 
aditivos químicos registrados, somen-
te até maio de 2021, estima-se que o 
crescimento médio do mercado deve 
fi car entre 20% e 30%.

Para estimular os micro e peque-
nos negócios do setor a aproveitarem 
essa onda de crescimento, impulsio-
nado pelo aumento da saudabilidade 

e alimentação em casa, o Sebrae no Rio 
Grande do Norte, Superintendência 
Federal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (SFA-RN) e 
Associação dos Produtores Orgânicos 
do RN - APOERN, em parceria com di-
versas Instituições que compõem a Co-
missão Estadual de Produção Orgânica 
do RN (CPorg), realizam a XVIII Sema-
na Nacional dos Alimentos Orgânicos 
no estado, no período de 2 a 6 de agosto.

O objetivo é difundir informações 
aos consumidores e produtores ru-
rais quanto aos produtos orgânicos, 
onde encontrá-los e como são produ-
zidos, além de divulgar os benefícios 
legais, ambientais, sociais e nutri-
cionais desses alimentos. De acordo 

com analista da Unidade de Desen-
volvimento Rural do Sebrae-RN e 
coordenadora Estadual da CPorg/
RN, Sergina Fernandes, a programa-
ção do evento consta com palestras 
virtuais e uma mesa redonda com a 
presença de Instituições Estaduais 
para debater a construção de uma 
legislação para a Agroecologia no RN.

Toda programação será transmi-
tidas pela internet, através do canal 
do Potiguar Notícias (https://www.
youtube.com/channel/UC0h9yRJV-
14NT5ke6nj84H_g) abordando te-
mas, como ‘a importância de políticas 
públicas de fomento à agroecologia’, 
‘as leis de incentivo à agroecologia 
no Brasil e o que pode ser construído 

para o RN’, ‘os diversos tipos de certi-
fi cação orgânica’ e ‘o associativismo 
como instrumento para o desenvolvi-
mento de produção orgânica’.

De acordo com Sergina Fernan-
des, também está prevista uma ofi cina 
presencial direcionada aos produto-
res vinculado a APOERN, para reali-
zação do planejamento estratégico 
para os próximos 2 anos (2021/2023), 
que ocorrerá no dia 4, das 9h às 15h, 
na UNICAFES, e será ministrada pelo 
consultor credenciado do Sebrae/RN 
e especialista em Gestão Estratégica e 
de Negócios - Gustavo Fonseca.

As inscrições podem ser realiza-
das através do link https://forms.gle/
ZWhZ3isH8JEtyhC68

Semana Nacional de Orgânicos tem 
programação com capacitações no Estado

DADOS| O Brasil possui 
mais de 25,4 mil produtores 
de alimentos sem aditivos 
químicos registrados, 
somente até maio de 2021, 
estima-se que o crescimento 
médio do mercado deve 
ficar entre 20% e 30%

OPORTUNIDADE

FOLHA GOSPEL

REPRODUÇÃO

Objetivo é difundir informações aos 
consumidores e produtores rurais 
quanto aos produtos orgânicos, onde 
encontrá-los e como são produzidos.

Iniciativa remonta ao ano 
de 2017
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Nos últimos 20 anos, o Brasil 
registrou queda de 37,2% no 
número de adolescentes grávi-

das. Isso é o que apontou um estudo 
realizado pela ginecologista Denise 
Leite Maia Monteiro, secretária da 
Comissão Nacional Especializada em 
Ginecologia Infanto Puberal da Fede-
ração Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

A pesquisa foi feita considerando 
o número de nascidos vivos (NV) de 
mães entre 10 e 19 anos de idade, en-
tre os anos de 2000 e 2019.

Em 2000, segundo a pesquisa, as mães 
adolescentes foram responsáveis por 
23,4% do total de nascidos vivos no país. 
Já em 2019, esse índice passou para 14,7%.

Apesar da queda, o número ain-
da é preocupante. Dados do Data-

SUS/Sinasc apontam que a cada dia 
ocorrem cerca de 1.150 nascimentos 
de fi lhos de adolescentes. “As compli-
cações gestacionais e no parto repre-
sentam a principal causa de morte 
entre meninas de 15 a 19 anos mun-
dialmente, pois existe maior risco de 
eclâmpsia, endometrite puerperal, 
infecções sistêmicas e prematurida-
de, segundo a Organização Mundial 

da Saúde. Ainda há consequências 
sociais e econômicas como rejeição 
ou violência e interrupção dos estu-
dos, comprometendo o futuro dessas 
jovens”, disse a médica, no estudo.

A pesquisa também demonstrou 
que a redução da gravidez na ado-
lescência entre meninas de 10 a 14 
anos foi de 26% e teve uma redução 
menor que entre o grupo de 15 a 19 

anos, que registrou 40,7% de queda. 
Os maiores indicadores de gravidez 
entre adolescentes foram registrados 
na região norte do país, que apre-
sentou a menor queda percentual 
na taxa de fecundidade por idade 
específi ca (TIEF) tanto para o grupo 
de adolescentes entre 10 e 14 anos 
(-11,9%) quanto para o grupo de ado-
lescentes entre 15 e 19 anos (-32,9%).   

Gestação na adolescência cai 37% em 20 anos, diz estudo
SAÚDE

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) estima para 

o Dia dos Pais deste ano volume de 
vendas de R$ 6,03 bilhões, maior fa-
turamento desde 2018, com alta de 
13,9% em comparação à mesma data 
no ano passado. Segundo o econo-
mista sênior da CNC, Fabio Bentes, o 
Dia dos Pais de 2020 foi o pior em 13 
anos. O Dia dos Pais é a quarta data 
comemorativa mais importante para 
o comércio varejista brasileiro.

Na mesma época do ano passado, 
quando o varejo ainda experimenta-
va o início do processo de fl exibiliza-
ção das medidas restritivas voltadas 
ao combate à primeira onda da pan-
demia do novo coronavírus, as ven-
das caíram 11,3% e geraram o menor 
volume fi nanceiro (R$ 5,30 bilhões) 
desde 2007, que foi de R$ 4,98 bilhões. 
Agora, já há várias regiões brasileiras 
autorizando o funcionamento do co-
mércio a toda capacidade.

“Nesse quesito, os pais deram 
mais sorte que as mães neste mo-
mento, pegando a economia um 
pouco mais favorável, embora a 
questão do preço e do crédito mais 
caro sejam uma certa âncora para 
um crescimento um pouco menor 
do que poderia ser se a infl ação não 
estivesse alta. A recuperação seria 
bem mais rápida”, disse Bentes, em 
entrevista à Agência Brasil.

Obstáculo
Bentes reforçou que, apesar da fra-

ca base comparativa de 2020 favorecer 
o registro de taxas de incremento mais 
signifi cativas neste ano, a infl ação 
constitui obstáculo para o varejo não 
só para o Dia dos Pais, como também 
para as demais datas comemorativas. 
“O que se tem é isso: uma reativação da 
economia, mas com certos problemas 
que impedem um avanço mais forte 
das vendas”. De acordo com o econo-
mista, a infl ação está alta porque está 

sendo puxada por itens específi cos na 
média da cesta de preços.

