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MARCELO HOLLANDA
A juventude exitosa do ministro 
Fábio Faria não ensinou a ele 
o tamanho de certas atitudes.

JOÃO RICARDO CORREIA
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Nova Parnamirim e Cidade Satélite: 
se você for passar por um desses locais, 

torça para não ser assaltado. 
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O baba ovo de Bolsonaro, 
Fábio Faria, perdeu completamente 

o senso da realidade.
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DIVULGAÇÃO

Fábio Faria minimiza 
mortes por Covid-19 
e recebe o título de 
“canalha do governo”
POLÍTICA. 3 | O ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, 
polemizou ao comentar 
sobre as mortes de mais de 
500 mil pessoas, vítimas da 
Covid-19, no Brasil. Por meio 
do Twitter, tentou minimizar o 
caos pandêmico e despertou 
revolta de muita gente, 

como o deputado federal 
Rafael Motta: “Se fosse 
uma vida, haveria lamento 
do mesmo jeito. As falas 
são sobre o custo humano 
da irresponsabilidade”, 
disse o parlamentar do 
PSB. A deputada federal 
Natália Bonavides também 

não gostou das palavras 
do auxiliar de Bolsonaro e 
escreveu: “É um cúmplice do 
genocídio. Da ala canalha do 
governo”, retrucou a petista. 
Fábio Faria ironizou que 
políticos, artistas e jornalistas 
iriam lamentar o número de 
óbitos pelo novo coronavírus. TUITEIRO Fábio Faria imita Bolsonaro e diz tudo no Twitter

JOSÉ ALDENIR

CARLA DICKSON: “EU NÃO QUERO A ESQUERDA DE VOLTA. EU NÃO QUERO 
A IDEOLOGIA DE GÊNERO. EU NÃO QUERO O APOIO AO ABORTO”

JOSÉ ALDENIR

CARLA DICKSON: “EU NÃO QUERO A ESQUERDA DE VOLTA. EU NÃO QUERO 
A IDEOLOGIA DE GÊNERO. EU NÃO QUERO O APOIO AO ABORTO”

 Deputada federal teve seu nome lembrado como opção da oposição, para disputar o Governo do RN, em 2022. Ela disse 
que a lembrança é o reconhecimento do seu trabalho, mas considera ser cedo para encarar o desafio. Pág. 4


RENUNCIE, PRESIDENTE!
Descontrolado, perturbado, louco, 

exaltado, irritadiço, irascível, amalucado, 
alucinado, desvairado, enlouquecido, 
tresloucado. Qualquer uma destas 
expressões poderia ser usada 
para classi� car o comportamento 
do presidente Jair Bolsonaro nesta 
segunda-feira, insultando jornalistas da 
TV Globo e da CNN.

Com seu destempero, Bolsonaro 
mostrou ter sentido profundamente 

o golpe representado pelas 
manifestações do último sábado. Elas 
desnudaram o crescente isolamento 
de seu governo. 

Que o presidente nunca apreciou 
uma imprensa livre e crítica, é mais do 
que sabido. Mas, a cada dia, ele vai 
subindo o tom perigosamente. Pouco 
falta para que agrida � sicamente 
algum jornalista.

Seu comportamento chega 

a enfraquecer o movimento 
antimanicomial – movimento 
progressista e com conteúdo 
profundamente humanitário. Já há 
quem se pergunte como um cidadão 
com tamanho desequilíbrio pode 
andar por aí pelas ruas.

Mas a situação é ainda mais grave: 
esse cidadão é presidente de um país 
com a importância do Brasil.

Diante da rejeição crescente a seu 

governo, Bolsonaro prepara uma saída 
autoritária e, mesmo a um ano e meio 
da eleição, tenta desacreditar o sistema 
eleitoral. Seu objetivo é acumular forças 
para a não aceitação de um revés em 
outubro de 2022. 

É preciso que os democratas 
estejam alertas e mobilizados.
Diante desse quadro, com a autoridade 
de seus 113 anos de luta pela 
democracia, a ABI reitera sua posição 

a favor do impeachment do presidente. 
E rea� rma que, decididamente, ele não 
tem condições de governar o Brasil.

Outra solução – até melhor, porque 
mais rápida - seria que ele se retirasse 
voluntariamente. 

Então, renuncie, presidente!

Paulo Jeronimo
Presidente da ABI
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ALEXVIANAALEX

A deputada federal Carla Dickson, 
atualmente no PROS, teve o 
nome lembrado para disputar o 

governo do Rio Grande do Norte como 
candidata pela oposição ao governo da 
professora Fátima Bezerra, do PT. Carla 
disse ter recebido a “lembrança” com 
“surpresa”, atribuiu tal “homenagem” 
a uma forma de “reconhecimento” ao 
seu trabalho parlamentar, disse que era 
pouco experiente para o cargo, ainda, 
mas ao � nal se colocou à disposição, 
caso esta seja a vontade da “base” do 
presidente Jair Bolsonaro no Estado.

O fato é que o nome de Carla surge 
num contexto de total e completa au-
sência de nomes para enfrentar a atual 
governadora nas urnas do ano que vem. 
Alguns balões de ensaio foram lança-
dos, com nomes como Tomba Farias, 
Fábio Dantas. Fala-se que o ministro 
Rogério Marinho poderia ser o candi-
dato de Bolsonaro. No entanto, os dois 
primeiros são considerados fracos e Ro-
gério prefere o Senado.

O fato é que dez em cada dez políti-
cos que fazem oposição a Fátima dizem, 
à boca miúda, que do jeito que está o 
quadro, Fátima deverá vencer as elei-
ções por W.O, quando o adversário falta 
ao embate, e o juiz, no caso aqui o elei-

tor, dá a vitória para quem compareceu.
É certo que Fátima, ao que tudo 

indica, será candidata à reeleição. Não 
há dúvida quanto a isso. A� nal, ela está 
no pleno exercício do mandato e a atual 
legislação eleitoral permite que manda-
tários, como presidente da República, 
governadores e prefeitos, possam reno-

var o mandato uma vez por mais quatro 
anos.

Em que pese realizaar um governo 
praticamente monotemático, já que a 
crise sanitária da covid-19 eclodiu ainda 
no início de sua gestão, tendo, até pela 
gravidade do momento, que se dedicar 
quase que exclusivamente a enfrentar 

essa situação, Fátima aparentemente 
vem conseguindo se manter em evidên-
cia como uma gestora razoável - em-
bora com pontos críticos que fogem ao 
foco deste comentário.

Na avaliação de analistas, a petista 
faz um governo “como dá” para ser feito, 
e reforçou até agora uma imagem de 

honesta, apesar de pertencer ao PT, le-
genda que foi praticamente expurgada 
das urnas de 2018 em todo o país, devi-
do justamente seu envolvimento com 
escândalos como o Petrolão.

Todavia, Fátima demonstra segurar 
as rédeas de um governo sério, que não 
rouba, nem deixa roubar, o que, nos 
tempos atuais, é um troféu de grande 
valor perante o eleitorado brasileiro.

Talvez no afã de mostrar que nem 
tudo são � ores no governo do PT, a 
oposição conseguiu articular uma CPI 
da Covid na Assembleia Legislativa, a 
ser instada nesta terça-feira. Deputados 
que subscreveram o requerimento des-
ta CPI defendem a tese de irregularida-
des escabrosas e contratos malfadados, 
assinados justamente pelo governo 
Fátima, e prometem uma apuração ri-
gorosa a partir de hoje.

Será talvez o teste de fogo de Fáti-
ma Bezerra, antes das urnas de 2022. 
O governo terá de se desdobrar para 
garantir que desta CPI saia um atestado 
de idoneidade moral. Enfrentará a sa-
bedoria de parlamentares de oposição, 
que tentarão demonstrar exatamente 
o contrário. Toda investigação é bem 
vinda, e deve ser, inclusive, incentivada 
pelo governo.

Fátima voa livre, mas terá teste de fogo na CPI

Manifestações
O presidente Jair Bolsonaro 

� cou extremamente irritado com 
os protestos contra o seu governo e 
a forma como ele trata a covid-19. 
Ontem, novos protestos foram 
iniciados, inclusive em Ponta 
Negra, em Natal. A tendência é se 
intensi� carem país afora.

Incorrigível
A última impressão visível dessa 

irritação presidencial se tornou 
pública, quando o presidente da 
República voltou a bater boca com 
jornalistas, desta feita agredindo 
uma jornalista da TV Globo, além 
der esculhambar novamente a 
emissora. Destemperado, Jair 
Bolsonaro é, aparentemente, 
incorrigível

Oxigenação
O ex-senador José Agripino Maia, 

presidente do DEM no RN, está 
tentando implantar uma “transição” 
no partido, em nível potiguar. Quer 
oxigenar a legenda, que, até agora, 
passou, até certo ponto, à margem 
do desgaste que enlameou a grande 
maioria dos partidos no país.  

Em análise
Nesse processo, Agripino tem 

sondado políticos para assumirem 
a direção do DEM, quando de sua 
aposentadoria. Um desses políticos 
é o atual presidente da Câmara, 
Paulinho Freire, atualmente no 
PDT, que ouviu, e � cou de analisar a 
proposta.

Telefonema
Presidente nacional do DEM, 

o prefeito de Salvador, ACM 
Neto, recebeu um telefonema de 
Agripino, no qual o potiguar falou 
sobre Paulinho. ACN Neto � cou 

entusiasmado. Mas não há nada 
de� nido ainda.

Nova do baba ovo
O ministro Fábio Faria, 

conhecido no RN por ser baba 
ovo do presidente Jair Bolsonaro, 
ausente do Estado desde que se 
reelegeu deputado federal, perdeu 
completamente o senso de realidade 
em prol do seu comportamento 
babaovista. A cada postagem que faz 
nas redes sociais, Fábio tem sempre 
em mente agradar seu chefe.

Infelicidade
Abrindo mão da 

representatividade do Estado, o 
qual deixou de representar há muito 
tempo, Fábio chegou ao cúmulo 
de menosprezar 500 mil famílias 
brasileiras, quase mil do RN, que 
perderam parentes para a covid, ao 
insinuar que não se devia lamentar 

as mortes, no momento que o Brasil 
atingiu a triste marca de meio 
milhão de vítimas.