A cesta de bens e serviços para o 
Dia dos Pais sinaliza crescimento de 
7,8% em relação à do ano passado, 
maior variação desde 2016, quando 
subiu 8,6%. Dos 13 itens analisados, 
apenas dois estão, em média, mais 
baratos do que há um ano: livros 
(1,7%) e aparelhos de som (1,3%). Os 
maiores aumentos são observados 
em televisores (22,3%), bebidas alco-
ólicas (11,8%) e perfumes (10,5%).

Ele salientou que no setor de ves-
tuário, que ainda passa por difi culda-
des, a tendência é de aquecimento 
nas vendas. “O setor não está tendo 
espaço para reajustar preços”, ex-
plicou. A projeção é que as lojas que 
vendem roupas faturem em torno 
de R$ 2,43 bilhões, ou o equivalente 
a 40,2% do total estimado para este 
ano, seguindo-se os ramos de utili-
dades domésticas e eletroeletrônicos 
(R$ 1,24 bilhão) e produtos de perfu-
maria e cosméticos (R$ 0,86 bilhão).

DESEMPENHO  |  Segundo 
domingo de agosto é a 
quarta data comemorativa 
mais importante para o 
comércio varejista brasileiro

Dia dos Pais injetará R$ 6 bilhões 
na economia do país, estima CNC

CNC

A
N

A
 N

A
SC

IM
EN

TO

Na mesma época do ano passado, as vendas caíram 11,3% e geraram o menor volume fi nanceiro desde 2007

Apesar de queda, número ainda 
é preocupante, de acordo com os 
especialistas 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

Central Eólica Amanhecer I, CNPJ nº 41.093.674/0001-65, torna público que está requerendo ao Instituto de 
desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia, para o 
empreendimento Complexo Eólico Amanhecer, localizado nos municípios de Touros e Pureza - RN. 

Maira Zanduzzo – Gerente Ambiental  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

Central Eólica Amanhecer II, CNPJ nº 41.093.704/0001-33, torna público que está requerendo ao Instituto de 
desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia, para o 
empreendimento Complexo Eólico Amanhecer, localizado nos municípios de Touros e Pureza - RN. 
 

Maira Zanduzzo – Gerente Ambiental  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

Central Eólica Amanhecer III, CNPJ nº 41.131.709/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia, para o 
empreendimento Complexo Eólico Amanhecer, localizado nos municípios de Touros e Pureza - RN. 
 

Maira Zanduzzo – Gerente Ambiental  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

Central Eólica Amanhecer IV, CNPJ nº 41.131.721/0001-18, torna público que está requerendo ao Instituto de 
desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia, para o 
empreendimento Complexo Eólico Amanhecer, localizado nos municípios de Touros e Pureza - RN. 
 

Maira Zanduzzo – Gerente Ambiental  

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

Central Eólica Amanhecer V, CNPJ nº 41.131.729/0001-84, torna público que está requerendo ao Instituto de 
desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia, para o 
empreendimento Complexo Eólico Amanhecer, localizado nos municípios de Touros e Pureza - RN. 
 

Maira Zanduzzo – Gerente Ambiental  
 

EMPRESA DA CONSTRUÇÃO PESADA CONTRATA PCD COM EXPERIÊNCIA DE 6 MESES, 
PARA AS VAGAS DE EMPREGO: SINALEIRO, VIGIA, SERVENTE DE OBRA E PINTURA. 

ESSE@ESSEENG.COM.BR - 81-3202-6666

VAGAS PCD – ESSE ENGENHARIA LTDA

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Francisco Cláudio Rocha de Farias, CPF nº 702.153.244-04, torna Público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a RLS-Renovação da 
Licença de Simplificada- para a atividade de carcinicultura, localizada na RN 307, km 12 município de Ceará-
mirim/RN. 

Francisco Cláudio Rocha de Farias 
Empreendedor 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
J.M MORAIS DA SILVA inscrita no CNPJ 02.824.777/0001-04, torna público que está requerendo ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE – IDEMA, à LS – LICENÇA 
SIMPLIFICADA, para extração mineral da substância de ARGILA em uma área de 30 (há) com volume de 
1.500 m³/mês na Fazenda Bambural, Zona Rural de Pendências-RN. 

 
J.M MORAIS DA SILVA  

DIRETOR 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
J.M MORAIS DA SILVA inscrita no CNPJ 02.824.777/0001-04, torna público que está requerendo ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE – IDEMA, à LS – LICENÇA 
SIMPLIFICADA, para indústria de produtos cerâmicos, 33.744,141 m² na zona rural do município de 
Pendências-RN. 

J.M MORAIS DA SILVA  
DIRETOR 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JM CERAMICA LTDA ME, CNPJ: 14.405.251/0001-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
atividade de Extração Mineral de Argila com Volume de Extração mensal 440 m³ e com área de extração de 0,5 
hectare, localizada no Sítio Arisco, n° 17, Zona Rural, Lagoa dos Velhos/RN. CEP 59.430-000. 
 

JOSÉ HIPÓLITO DE ARAÚJO 
EMPRESÁRIO 

COVID-19 | Pesquisa da CNI divulgada nesta sexta, 30, mostra que apesar de um quarto 
dos entrevistados ter um imunizante de preferência, 90% não recusariam nenhuma delas

O brasileiro vai se vacinar con-
tra o coronavírus, indepen-
dentemente da marca da va-

cina. É o que mostra a 4ª edição da 
pesquisa Os brasileiros, a pandemia 
de Covid-19 e o consumo, da Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI) em parceria com o Instituto 
FSB. De acordo com os resultados, 
90% da população querem se vaci-
nar mesmo que seu imunizante de 
preferência não esteja disponível.

O levantamento mostra que 43% 
até gostariam de escolher, no estilo 
“sommelier de vacina”, mas apenas 9% 
dizem que deixariam de se vacinar ca-
so o imunizante oferecido não fosse o 
de sua preferência. No fim das contas, 
é a vacina no braço que importa. Fo-
ram entrevistadas 2.000 pessoas nos 
26 estados e no Distrito Federal, entre 
12 e 16 de julho de 2021. A margem de 
erro é de dois pontos percentuais, com 
intervalo de confiança de 95%.

“O fato de o brasileiro aceitar 
tomar a vacina disponível nos deixa 
menos apreensivos, não só pela pro-
teção individual, mas pelo benefício 
para toda a sociedade. Sabemos que 
a vacinação em massa é fundamen-
tal para a retomada econômica. E, 
quando falo em retomada, falo prin-
cipalmente em mais empregos, mais 
renda e mais qualidade de vida para 
a população. A imunização é o único 
caminho para proteger a saúde e afas-
tar o risco do coronavírus, que são 
fatores essenciais para reativar os se-
tores econômicos, as molas do cresci-
mento do Brasil”, avalia o presidente 
da CNI, Robson Braga de Andrade.