Embriagado
Não faltaram adjetivos contra 

a postura de Fábio, classi� cado 
como “genocida” e até “delinquente”. 
O � lho de Robinson Faria está 
embrigado pelo poder e diminui a 
já baixa estatura de respeitabilidade 
política a cada dia que passa, na 
mesma linha que segue o seu guru, 
o presidente Bolsonaro. O poder 
enbriaga, vicia e deixa a boca torta.

Saída
Desvinculada totalmente 

da esquerda, a deputada federal 
Carla Dickson é vice-líder do 
governo Jair Bolsonaro na Câmara 
dos Deputados e hoje enfrenta 
problemas no seu partido no 
RN, o PROS, comandado por 

aliados da governadora Fátima 
Bezerra. Nesse sentido, ela 
estuda sair do partido, devido à 
incompatibilidade das bandeiras 
defendidas pela legenda.

Retrocesso
Em entrevista ao jornal Agora 

RN, publicada nesta edição, Carla 
fala sobre a polarização existente 
no país entre direita e esquerda. 
Ela considera um retrocesso à 
volta da esquerda ao poder.

Declaração
“Eu não quero a esquerda de 

volta. Eu não quero a ideologia de 
gênero. Eu não quero o apoio ao 
aborto. Eu não quero esses temas 
que são notórios no Parlamento 
que vêm da esquerda. Sei que 
comigo tem milhares de pessoas 
que também não querem essa 
escravidão novamente”, diz Carla.

PT

Governadora Fátima Bezerra deverá ser candidata à reeleição e tem conseguido se manter como uma gestora razoável
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O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria (PSD), causou po-
lêmica ao minimizar as mor-

tes causadas pela Covid-19 no Brasil. 
O potiguar publicou que políticos, 
artistas e jornalistas adotam tom de 
“quanto pior, melhor” para lamentar 
as mortes por Covid-19 no Brasil. A 
declaração foi dada no dia em que o 
País atingiu a marca de 500 mil mortos 
pela doença.

“Em breve vocês verão políticos, 
artistas e jornalistas ‘lamentando’ o 
número de 500 mil mortos. Nunca os 
verões comemorar os 86 milhões de 
doses aplicadas ou os 18 milhões de 
curados, porque o tom é sempre o do 
‘quanto pior, melhor’.  Infelizmente, 
eles torcem pelo vírus”, publicou o mi-
nistro no último sábado, 19.

Além de desagrar parte da opi-
nião pública, que se manifestou nas 
redes sociais, parlamentares pelo Rio 
Grande do Norte não mediram pala-
vras e responderam ao político casado 
com Patrícia Abravanel, filha de Silvio 
Santos. Um deles, por exemplo, foi o 
deputado federal Rafael Motta (PSB), 
opositor declarado ao governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Se fosse uma vida, haveria lamen-
to do mesmo jeito. As falas são sobre o 
custo humano da irresponsabilidade. 
Lembre-se de q mais de 6,5 mil dos 
mortos são do RN, talvez até eleitores 

seus. O Brasil não torce pelo pior, pois 
já estamos vivendo esse momento. 
Queremos apenas sobreviver”, dispa-
rou o filho do ex-deputado estadual do 
RN, Ricardo Motta (PSB).

O ministro, por sua vez, não ig-
norou a resposta do ex-colega de 
parlamento. Faria argumentou que o 
governo federal investiu nos Estados 
para que ações de enfrentamento à 
pandemia fossem aplicadas. E lança 
dúvidas sobre a atuação de Motta no 
combate à maior crise sanitária do Pa-
ís, ao debochar dos hobbies dele.

“São 660 milhões de vacinas adqui-
ridas e mais de 700 bilhões investidos 
p combater a pandemia e preservar 
empregos. Os estados tem autono-
mia para abrir e fechar o comércio e 
muitos tem mais mortes por milhão 
do que o Brasil. Não vista a carapuça, 
trabalhe porque o kitesurf não salva 
vidas”, atacou.

Como que em um debate eleitoral, 
o deputado parte para tréplica e dispa-
ra que o ministro é negacionista. Mot-
ta ironizou, nas entrelinhas, que Faria 
é distante do Estado potiguar, que o 
elegeu deputado federal por quatro ve-
zes, e cobrou o envio de mais vacinas, 
visto que menos de 12% da população 
brasileira está com o esquema vacinal 
concluído.

“O que mata mesmo é negar a 
pandemia, defender remédios que não 

servem e não comprar vacinas. O kite-
surf é um esporte, praticado por pes-
soas que trabalham. É muito comum 
aqui no RN. Não sei se vai encontrar 
tão facilmente em SP. Apareça mais 
por aqui! E traga vacinas quando vier”, 
compartilhou.

A discussão parou por aí. Entre 
eles, apenas. A fala gerou ruídos com 
outros parlamentares. A deputada 
federal Natália Bonavides (PT) classi-
ficou Faria como “cúmplice do geno-
cídio”. “Meio milhão de mortos e o mi-
nistro da Comunicação tá reclamado 
de quem acha ruim. É um cúmplice do 

genocídio. Da ala canalha do governo”, 
postou no Twitter.

A declaração da petista foi dada no 
dia em que ela participou dos protes-
tos contra a atuação do governo Bol-
sonaro no combate da pandemia e na 
cobrança por mais vacinas. O ato ocor-
reu em todas as capitais brasileiras. “Se 
um povo vai às ruas numa pandemia é 
porque o governo é mais perigoso que 
o vírus. Fora Bolsonaro”, compartilhou 
a frase que legendou uma foto, na qual 
aparece vestida com a camisa do par-
tido do ex-presidente Lula (PT).

O presidente da República tam-
bém entrou na rota de críticas da 
deputada. Para ela, “Bolsonaro é he-
rança de quem jogou pra debaixo do 
tapete o que deveria ter ido pro lixo 
da história”, e completa que “a tarefa 
de desfazer esse erro é nossa, ninguém 
resolverá por nós”.

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), por sua 
vez, também lamentou os meio mi-
lhão de óbitos pela Covid-19 e prestou 
solidariedade aos amigos e familiares 
das vítimas. A gestora estadual, que 
busca a reeleição em 2022, comentou 
que o número é “assustador”, pois “são 
vidas” ceifadas pelo vírus descoberto 
em Wuhan, na China, em 2019.

“500 mil mortes pela Covid no 
Brasil. Isso não é só um número as-
sustador, são vidas. Histórias que fo-

ram interrompidas deixando famílias 
devastadas… Uma das marcas mais 
tristes da história do nosso país. To-
da minha solidariedade a todos que 
compartilham desta dor imensurável. 
Que a esperança nunca nos abandone 
e sigamos na luta sempre pautados pe-
la ciência e em respeito à vida, nosso 
bem mais sagrado”, tuitou.

O ministro Faria tenta com-
parar o número de mortes com 
a quantidade de recuperados na 
pandemia da Covid-19. A tragédia 
sempre é medida pela quantidade 
de pessoas que morrem, já que o 
normal é as pessoas estarem vi-
vas. Além disso, se há um grande 
número de recuperados, é porque 
muitos se contaminaram, apesar 
da ciência disponibilizar protoco-
los sanitárias e medidas restritivas 
de prevenção à contaminação.

Nesse contexto, aliás, a fala de 
Faria gerou memes nas redes so-
ciais. Um deles mostrava um pilo-
to de avião avisando à tripulação e 
aos passageiros que o avião ia cair. 
Um passageiro, então, o questiona: 
“Tá. Mas você não vai falar dos que 
continuam voando?”

“Canalha do governo”: Fábio Faria 
é detonado após minimizar mortes
POLÊMICA | O ministro das Comunicações quis neutralizar as 500 mil mortes causadas pela  Covid-19 no Brasil. Político potiguar, fala de Fábio Faria foi rebatida por parlamentares do 
Rio Grande do Norte, que se revoltaram com o que o auxiliar de Bolsonaro postou no Twitter. Deputados federais Rafael Motta (PSB) e Natália Bonavides (PT) foram enfáticos

JOSÉ ALDENIR

Rafael Motta: “Brasil não torce pelo pior. Queremos apenas sobreviver”

CHRISTIANO BRITO

Fábio Faria segue a linha do chefe Bolsonaro e publica o que pensa no Twitter Natália Bonavides: “Cúmplice do genocídio. Da ala canalha do governo”

O que mata mesmo é negar 
a pandemia, defender 
remédios que não servem 
e não comprar vacinas. 
Apareça mais por aqui! E 
traga vacinas quando vier”

“
RAFAEL MOTTA
DEPUTADO FEDERAL

MAIS CONTAMINADOS, 
MAIS CURADOS
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AGORA RN

A deputada federal Carla 
Dickson, atualmente no 
PROS, foi lembrada na 

semana passada como nome da 
oposição para disputar o governo 
do Estado nas eleições do ano que 
vem. Nessa entrevista, a parlamen-
tar diz que se seu nome foi lembra-
do, é porque existe um reconheci-
mento ao seu trabalho.

Porém, Carla considera que 
está cedo para desafios dessa en-
vergadura, e aproveita para lançar 
os nomes do ex-prefeito de Natal, 
Carlos Eduardo Alves (PDT), e 
do ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, como 
“bons nomes para o governo”.

Para o Senado, o voto da par-
lamentar é para o atual ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, de 
quem é suplente na Câmara dos 
Deputados. “Ele saindo candidato 
terá meu voto e meu total apoio. 
Ele tem sido muito correto comigo 
e tem trabalhado muito pelo Brasil 
e pelo o Rio Grande do Norte”, diz 
ela.

Confira a íntegra a seguir:

Agora RN - Como a senhora 
vê a possibilidade de reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro 
com todo esse desgaste consti-
tuído sobre sua imagem?

Carla Dickson - Essa ques-
tão do desgaste é até natural, ele 
criou uma onda, não só ele, mas 
muitos políticos que vieram jun-
to com ele na onda Bolsonaro. A 
tendência é sofrer também. Toda 
reeleição é mais difícil, mais com-
plexa. O que eu vejo lá no palácio 
do Planalto, como vice-líder do 
governo, é uma intenção de fazer 
o que é certo. Ele rejeita qualquer 
tipo de possibilidade de corrup-
ção. Se ele sentir o cheiro de coisa 
errada ele já descarta. Uma das 
coisas que ele fala muito é que 
vive 24h por dia na mira da opi-
nião pública, da mídia que não 
dá chance para ele.  Muitas coisas 
que ele fala eu já comprovei pes-
soalmente que são distorcidas, 
uma vez durante a assinatura da 
medida provisória para a compra 
de vacinas, ele estava emociona-
do falando, eu gravei tudo, no ou-
tro dia quando fui ver no jornal, 
estava tudo distorcido. Então é 
assim o tempo todo. Tudo que 
ele fala é distorcido. São mecanis-
mos usados para desconstruir e 
ridicularizar. Ele tem um tempe-
ramento muito forte, é fato. Ele é 
muito corajoso, peita mesmo. O 
problema é que acabam distor-
cendo o que fala e faz, por esse 
jeito dele, dando arma para opo-
sição. Por exemplo, essa questão 

de aparecer em locais públicos 
sem máscara. Eu fui questionada 
sobre isso e disse, pedimos para 
ele colocar a máscara, mas ele 
não quer e ponto. É ele, alguns 
aplaudem e outros não.