Na população, 71% afi rmaram 
não ter marca preferida, 19% têm 
preferência, mas não deixariam de 
tomar a vacina, e apenas 4% disse-
ram que têm preferência por um 
fabricante e, por isso, deixariam de 
se vacinar caso o imunizante dispo-
nível não fosse o desejado. 

A pesquisa mostra a relação di-
reta entre vacina e aquecimento da 

Para 9 em cada 10 brasileiros, 
não importa a ‘marca’ da vacina

AMANDA PEROBELLI/REUTERS

DIVULGAÇÃO 

atividade econômica. A começar 
pelo medo em relação à pandemia, 
que vem diminuindo. Nesta rodada 
da pesquisa, 47% dos brasileiros 
disseram ter medo grande ou muito 
grande do coronavírus. No fi m de 
abril, este percentual era de 56%.

A população também está mais 
confi ante em voltar a frequentar es-
tabelecimentos comerciais. Há três 
meses, 39% tinham muito medo de 
frequentar shoppings. Agora, este 
percentual recuou para 24%. O me-
do grande em relação a frequentar 
o comércio de rua também caiu de 
36% para 28%. O mesmo se deu em 
relação ao receio de ir a bares e res-
taurantes, com recuo de 45% para 
34% no percentual de pessoas que 
têm muito medo.

62% afirmam 
que a vacinação 
ainda está lenta

72% consideram 
grave a situação 
do coronavírus 

O economista-chefe da 
CNI, Renato da Fonseca, ex-
plica que essas mudanças 
ocorreram no ato contínuo a 
percepção sobre o processo 
de vacinação. Para 68% da po-
pulação, o ritmo de vacinação 
aumentou ou aumentou muito 
em julho, em relação a junho.

No entanto, 62% ainda 
consideram o processo “um 
pouco lento ou muito lento”. 
Embora alto, esse percentual 
teve queda signifi cativa, de 21 
pontos percentuais, em relação 
às respostas de abril de 2021, na 
3ª edição da pesquisa.

A maioria de quem tomou 
a primeira (70%) considera o 
critério de prioridade para a 
vacinação ótimo ou bom (na 
população total, são 62%). Esse 
percentual cai para 53% entre 

os não imunizados. Também 
entre quem já tomou a pri-
meira dose, 90% consideram 
o atendimento ótimo ou bom 
no momento da vacinação, 
mas apenas 67% deles dizem 
ter tido facilidade no agenda-
mento e 46% reclamam das 
fi las nos postos de saúde.

Entre abril e julho, inter-
valo de três meses entre uma 
edição e outra da pesquisa, o 
percentual de brasileiros que 
consideram a grave a situação 
da pandemia de Covid-19 no 
Brasil caiu de 89% para 72%. 
Há um ano, em julho de 2020, 
eram 84% os que afi rmavam 
ser grave o coronavírus no país. 

O medo é menor devido à 
percepção de que a mortalida-
de da pandemia diminuiu mui-
to com o avanço da vacinação. 
Entre abril e julho, o percen-
tual de pessoas que apostam 
no aumento do número de 
casos e mortes recuou de 44% 
para 18%. Em contrapartida, 
subiu de 41% para 70% a fatia 
de brasileiros que apostam na 
redução da pandemia.

Economista da CNI, Ricardo Fonseca
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
FELIPE GABRIEL MEDEIROS DE OLIVEIRA 11631677462, CNPJ 31.187.643/0001-10, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação, com prazo de validade até 11/12/2020, em favor do empreendimento 
para um Serviço de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (LAVA JATO), localizado na 
Rua Emilio Vale, N° 41 – Centro – Cruzeta (RN) – 59.375-000.  

 
Felipe Gabriel Medeiros de Oliveira 

Proprietário 

 
CONCESSÃO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
PORTAS INFINITY LTDA, CNPJ: 09.585.301/0001-07, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação, com validade: 30/07/2023, para fabricação de portas de madeira, com 
1.849,203m2 de área construída, localizada na Rua Maj. Antônio Delmiro, S/N, Alfredo Mesquita, Macaíba/RN; 
 

RAFAEL BARRETO DE MIRANDA 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 

 
POSTO CVM DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.996.719/0001-34 com sede à Rodovia RN 016, s/n, Loteamento 
Princesa do Vale, Quadra 01, Lote 06, Bairro Baviera, Município de Assú/RN, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a licença prévia 
para a atividade de posto de combustível. 

Caio Vinícius M de Oliveira 
Proprietário 

Aviso de Licitação – REPUBLICAÇÃO- Pregão Eletrônico N° 037/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 037/2021 - Processo Administrativo nº 7524/2020 - Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos que a objetiva a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento 
de Material Permanente e Consumo para Funcionamento da Agroindústria de Polpas de Frutas 
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, 
cuja sessão inicial está marcada para o DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E 
TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.
• REPUBLICAÇÃO

GUAMARE / RN, 30 de Julho de 2021.
 Kleuton Ferreira Martins

    Pregoeiro

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

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
WPA Ambiental Indústria, Comércio e Serviços Ltda, 58.163.403/0001-31, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
L.O. para o Transporte de Cargas Perigosas, localizada na Rua João Viganó Neto, 116 – Núcleo Bom 
Retiro – Pato Branco/PR. 

  
José Angelo Rigo 

Diretor 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS  | Em texto publicado no jornal Le Monde, ambientalistas 
dizem que compras francesas agravam destruição da Amazônia e do Pantanal

Presidentes de dez organiza-
ções ambientais francesas, 
entre elas seções nacionais 

da WWF e do Greenpeace, acu-
saram publicamente nesta sexta, 
30, o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) de permitir a devas-
tação da Amazônia e do Pantanal 
e pediram “ação imediata” para 
proibir a importação de produtos 
ligados ao desmatamento.

“O ano de 2020 foi marcado 
por incêndios que devastaram 
mais de 310 mil km2, com o aval 
do presidente Jair Bolsonaro”, es-
crevem os ativistas em carta aber-
ta publicada no Le Monde, um dos 
principais jornais do país.

Além de restrições no co-
mércio atual, eles pedem que a 
França bloqueie o acordo de as-
sociação entre a União Europeia e 
o Mercosul, que, segundo o texto, 
aumentaria o desmatamento nos 
países sul-americanos em até 
25% ao ano durante seis anos.

Um dos países que mais fre-
quentemente declara ser impos-
sível ratifi car o acordo UE-Merco-
sul, a França adotou em 2018 uma 
estratégia nacional de combate ao 
desmatamento importado e, em 
2019, o presidente francês, Emma-
nuel Macron, se comprometeu a 
tomar medidas para conter a des-
truição da Amazônia.

“Dois anos depois, o relatório 
é amargo: nossas importações do 
desmatamento não diminuíram e 
a destruição da Amazônia acele-
rou”, dizem os missivistas.

Além da França, Holanda, 
Áustria e parte da Bélgica se 

opõem publicamente ao acordo 
fi rmado com os países sul-ame-
ricanos, mas países liderados por 
Portugal e industriais europeus 
defendem sua ratifi cação.