Agora RN - Mesmo com esse 
desgaste a senhora acha que 
ele se reelege?

Carla Dickson - Esse desgas-
te é o que vemos na mídia, quando 
tem as manifestações a favor de-
le, como as motociatas, vemos o 
apoio dado a ele. Para mim ele se 
reelege. Até porque hoje não tem 
outro nome. É até bom que venha 
Lula, porque muitos estão dormin-
do, como por exemplo alguns seg-
mentos da direita, que apoiavam 
o governo e se acomodaram. Eu 
não quero a esquerda de volta. Eu 
não quero a ideologia de gênero. 
Eu não quero o apoio ao aborto. 
Eu não quero esses temas que são 
notórios no Parlamento que vêm 
da esquerda. Sei que comigo tem 
milhares de pessoas que também 
não querem essa escravidão nova-
mente. Então se vier é uma chance 
de levantar uma polarização. Não 
gosto da polarização, gera muita 
briga e confusão. Mas se for neces-
sário para garantir o governo atual 
no poder, que venha.

Agora RN - Aqui no Rio 
Grande do Note, como o grupo 
político do presidente deve se 
posicionar para as eleições do 
ano que vem?

Carla Dickson - Precisamos 
ter um nome forte na ala da direi-
ta. Hoje a governadora não tem 
um oponente. Na minha cabeça 
tenho dois nomes que são exce-
lentes gestores, que seriam Carlos 
Eduardo e Rogério Marinho. Gos-
taria muito que Carlos Eduardo 
viesse como candidato. Acompa-
nhei quando era vereadora a ges-

tão dele, e gosto muito dele como 
administrador. Ele pensa a cidade 
de forma ampla. Rogério Marinho, 
como ministro, está fazendo um 
grande trabalho. Ele conhece o 
estado como um todo, principal-
mente nessa questão de segurança 
hídrica, e está fazendo um traba-
lho fantástico. Sabemos que para 
crescer o Seridó precisa de água. 
Ele está empenhado nisso. Então 
gostaria muito de ter oportunida-
de de apoia-los para governo do 
estado.

Agora RN - Essa semana 
o nome da senhora apareceu 
como uma possibilidade para 
concorrer ao governo, como a 
senhora avalia?

Carla Dickson - Eu recebi 
com surpresa essa notícia, e fiquei 
honrada, pensei assim: se meu 
nome foi lembrado é sinal de que 
estamos fazendo um bom traba-
lho para Natal a para o Rio Grande 
do Norte. Eu tento abranger a ban-
deira da mulher e muitas outras. 
A questão hídrica é algo que me 
deixa em alerta. Eu não admito 
que a população do Estado ainda 
sofra com essa questão da seca. 
Isso para mim é coisa do passado 
e não deveria existir. Então recebi 
essa notícia com surpresa. Mas 

tenho um pé bem no chão. Está 
muito cedo para pensar nisso. Eu 
quando entro em um negócio en-
tro de cabeça. Se eu entrasse nesse 
negócio de governo hoje, eu teria 
algumas dificuldades, até por falta 
de conhecimento que um executi-
vo precisa ter. Meu planejamento 
inicial é a reeleição a deputada 
federal no intuito de apender mais 
em Brasília. Principalmente no 
quesito aquisição de recursos para 
o Estado. Porque lá você precisa 
ter um bom relacionamento, se 
não fica isolado e não consegue 
fazer nada. É preciso ter aliados 
para trazer os recursos e fazer o 
Estado crescer. Eu agradeço muito 
a lembrança do meu nome, mas 
serei candidata à reeleição para 
deputada federal.

Agora RN – O PROS, seu 
partido, está aliado a um go-
verno de esquerda no RN. Co-
mo está sua situação dentro do 
seu partido?

Carla Dickson - Olha só, 
conversas estão acontecendo, eu 
tenho muito respeito pelo meu 
partido, tenho um bom relacio-
namento com o PROS nacional, e 
com Jaime Calado presidente do 
partido aqui o estado. Mas exis-
te aqui no RN algo que me deixa 
desconfortável, que é a proximi-
dade com o governo de esquerda. 
Então eu não me vejo subindo em 
palanque de esquerda, e claro, eu 
não posso ficar em um local onde 
meus princípios sejam constan-
temente  contra-atacados. As 
conversas já estão acontecendo 
com a nacional, vou conversar 
com Dr. Jaime. Ele é um homem 
de consenso, da paz, e vamos 
chegar a um acordo. Não tendo o 
acordo, eu saio. Sou do segmento 
evangélico que é a minha base, 
e as pautas da esquerda ferem 
muitos princípios. Então eu já 
fui procurada por alguns líderes 
evangélicos me questionando o 
posicionamento do partido aqui 
no Estado. Isso tem me trazido 
um certo desconforto. Creio que 
nas próximas semanas teremos 
uma conversa. Se for para siar do 
partido, sairei. Mas quero sair de 
portas abertas.