O governo brasileiro, que neste 
ano trocou os titulares de dois mi-
nistérios bastante questionados 
por autoridades europeias —os 
de Relações Exteriores e de Meio 
Ambiente—, já afi rmou que está 
disposto a negociar cláusulas am-
bientais, uma das opções na qual a 
Comissão Europeia (Poder Execu-
tivo da UE, que negociou o tratado 
e defende sua ratifi cação) também 
trabalha.

Políticos europeus declara-
ram, porém, que a credibilidade 
ambiental brasileira depende de 
medidas práticas de proteção aos 
ecossistemas, e não do nome do 
ministro.

Após 20 anos de reuniões, as 
negociações sobre o acordo entre 
os dois blocos se encerraram em 
2019, mas, desde então, a trami-
tação foi congelada. O texto ainda 
está em fase de revisão legal, em 
que são ajustados pontos sobre os 
quais há dúvidas.

Depois é preciso traduzir para 
os idiomas de todos os países-
-membros, obter aprovação no 
Parlamento Europeu e no Con-
selho Europeu (que reúne os 27 
líderes da UE) e a ratifi cação nos 
parlamentos nacionais e regionais 
(na Bélgica) de todos os países en-
volvidos.

Analistas e negociadores ava-
liam que o processo não sairá da 
geladeira antes das eleições pre-

sidenciais na França, no ano que 
vem.

Enquanto isso, os autores da 
carta querem “ação urgente” para 
obrigar os importadores franceses 
a garantir que os produtos que 
colocam no mercado não estejam 
vinculados ao desmatamento ou à 
destruição de ecossistemas.

Os ambientalistas criticam o 
governo francês por permanecer 
passivo “diante desse desastre 
ambiental, climático e social” e 
continuar comprando produtos 
do agronegócio brasileiro: “Nos-
sas importações de produtos do 
desmatamento contribuem para 
a destruição (...), a Amazônia e o 
cerrado dão lugar a pastagens e 
campos de soja que a França im-
porta maciçamente”.

Projeto de lei de combate ao 
desmatamento já está em elabo-
ração pela Comissão Europeia e 
deve ser avaliado no primeiro se-
mestre de 2022, quando a França 
ocupa a presidência rotativa do 
conselho do bloco —o que lhe dá 
mais infl uência na pauta de dis-
cussões.

Mas, de acordo com a carta, 
medidas imediatas são necessá-
rias porque os números apontam 
para novos recordes de incêndios 
no Brasil neste verão.

“No primeiro semestre de 
2021, o desmatamento na Amazô-
nia aumentou 17% em relação ao 
primeiro semestre de 2020. Com o 
início da seca no Brasil, o número 
de queimadas supera o do ano 
passado no mesmo período”, afi r-
ma o texto.

Dez entidades pedem à França 
que corte importação de produtos 
brasileiros por crimes ambientais

CHRISTIAN BRAGA/GREENPEACE

sdf sadf sadf sadf sadf sadf 
sadf sadf sadf sadf asdf sadf 
sadf sadf sad

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
RAIOS DE SANTANA USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA, 42.570.972/0001-61, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA 
a LP para a implementação do complexo solar Raios de Santana Usina SPE, localizado na RN-087, zona 
rural do município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte.  
 

Gibran Dantas de Melo Lula 
Diretor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

O Governo do Município de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, através da 
Prefeitura Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, designado 
pela portaria nº 018/2021, torna público que fará a ABERTURA da licitação na modalidade 
Concorrência Pública nº 002/2021, tipo Menor preço global, no dia 30/08/2021, às 10:00 
horas, objetivando a contratação de empresa de engenharia, para realizar a 
continuidade dos serviços de construção de escola de doze (12) salas de aula padrão 
FNDE, localizado na rua José Júlio Lopes, s/n, na sede deste Município de Rio do 
Fogo/RN,  O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: 
http://riodofogo.rn.gov.br/, ou na sala de Licitações da PMRF, sito à Av. XVII de Setembro, 
S/N – Centro - Rio do Fogo/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Rio do Fogo/RN, 27 de julho de 2021
Pedro Ricardo de Souza Pereira

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

O Governo do Município de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, através da 
Prefeitura Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, designado 
pela portaria nº 018/2021, torna público que fará a ABERTURA da licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 001/2021, tipo Menor preço global, no dia 16/08/2021, às 10:00 
horas, objetivando a contratação de empresa de engenharia, para realizar os serviços 
de pavimentação em paralelepípedo com drenagem super cial, nas travessas Felipe 
Nery 01 a 08, todas situadas no distrito de Punaú, nesta Município de Rio do Fogo/RN,  
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: 
http://riodofogo.rn.gov.br/, ou na sala de Licitações da PMRF, sito à Av. XVII de Setembro, 
S/N – Centro - Rio do Fogo/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Rio do Fogo/RN, 27 de julho de 2021
Pedro Ricardo de Souza Pereira

Presidente da Comissão de Licitação
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JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Desmoralizada
O Clube Militar emitiu nota, 

nesta quinta-feira 29, criticando o 
Supremo Tribunal Federal e a CPI 
da Pandemia no Senado Federal. Na 
publicação, a instituição se refere ao 
STF, como “Suprema Corte Desmo-
ralizada“.

Desmoralizada 2
A instituição criticou uma publi-

cação nas redes sociais em que o STF 
afi rma que “não proibiu” o governo 
do presidente Jair Bolsonaro de atu-
ar no combate à pandemia do novo 
coronavírus.

Vergonha
Assim como fez o Exército 

Brasileiro no caso envolvendo o 
ex-ministro da Saúde e atual secre-
tário de Estudos Estratégicos da 
Presidência da República, general 
Eduardo Pazuello, a Polícia Rodo-
viária Federal impôs sigilo de 100 
anos aos processos administrativos 
disciplinares (PAD) envolvendo o 
diretor-geral da corporação, Silvi-
nei Vasques.

Vergonha 2
Há oito PADs contra Vasques. Ele 

foi punido em um deles. A negativa 
de acesso impede que os cidadãos 
saibam quais tipos de acusação pe-
sam contra o chefe de uma corpora-
ção que conta com 11,5 mil funcioná-
rios no país inteiro.

Vergonha 3
O portal Metrópoles fez um pe-

dido no dia 18 de maio, via Lei de 
Acesso à Informação (LAI), para 
acessar na íntegra os processos sobre 
Vasques. No entanto, o requerimento 
foi negado pela PRF.

Cultura
A Feira de Livros e Quadrinhos 

de Natal (FLiQ Natal) comemora 10 
anos em 2021. A edição vai acontecer 
de forma presencial e on-line, com 
foco central na literatura potiguar. O 
evento será de 26 a 29 de agosto, no 
Parque das Dunas, das 8 às 17h ho-
ras, e contará com mais de 50 horas 
de atividades culturais gratuitas. A 
programação de atividades e a lista 

completa com as atrações estarão 
em breve disponíveis no site ofi cial 
do evento, no www.fl iqnatal.com.br/.

Anastácia
Após uma semana desapareci-

da, a vaquinha de estimação Anas-
tácia foi encontrada na tarde desta 
quinta 29. A médica veterinária Ma-
riana Dias, tutora do animal, disse 
que irá buscá-la em uma cidade no 
estado de Minas Gerais.

Índio
Saudosismo do colunista, lem-

brando dos tempos, lá nos idos dos 
anos 1990, que a Rádio Nordeste AM 
apresentava “O Momento do Índio”, 
com Sebastião Damásio. A “garrafada 

do Índio” fazia um sucesso medonho

Perigo
 A variante Delta da coronavírus 

parece causar doenças mais graves 
e é tão contagiosa quanto a catapo-
ra, de acordo com um relatório dos 
Centros de Controle de Doenças dos 
Estados Unidos. O jornal Washington 
Post publicou este documento inter-
no do CDC segundo o qual as pessoas 
que completaram a vacinação para 
covid-19 podem transmitir a variante 
Delta tanto quanto as não vacinadas.

Valeu
Obrigado por acompanhar o tra-

balho da nossa equipe, neste Agora 
RN. Bom fi m de semana.

ECONOMIA | Para Paulo Peruchetti, economista do Ibre/FGV, mercado de trabalho continua 
fragilizado; trabalhadores informais e menos qualificados são os mais prejudicados

A pandemia da covid-19 teve 
um impacto muito negativo 
sobre o mercado de trabalho 

brasileiro. Um aspecto importante 
dessa crise foi o fato de que milhões 
de trabalhadores desistiram de pro-
curar emprego, o que resultou em 
uma queda sem precedentes da for-
ça de trabalho em 2020. Além disso, 
após apresentar um crescimento 
médio de 1,7% ao ano entre 2017 e 
2019, o emprego recuou 7,9% ano 
passado, infl uenciado por quedas 
fortes na indústria e principalmen-
te no setor de serviços. Diferente-
mente de recessões anteriores, os 
trabalhadores informais foram mais 
atingidos que os formais, e as ocu-
pações de baixa escolaridade foram 
particularmente afetadas.

Os dados da Pnad Contínua 

divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE) 
mostram que em 2021 o mercado 
de trabalho continua muito fragili-
zado. Apesar de vários indicadores 
apontarem para uma melhoria da 
atividade econômica nos últimos 
meses, o emprego tem se recupe-
rado de forma mais lenta, encon-
trando-se 6,4% abaixo do nível 
observado em fevereiro de 2020, in-
fl uenciado principalmente pela fra-
ca recuperação do setor de serviços.

Em consequência, a taxa de 
desemprego permanece elevada 
(14,6% no trimestre móvel ter-
minado em maio de 2021, alcan-
çando 14,8 milhões de desem-
pregados). Somando-se o elevado 
contingente de mão de obra que 
se encontra subutilizada (32,9 

milhões de pessoas), os dados 
evidenciam que os desafi os para o 
mercado de trabalho são imensos. 

Diante do elevado grau de 
incerteza, a recuperação do mer-
cado de trabalho deverá ocorrer 
principalmente por meio de ocu-
pações informais, reproduzindo 
o padrão observado no período 
anterior à pandemia. 

Além disso, os trabalhadores 
de menor escolaridade provavel-
mente terão grande difi culdade 
de inserção na força de trabalho, 
devido ao avanço de tecnologias 
que favorecem os trabalhadores 
mais qualifi cados, como o aumen-
to do trabalho remoto. Isso reforça 
ainda mais a necessidade de ca-
pacitação da mão de obra para o 
mercado de trabalho.

Emprego no Brasil continua 6,4% 
abaixo do nível pré-pandemia

AMANDA PEROBELLI/REUTERS

DIDA SAMPAIO

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse nesta sexta-
-feira, 30, durante evento no 

Rio, que o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) vive 
na “idade da pedra lascada”, ao co-
mentar os resultados do mercado de 
trabalho divulgados pela manhã. 

Dados apresentados pelo IBGE 
mostraram que a taxa de desempre-
go nacional foi de 14,6% no trimestre 
móvel encerrado em maio, o que 
representa um contingente de 14,8 
milhões de desocupados. A taxa fi cou 
ligeiramente abaixo da registrada no 
trimestre móvel encerrado no mês 
anterior, que estava em 14,7%. 

“No ano, já criamos 1,5 milhão 
de novos empregos. Desde que a co-
vid-19 nos atingiu e destruiu quase 1 
milhão de empregos em abril do ano 
passado, já criamos 2,5 milhão de no-
vos empregos. Pnad do IBGE está me-
todologicamente atrasada, pesquisa 
feita pelo telefone. É muito superior a 

metodologia do Caged, que vem dire-
tamente das empresas”, disse Guedes.

O ministro, no entanto, compa-
ra duas pesquisas completamente 
diferentes. Os dados do Caged, o 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados, referem-se apenas 
ao mercado formal de trabalho - ou 
seja, vagas com carteira assinada. A 
Pnad Contínua, pesquisa do IBGE, 
refere-se a todo o mercado de tra-
balho, formal e informal. No Brasil, 
o mercado de trabalho sem registro 
é bem maior que o mercado formal, 
daí os números serem tão diferentes. 

Além disso, segundo econo-
mistas, os números do Caged têm 
sofrido a infl uência direta dos pro-
gramas de suspensão de contratos 
de trabalho. Como o governo tem 
subsidiado empresas para mante-
rem os empregos durante a pande-
mia, os números de demissões têm 
se mantido baixos de forma que 
poderia ser considerada  artifi cial.

Ministro compara pesquisas diferentes para dizer que números não refletem a realidade

Guedes contesta números 
e diz que IBGE está na 
‘idade da pedra lascada’

MERCADO DE TRABALHO

Dados do IBGE mostram 
que mercado de trabalho 
continua muito fragilizado
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ACidade da Esperança, na Zo-
na Oeste de Natal, é um berço 
de artistas talentosos que se 

destacam atualmente na cena do hip 
hop e já presenteou a cultura poti-
guar com músicos como Carlos Ale-
xandre e Tiquinha Rodrigues. Por ser 
um bairro mais afastado do centro 
da capital, muitas vezes é esquecido 
e assolado por preconceitos obso-
letos. No entanto, nos últimos anos, 
batalhas de MCs e rappers movimen-
taram o Teatro de Arena, também co-
nhecido como a “Rodinha do Padre”. 

O Teatro foi palco histórico para 
o desenvolvimento cultural de Na-
tal. Lá, surgiram em 1980 os grupos 
teatrais “Fala Esperança” e “SOS Es-
perança”, que eram compostos pelos 
próprios residentes do bairro, além 
de contar com várias apresentações 
do “Circo da Luz”, anteriormente 
chamado de “Circo da Cultura”.  A 
“Batalha da Esperança” (movimen-
to da cultura hip hop), Movimento 
Síntese Urbana (MSU) e a “Batalha 
de Passinho” (de brega funk) são 
exemplos recentes de movimentos 
socioculturais que mantiveram viva 
a essência artística do bairro e conse-
guiram reduzir a marginalização de 
jovens na região. 