Agora RN - Para o Sena-
do quem a senhora pretende 
apoiar?

Carla Dickson - Meu candi-
dato ao Senado é Fábio Faria. Ele 
saindo candidato terá meu voto e 
meu total apoio. Ele tem sido mui-
to correto comigo e tem trabalha-
do muito pelo Brasil e pelo o Rio 
Grande do Norte.

“Meu candidato ao Senado é Fábio 
Faria”, diz a deputada Carla Dickson
ENTREVISTA | A parlamentar teve seu nome lembrado, semana passada, como opção da oposição para disputar o Governo do Rio Grande do Norte, nas eleições do ano que vem. Ela 
associa a lembrança ao reconhecimento do seu trabalho, mas considera estar cedo para desafios tão grandes, aproveitando para lançar Carlos Eduardo Alves e Rogério Marinho

Deputada Carla Dickson, vice-líder do Governo na Câmara, diz que o presidente Bolsonaro rejeita qualquer possibilidade de corrupção

É até bom que venha 
Lula, porque muitos estão 
dormindo, como por 
exemplo alguns segmentos 
da direita, que apoiavam o 
governo e se acomodaram. 
Eu não quero a esquerda de 
volta”

“
CARLA DICKSON
DEPUTADA FEDERAL
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

A Prefeitura do Natal convida a 
população para planejar uma 
cidade cada vez mais desen-

volvida. Para isso está realizando 
desde a última sexta-feira (18) Semi-
nários de Participação Social do Pla-
no Plurianual (PPA 2022-2025), pelo 
site ppa.natal.rn.gov.br.

O PPA é um importante instru-
mento governamental que planeja 
os próximos quatro anos da adminis-
tração pública. Neste ano, a Prefeitu-
ra, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento (Sempla), 
está desenvolvendo o documento 
que estará vigente entre 2022 e 2025, 
e precisa da participação social para 
definir suas metas e atividades.

 Em razão dos protocolos de 
biossegurança ocasionados pela 

pandemia de coronavírus, as ativida-
des presenciais realizadas nas comu-
nidades da cidade tiveram que ser 
suspensas. Por isso, foram criadas 
várias alternativas para que a popu-
lação não deixe de unir forças com a 
Prefeitura. “Estaremos prontos para 
explicar melhor sobre o PPA, o fun-
cionamento dos seminários e tirar 
dúvidas da população. É importante 
que todos saibam a necessidade de 
contribuírem com propostas para a 
nossa cidade “, diz a titular da Sem-
pla, Joanna Guerra.

 Além da secretária Joanna Guer-
ra, a live de abertura, realizada na úl-
tima sexta, teve ainda a participação 
da Secretária Municipal de Igualda-
de Racial, Direitos Humanos, Mino-
rias e Pessoas com Deficiência, Yara 
Costa, e palestra da professora do 
Departamento de Políticas Públicas 
da UFRN, Lindijane Almeida, sobre o 
tema “Participação Social”.  

O cronograma dos seminários pre-
vê uma semana de encontros on-line 
com a população, divididos por área 
temática, pela plataforma Google Me-
et. Veja a programação completa e os 
links relacionados nesta página.

Prefeitura de Natal faz seminários 
para discutir PPA 2022-2025
O QUE É | PPA é um importante instrumento governamental que planeja os próximos quatro anos da administração pública. Neste ano, a Prefeitura de Natal, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Planejamento (Sempla), está desenvolvendo o documento que estará vigente entre 2022 e 2025, e precisa da participação social para definir suas metas e atividades

Prefeitura de Natal vai ouvir a sociedade, para definir metas e atividades a serem desenvolvidas de 2022 até 2025

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia 22/06 (Terça-feira)

Assistência Social, Trabalho e 
Empreendedorismo - 8h30 às 10h30
Link: https://meet.google.com/ndf-btbm-
vnd
 
Direito Humanos, Juventude, 
Segurança Pública e Mulheres - 14h 
às 16h
Link: https://meet.google.com/hur-wufr-
bwf    
 
Dia 23/06 (Quarta-feira)

Infraestrutura, Serviços Urbanos e 
Limpeza Urbana - 8h30 às 10h30
Link: https://meet.google.com/jcn-sdgj-
xfg
 
Saneamento Básico, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - 10h40 às 12h40
Link: https://meet.google.com/tat-zrqo-
vbm
 
Habitação - 14h30 às 16h30
Link: https://meet.google.com/mbw-
vyss-aot
 
Dia 24/06 (Quinta-feira)

Educação - 8h30 às 10h30
Link: https://meet.google.com/ztk-fuct-
vtf
 
Mobilidade Urbana - 14h às 16h
Link: https://meet.google.com/fqj-rrfz-ajn
 
Dia 25/06 (Sexta-feira)

Saúde - 9h às 11h
Link: https://meet.google.com/kun-bbri-
upk

 
Caracterizado como um pla-

no de médio prazo, o PPA é um 
instrumento de planejamento 
governamental que define as di-
retrizes, os objetivos e as metas 
da administração pública para 
um período de quatro anos, ten-
do previsão legal no artigo 165 
da Constituição Federal.