Puxado pela importância do 
ambiente, surge o projeto “Cenas da 
Periferia” – que promoveu a revitali-
zação do lugar, com reparos na alve-
naria, reforma do muro, pintura, mu-
tirão de grafi te e a ainda a construção 
de uma pista de acessibilidade. E foi 

justamente no Teatro da Arena que 
foi gravado o festival Cenas da Peri-
feria, que será transmitido no canal 
do YouTube de Diniz k9 na próxima 
quarta-feira 4, às 19 (www.youtube.
com/DinizK9TV). 

Gravado em junho passado de 
forma segura no Teatro Arena, se-
guindo todos os protocolos de segu-
rança sanitária recomendados para 
o momento de pandemia, o festival 
traz uma programação musical de 
destaque. Entre as atrações, estão Di-
niz K9, Alê du Black, CazaSuja, Mano 
Edu, Pretta Soul, DJ Samir, além de 
batalha de rima e ofi cina de break.

O artista Diniz K9, formado em 
licenciatura em Música pela UFRN, 
carrega uma enorme bagagem cultu-
ral. Cresceu na Zona Oeste da cidade 
em uma família musical e hoje traz o 
“Pagotrap”, um ritmo criado a partir 
da mistura entre as rimas do rap e do 
trap e as batidas do típico pagodão 
nordestino.  

Inspirado pelo rapper brasileiro 
Emicida, Diniz K9 traz letras com 
mensagens de cunho social e que 
enaltecem a vivência efervescente da 
arte em Natal. Compositor das pró-
prias rimas, o jovem já lançou o pri-
meiro álbum, intitulado “Camisa 9 do 
Bairro”. As doze canções autorais tra-
zem o brega funk, rap, pagode e funk 
e participações de outros artistas do 
Rio Grande do Norte. “O trabalho te-
ve como fator base a necessidade de 
traduzir as vivências de um ou uma 
jovem de periferia que, independente 

das difi culdades, segue em busca dos 
próprios sonhos e objetivos. Aquela 
pessoa que enfrenta os obstáculos e 
faz acontecer”, disse o artista ao Ago-
ra Entrevista. 

Diniz K9, que participa da pro-
dutora potiguar NavNoar, reconhe-
ce a importância da colaboração e 
parceria existentes entre os artistas 
locais. “Desde o começo, estamos 
envolvidos com as comunidades, 
sempre somando. Temos a missão de 
fomentar a arte e produzir vídeos. Já 
participamos de vários clipes desde 
a nossa criação, em 2018, e também 
da realização de projetos culturais”, 
ressaltou Jônatas Barbalho, mais co-
nhecido como JNTS.

“O Festival vem para enaltecer 
todos os elementos dessa cultura. Vai 
ter DJ, batalha de rima, uma galeria 
de arte com o grafi te feito, Traz uma 
representatividade forte através dos 
artistas participantes. Pretta Soul e 
Cazasuja, por exemplo, chegam com 
uma irreverência gigante. Vamos ter 
o prazer de ver todo mundo junto”, 
frisou Diniz K9.

O projeto “Cenas da Periferia” 
tem realização da HD Produções 
e Lucas Diniz, com recursos da Lei 
Aldir Blanc Rio Grande do Norte, 
Fundação Jose Augusto, Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte, Se-
cretaria Especial da Cultura, Minis-
tério do Turismo e Governo Federal; 
com apoio Sherwin-Williams, Rede 
Mais e NavNoar (@nav.noar no Ins-
tagram).

FÁBIO EWERTON / AGORA RN

CULTURA . Projeto, que 
estreia na próxima quarta-
feira, 4, no canal de YouTube 
do artista Diniz K9, traz 
apresentações gravadas de 
hip hop com vários artistas 
potiguares de destaque

C d d d d d d fi ld d b dLTURA P j

 ESPERANÇA E DA MÚSICA
CENAS DA PERIFERIA, DA

O trabalho teve como 
fator base a necessidade 
de traduzir as vivências 
de um ou uma jovem 
de periferia que, 
independente das 
dificuldades, segue 
em busca dos próprios 
sonhos e objetivos”

“

DINIZ K9
REPPER

O Festival vem para 
enaltecer todos os 
elementos dessa cultura. 
Vai ter DJ, batalha de 
rima, uma galeria de arte 
com o grafite feito, Traz 
uma representatividade 
forte através dos artistas 
participantes”

“

DINIZ K9
REPPER
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Áries, meu cristalzinho, o desejo de comprar bens 
materiais tende a dominar seu corpinho e você pode 
gastar o que tem e o que não tem, fazendo um 
furdunço nas  nanças. Há risco de usar seu dinheiro 
em ideias ruins e negócios apressados.

Sabadou, mas a vibe tá tensa até o início da tarde. 
Tudo indica que terá ideias e planos engenhosos, 
mas pouca persistência e empenho pra realizá-los. 
As emoções devem in  uenciar seu modo de se 
expressar e há sinal de tempestades.

Sabadou, mas o clima tá tenso até a metade do dia. 
Se tem uma atividade que faz em casa ou trabalha em 
home of  ce, aborrecimentos ou preocupações com 
questões familiares e domésticas devem te atrapalhar 
e desestabilizar seus pensamentos.

Se depender dos astros, seu sabadão vai  car 
ruim antes de  car bom. Tudo indica que seu 
signo estará mais frio, o que pode te deixar 
menos popular em seus contatos pessoais ou 
pro  ssionais.

Alô, alô, Gêmeos! Seu signo costuma ser 
comunicativo, mas os astros estão tudo desaforados e 
avisam que as coisas podem não  uir muito bem pela 
manhã. Tudo indica que sua mente estará instável e 
não será objetivo(a) na hora de se expressar.

Sagita, se ainda não virou patroinho(a) nem está 
milionário(a) e precisa trabalhar, os astros avisam pra 
ir suave na nave. É que seu signo pode  car distraído 
e se confundir na hora de falar ou explicar algo no 
serviço, o que talvez cause críticas e repreensões.

Câncer, meu consagrado, tudo indica que seu bolso 
vai sofrer nesta manhã. Você deve se preocupar 
com sua grana e bens materiais, mas tende a agir 
com desorganização nas  nanças. Planeje melhor o 
orçamento pra não  car no vermelho, ok?

Os astros estão doidinhos pra te lascar, caprica. 
Rola um furdunço no céu pela manhã e há sinal de 
transformações tensas. Alguém pode mexer com 
você emocionalmente e irá falar poucas e boas, 
além de guardar rancor.

Se não ganhou na loteria e precisa trabalhar, os 
astros avisam que seu jeito expansivo e falante 
deve render críticas. Cautela com indiscrições e a 
vaidade –  car se gabando pra ganhar status não 
é uma boa.

Aquário, sabadou com energias tensas até a metade 
do dia. Se precisa trabalhar, a comunicação com as 
pessoas, colegas ou parcerias podem não  uir bem. 
Há risco de mal-entendidos, opiniões diferentes, 
tretas e até puxadas de tapete. Tá amarrado!

Meninos e meninas de Virgem, o dia não começa 
nada fácil, nada favorável. Sua mente deve  car 
inquieta e o raciocínio, difícil. Se estuda, sobretudo se 
faz curso superior a distância, pode ter problemas pra 
expor suas opiniões e colocar suas ideias em prática.

Tô vendo aqui que o sabadão promete altos e 
baixos. Se vai trabalhar, talvez pegue no pé e 
critique o serviço dos outros pra que as coisas 
saiam perfeitas, aí as chances de rolar treta com o 
pessoal é gigantesca.

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
A Band vai estrear no sábado, 7 

de agosto, o programa “Reforma 
Surpresa”, com apresentação do 

design de interiores Henrique 
Freneda e a infl uencer Natália 

Hamada... ... Roteiro de Erikah 
Barbin, do fi lme “As Aparecidas”, 
último trabalho da Eva Wilma.

A rádio Cultura Brasil estreia 
na terça-feira, às 15h, o programa 
“Estúdio 77”, com apresentação 
de Alexandre Ingrevallo. Neste 
domingo, o canal GloboNews vai 

exibir o documentário “voluntário 
****1864 - quem são os anônimos 
da vacina?”... ... Trabalho dirigido 

por Sandra Kogut, com histórias de 
brasileiros que decidiram participar 
do processo de desenvolvimento dos 
medicamentos. O “Brasil com Z”, da 
rádio Bandeirantes, apresentado por 

Sonia Blota e Christiano Panvechi, 
vai completar um ano... ... No ar 
aos sábados, 21h, e repeteco aos 

domingos, 6h, o programa faz uma 
análise do nosso país no mundo...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Radar
Band e Adriana Araújo é uma 

conversa que ainda não terminou.
Ao contrário. Um novo encon-

tro, para ajustes fi nais e se possí-
vel bater o martelo, deve aconte-
cer nesses próximos dias. 

Vale salientar
A Record com “Ilha”, “Fazenda”, 

“Top Chef ”, fi m de “Gênesis” e toda 
produção de rotina, deixou para o 
início de 2022 a exibição de “Quilos 
Mortais”, com Celso Zucatelli.

Assim como a nova temporada de 
“Aeroporto”, apresentação de César Filho.

Gravando
A Globo deu início as gravações 

de “Pantanal”, por enquanto só em 
estúdios, mas com uma produção 
das mais detalhadas.

Trabalho da cenografi a, por 
exemplo, é dos mais elogiados.

Não rolou
Em todos os trabalhos de 

“Pantanal” realizados até aqui, 
nada de Luan Santana, apesar de 
todo falatório que existiu sobre a 
sua participação.

Numa dessas, pode até ser um 
lugar especial na trilha sonora, devi-
do ao seu vínculo com a Sony.     

Período
A Globo já tem defi nido que a 

nova novela das seis, “Nos Tempos 
do Imperador”, fi cará no ar entre 9 
de agosto a fevereiro de 2022.

O que se estranha é que ainda 
não está acontecendo movimen-
tação alguma em torno da sua 
substituta, “Além da Ilusão”, com 

Larissa Manoela e Rafael Vitti.

Viajar
Depois de “Salve-se Quem Pu-

der”, Gabriela Moreyra pretende 
dar andamento aos projetos que 
foram afetados com a pandemia.

Entre eles, viajar com o fi lme 
“Para além da memória”, do dire-
tor português Miguel Babo, por 
festivais ao redor do mundo.

(Gabriela Moreyra/ crédito: João 
Miguel Júnior)

Nova novela
Na Record, José do Egito, a pró-

xima fase de “Gênesis”, está sendo 
avaliada como uma outra novela.

As providências e tratamento 
indicam para isso, a começar pela 
entrada de um elenco completa-
mente novo.

Trabalho também 
tem que ser olímpico 
para cobertura de 
Tóquio

Olimpíada em curso e a tele-
visão do Brasil presente, procu-
rando acompanhar todo o desen-
rolar dos acontecimentos.

O panorama é curioso.
Na aberta, até que tudo 

bem. A Globo, sozinha, sempre 
que necessário ou quando qual-
quer competição envolve um 
dos nossos atletas ou equipes, a 
transmissão do Japão tem total 
liberdade de interromper a pro-
gramação a qualquer tempo. O 

“Jornal da Globo”, da Renata Lo 
Prete, por causa disso, tem avan-
çado a madrugada.

Mas na TV paga o panorama é 
completamente outro. 

De um lado, observa-se o 
BandSports, em um heroísmo pu-
ro, com uma equipe menor e um 
canal só, esforçando-se para ofere-
cer o melhor trabalho possível.

E, de outro, o SporTV com 
quatro, mas em algumas vezes se 
atrapalhando e não conseguindo 
evitar certos encavalamentos, ta-
manha a quantidade de jogos ao 
mesmo tempo.

E é aí que entra o pula pula ou 
a tal da divisão de tela, como se o 
telespectador também pudesse di-
vidir a sua visão e acompanhar as 

duas coisas ao mesmo tempo.
Complicado. Transmitir Jogos 

Olímpicos também é um jogo bem 
complicado. 

(Rebeca Andrade, prata no in-
dividual geral da ginástica artísti-
ca/ crédito Ricardo Bufolin/CBG)

JOSÉ CARLOS NERY
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EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela OMS em 11 de março de 2020, 
bem como a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional, por meio da Lei n° 
13.979/2020. 
Considerando que a indicação das autoridades médicas e sanitárias é no sentido de isolamento social a fim de diminuir 
o contágio e difusão do vírus.  
Considerando a existência de casos confirmados de COVID-19 nas cidades de Areia Branca/RN e Natal/RN, inclusive 
de empregados da CODERN.  
Considerando, por fim, a determinação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e dos Municípios de Areia 
Branca/RN e Natal/RN sobre o isolamento social e sobre a limitação de reunião de pessoas.  
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande do Norte, na forma do 
Estatuto e da legislação vigente, convoca os(as) associados(as) e empregados(as) da Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte (CODERN) para participação de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em formato de 
videoconferência pelo aplicativo Google Meet, no dia 05/08/2021 às 18h30min, em primeira convocação. Não 
havendo quorum mínimo conforme previsto no estatuto dessa Entidade em primeira chamada, fica estabelecido 
segunda e última convocação 30 minutos após a primeira, quando ocorrerá início da assembleia com qualquer número 
de associados presentes, com a seguinte ordem do dia:  

a) Discutir e deliberar sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) apresentada pela CODERN; 
b) Discutir e deliberar sobre indicativo de greve; 
c) Discutir e deliberar sobre o ingresso de Dissídio Coletivo referente ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), caso 

frustradas as tentativas administrativas para resolução do tema; 
d) Outros assuntos de interesse da categoria.  

Tendo em vista a necessidade de envio de link para participação na Assembleia por videoconferência será criado um 
grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp com todos os empregados que quiserem participar da Assembleia, para o 
envio do link de acesso, com, no mínimo, 24h de antecedência. 

 
Natal/RN, 31 de julho de 2021. 

Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros 
Diretor-Presidente 

Depois de viver a primeira 
derrota nos jogos olímpi-
cos, a seleção feminina de 

handebol voltou à quadra na ma-
drugada deste sábado, 31, e retorna 
no domingo, 1º de agosto, contra 
as francesas. A expectativa é termi-
nar a primeira fase entre os quatro 
primeiros colocados do Grupo B, o 
que garante classifi cação. E o  Rio 
Grande do Norte tem um motivo a 
mais para torcer pelas brasileiras: 
um dos principais destaques do 
time é Samara Vieira, atualmente a 
única potiguar no mundial. 

A natalense de 29 anos estreou 
nos Jogos Olímpicos como uma 
das duas meia-esquerdas da se-
leção. Atual campeã eslovena, ela 
– que começou sua trajetória de 
atleta no Colégio Sagrada Família 
– foi uma das maiores goleadoras 
da temporada europeia, e é vista 
como peça fundamental no ataque 
da equipe brasileira, comandada 
pelo técnico Jorge Dueñas.

A importância da atleta para o 
time vem sendo comprovada em nú-
meros. Contra a Hungria, por exem-
plo, quando o Brasil venceu por 33 a 
27, ela foi a artilheira da partida com 
sete gols no total. A seleção brasilei-
ra feminina empatou na estreia com 
o Comitê Olímpico Russo, depois 
venceu a Hungria. Mesmo com der-
rota para espanholas, manteve-se 
na terceira posição.  “Ganha ou se 
aprende, nunca se perde”, escreveu a 
potiguar no Instagram, em resposta 
aos torcedores. “Meu coração agra-
dece o suporte e o carinho de cada 

um de vocês”, continuou.
Pelo regulamento, na atual fa-

se, os seis times do grupo jogam 
entre si, e os quatro primeiros 
avançam às quartas de fi nal.

Ítalo Ferreira quer  inspirar
Sem avisar aos fãs ou à impren-

sa potiguar, Ítalo Ferreira, primeiro 
medalhista de ouro da história do 
surfe, desembarcou em sua terra 
natal, Baía Formosa, na madru-
gada de ontem. E antes que o sol 
despontasse entre as falésias que o 
viram crescer, ele já estava no mar 
fazendo o que mais gosta: surfar.

“Já estou em casa. Vou come-
çar a treinar mais tarde. As coisas 
começam tudo do zero de agora 
em diante. Agora é pensar nos 
próximos desafi os. É nós! Já, já 
papai vai surfar”, avisou pouco 
antes, nas redes sociais.

Bastante focado, Ítalo já listou 
tudo o que pretende fazer em seu 
retorno ao Rio Grande do Norte. Na 
lista não muito pequena está lançar 
neste ano seu instituto e também seu 
aguardado documentário, seguir na 
briga pelo bicampeonato no Circuito 
Mundial e, ao mesmo tempo, virar 
motivo de inspiração para as pessoas.

“Agora, quem vive ali próximo 
de mim, quem sonha em ser pro-
fi ssional ou quer outra conquista 
ou sonho grande, pode se inspirar 
na história que tenho e continuo 
escrevendo. Serve para qualquer 
um. Tanto no surfe quanto na vida: 
nunca desistir e sempre acreditar 
nos sonhos”, disse o surfi sta.

TÓQUIO 2020| Potiguar entra 
em quadra neste domingo 
contra a França. Seleção 
feminina está em terceiro 
no grupo B, do qual apenas 
quatro se classificam para a 
próxima fase

O que assistir neste fim de semana?

Sábado 
7h FUTEBOL MASC. Quartas 

de fi nal (Brasil x Egito) Globo/
SporTV/BandSports (ao vivo)

7h ATLETISMO Finais SporTV 
2 (ao vivo)

Finais: 4x400m misto, 100m 
rasos fem. e lançamento de disco

7h40 FUTEBOL MASC. Quar-
tas de fi nal (Coreia do Sul x Méxi-
co) SporTV 4 (ao vivo)

9h BASQUETE MASC. EUA x 
Rep. Tcheca SporTV (ao vivo)

10h VÔLEI FEM. China x Itália 
SporTV 3 (ao vivo)

19h HANDEBOL FEM. Brasil x 
Suécia SporTV 3 (ao vivo)

21h VÔLEI DE PRAIA Oitavas 
de fi nal SporTV 2 (ao vivo)

21h ATLETISMO SporTV 3 /
BandSports (ao vivo)

Eliminatórias: 3000m com 
obstáculos fem. (Tatiane Raquel e 
Simone Ferraz), salto em distância 
fem. (Eliane Martins), 400m livre 
masc. (Lucas Carvalho)

Final: Arremesso de peso (Gei-
sa Arcanjo)

22h TÊNIS DE MESA Equipe 
fem. (Brasil x Hong Kong) SporTV 
4 (ao vivo)

22h30 NATAÇÃO Finais 50m 
livre masc., 50m livre fem., 1.500m 
livre masc., 4x100m medley fem., 
4x100m medley masc. Globo/
SporTV 2 (ao vivo)

23h LUTA OLÍMPICA Elimi-
natórias (Aline Silva) SporTV 4 (ao 
vivo)

23h05 VÔLEI MASC. Brasil x 
França Globo/SporTV/BandS-
ports (ao vivo)

Domingo 
0h30 BOXE Eliminatórias 

SporTV 2 (ao vivo)

1h VÔLEI DE PRAIA Oitavas 
de fi nal SporTV (ao vivo)

1h TÊNIS Finais SporTV 4 

1h40 VÔLEI DE PRAIA Oitavas 
de fi nal SporTV 2 (ao vivo)

2h30 VELA Finais Laser (Ro-
bert Scheidt) e Laser Radial Spor-
TV 3 (ao vivo)

2h30 TÊNIS DE MESA Equipe 
masc. (Brasil x Sérvia) SporTV 4 

3h SALTOS ORNAMENTAIS 
Finais SporTV 2 (ao vivo)

5h GIN. ARTÍSTICA MASC. Fi-
nal de solo SporTV 2 (ao vivo)

5h BASQUETE MASC. Espa-
nha x Eslovênia SporTV 3 (ao vivo)

5h45 GIN. ARTÍSTICA FEM. 
Final de salto SporTV 2 (ao vivo)

6h10 LUTA OLÍMPICA Semifi -
nais SporTV 4 (ao vivo)

6h18 BOXE Quartas de fi nal 
(Hebert Sousa) SporTV 2 (ao vivo)

6h44 GIN. ARTÍSTICA MASC. 
Final do cavalo com alça SporTV 
2 (ao vivo)

7h ATLETISMO Finais SporTV 
4 (ao vivo)

7h30 HANDEBOL MASC. Bra-
sil x Alemanha SporTV 3 (ao vivo)

9h VÔLEI DE PRAIA Oitavas 
de fi nal SporTV 2 (ao vivo)

10h VÔLEI MASC. EUA x Ar-
gentina SporTV 4 (ao vivo)

Depois do ouro de Ítalo, RN 
segue na Olímpiada com 
Samara Vieira no handebol

Meu coração 
agradece o suporte 
e o carinho de cada 
um de vocês”

“

SAMARA VIEIRA 
ATLETA DO HANDEBOL 
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