Segundo Joanna Guerra, a 
elaboração do PPA Participati-
vo 2022-2025 terá como base o 
Plano de Governo do Prefeito 
Álvaro Dias, planos setoriais e 
o PPA 2018/2021. “Precisamos 
reavaliar nossas políticas pú-
blicas para produzir um novo 
documento, o qual terá a conti-
nuidade de alguns projetos e a 
inserção de outros novos, para 
apresentar à população”, diz ela, 
destacando que todo o processo 
de construção do PPA será par-

ticipativo. 
“O PPA funciona para o pla-

nejamento estratégico da gestão, 
pois fornece uma visão de futuro 
da cidade, baseada no alcance 
das metas que buscaremos atin-
gir ao longo dos próximos quatro 
anos. Nesse sentido, a integração 
entre os órgãos municipais e o 
envolvimento da população e 
da sociedade civil organizada é 
fundamental e para que possa-
mos consolidar um documento 
exequível e condizente com os 
anseios dos cidadãos natalen-
ses”, afirma Joanna Guerra.

Uma novidade do PPA 
2022/2025 é que todos os proje-
tos e atividades previstos esta-
rão vinculados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 
integram a Agenda 2030, um pla-
no de ação proposto por líderes 
mundiais, em 2015, na sede da 
ONU, com o objetivo de erradi-
car a pobreza, proteger o planeta 
e garantir que as pessoas alcan-
cem a paz e a prosperidade.

Não há como haver 
harmonia entre poderes 
quando um destes se 
excede e passa a perseguir 
um governo legitimamente 
eleito. Espero que o STF 
recue na sua sanha ditatorial 
e antidemocrática”

“
GUSTAVO ROCHA
EMPRESÁRIO

PPA É INSTRUMENTO 
DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
DA GESTÃO
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MARCELOHOLLANDA

ALLAN PHABLO/PMM

O período de inscrição para o 
Processo Seletivo Simplifi cado 
(PSS) da Secretaria Municipal 

de Educação (SME) será aberto nesta 
quarta-feira, 23. Ao todo, 279 vagas são 
ofertadas para contratação de profes-
sores e supervisores escolares. Haverá 
ainda formação de cadastro reserva 
para o triplo do total de vagas dos 
dois cargos. A Prefeitura de Mossoró 
publicou o edital nº 001/2021 na últi-
ma sexta-feira (18), no Jornal Ofi cial 
de Mossoró (JOM). A seleção objetiva 
contratação temporária de profi ssio-
nais para suprir a demanda emergen-
cial da rede municipal de ensino.

O Processo Seletivo Simplifi cado 
tem por fi nalidade a seleção de profi s-
sionais de nível superior, professores 
de Educação Infantil ao 5º ano (peda-
gogos), professores de componentes 
curriculares (6º ao 9º ano) e supervi-
sores escolares elencados no anexo do 
edital, para a contratação temporária 
por prazo determinado e a formação 
de cadastro reserva para suprir as ne-
cessidades das unidades escolares da 
rede municipal de ensino da SME.

“O processo seletivo é importante 
e fundamental neste momento para 
ocupar vagas de caráter emergencial e 
provisório. São aquelas vagas geradas 
por conta de processos diversos, tais 
como licenças, alguns afastamentos 
temporários. Então, é fundamental 
que o aluno não fi que sem professor. 
O processo seletivo tem esse caráter, 
não se tratam de vagas permanentes, 
pois estas se referem àquelas vagas 
que o professor se afastou, mas que 
retorna. Há uma diferença substancial 
entre vagas de processo seletivo e va-

gas de concurso. No momento, a nossa 
necessidade mais emergencial é justa-
mente o processo seletivo. Ele vai su-
prir essa necessidade e fazer com que 
todas as turmas tenham professores. 
Por isso, iniciamos por ele. O concurso 
exige um planejamento maior e ain-
da mais cuidadoso. É o que estamos 
fazendo no momento: levantamento 
criterioso com base nas vacâncias por 
aposentadoria e óbito, por exemplo”, 
explicou a secretária de Educação Hu-
beônia Alencar.

O edital do PSS oferta vagas de 
contratação para professores das se-
guintes áreas: Arte (1), Ciências (8), 
Geografi a (11), História (9), Língua 

Inglesa (2), Língua Portuguesa (12), 
Matemática (8), Educação Física (13), 
Ensino Religioso (1), Educação Infantil 
e Anos Iniciais (196), além do cargo 
de supervisor escolar (18). Cinco por 
cento das vagas são destinadas às 
pessoas com defi ciência. Todos os car-
gos exigem cumprimento de 30 horas 
semanais, sendo 25 horas de efetiva 
regência em sala de aula e cinco horas 
para planejamento escolar. A remune-
ração é de R$ 2.995,51 para professor e 
supervisor escolar. Para os dois cargos 
previstos no edital haverá cadastro 
reserva.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

Para se inscrever, o candidato 
deverá possuir habilitação em licen-
ciatura plena em Pedagogia para os 
cargos de professor Nível II (Educa-
ção Infantil, Anos Iniciais) e super-
visor escolar Nível II, e licenciatura 
plena em área específi ca para o cargo 
de professor Nível II dos componen-
tes curriculares da base comum. A 
licenciatura deverá ser comprovada 
mediante diploma de conclusão ex-
pedido por instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação.

As inscrições devem ser feitas, 
exclusivamente, pelo site da Prefei-
tura de Mossoró (https://concursos.
prefeiturademossoro.com.br/), a 

partir do dia 23 de junho até dia 30 
de junho de 2021. A taxa de inscrição 
é de R$ 60 e o pagamento deverá ser 
feito em depósito identifi cado com 
nome do candidato ou transferência 
de conta de titularidade do próprio 
candidato para conta corrente nº 
57.180-6 Agência 4687-6, Operação 
001, Banco do Brasil. Cada candidato 
só pode concorrer a um cargo.

É necessário preencher integral-
mente a fi cha de inscrição, conside-
rando que o candidato que desejar 
ser isento da taxa de inscrição deverá 
preencher sua solicitação em cam-
po específi co. Efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição, observando o 
horário de entrega dos documentos 
por meio do link disponibilizado 
pela Secretaria Municipal de Edu-
cação. Confi ra a lista de cópias dos 
documentos listados no edital para 
efetuar a inscrição (a partir página nº 
6 do JOM).

O processo seletivo consiste na 
Avaliação Curricular de Títulos e 
Experiência Profi ssional realizado 
em etapa única. A convocação dos 
candidatos classifi cados dentro do 
número de vagas ocorrerá, em qual-
quer tempo, conforme necessidade 
da SME, no decorrer do prazo de va-
lidade do PSS, que é de um ano, con-
tado a partir da data de publicação 
da homologação do resultado fi nal, 
podendo ser prorrogado uma vez por 
mais um ano. O contrato de trabalho 
será de um ano, podendo ser prorro-
gado por mais um ano. A lotação dos 
profi ssionais contratados será feita 
conforme o interesse e necessidade 
da Administração Pública.

Mossoró: inscrições para seleção da 
Educação começarão nesta quarta
PROCESSO SELETIVO  | Finalidade é selecionar profissionais de nível superior, professores de Educação Infantil ao 5º ano (pedagogos), professores de componentes curriculares (6º ao 
9º ano) e supervisores escolares elencados no edital, para a contratação temporária por prazo determinado e a formação de cadastro de reserva para suprir necessidades da SME

Para se inscrever, o candidato deverá ter habilitação em licenciatura plena em Pedagogia, para cargos de professor e supervisor escolar Nível II

MARCELO

No dia em que Brasil atingiu o 
meio milhão de mortos pela 
covid 19, neste sábado, o mi-

nistro das Comunicações, o potiguar 
Fábio Faria, mostrou um elevado es-
pírito público ao criticar quem critica 
o desempenho do governo federal na 
pandemia.

A juventude exitosa do ministro, 
que cedo conquistou coisas na vida 
pela via da política, não ensinou a ele 
o tamanho de certas atitudes em mo-

mentos impróprios.
Tão certo como ele vai enve-

lhecer e morrer – se Deus quiser de 
causas naturais -, o país continuará 
escrutinado, vasculhado e revisto por 
artistas, políticos e jornalistas, entre 
outros, usados por ele como exemplos 
negativos daqueles que, em ultima 
análise, “torcem pelo vírus”.

ESCREVEU FÁBIO:
“Em breve vcs verão políticos, 

artistas e jornalistas ‘lamentando’ o 
número de 500 mil mortos. Nunca 
verão comemorar os 86 milhões de 
doses aplicadas ou os 86 milhões de 
curados, porque o tom é sempre o do 
‘quanto pior, melhor. Infelizmente, 
eles torcem pelo vírus”.

Infelizmente, a desnecessidade 
tomou conta da retórica. Até porque 
não se comemora os vivos de um 
vírus que mata apenas 2,5% de suas 
vítimas ou a vacinação que ainda não 

atingiu 12% da população com a se-
gunda dose.

Em vez disso, o protocolo é la-
mentar mesmo as 500 mil mortes.

O ministro Queiroga, cuja cora-
gem de suceder o general Pazuello 
deveria render a ele uma medalha de 
bravura, não caiu nessa e homena-
geou o meio milhão de vítimas.

Além disso, ao subtrair políticos, 
artistas e jornalistas de um país, o que 
Fábio Faria espera sobrar de uma de-

mocracia? 
Micos como esse em nome do 

chefe rendem uma reputação longe-
va.

Daqui 100 anos, quando o Exército 
abrir a intimidade do inquérito sobre 
o que Pazuello foi fazer, na qualidade 
de general da ativa, num palanque po-
lítico com o presidente da República, 
alguém haverá de se lembrar das pa-
lavras de Fábio Salustino Mesquita de 
Faria naquele dia trágico.

Nem tudo cai no esquecimento
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CPI E A REELEIÇÃO DE BOLSONARO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Como deputado federal fui relator de quatro polêmicas CPIs e 
participei de várias outras. Nunca vi tanto acirramento e linguajar 
inapropriado, como na CPI da Covid do Senado, independente da 

defesa, ou condenação de Bolsonaro.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

Por senso jurídico (e não político), indignou-me o comportamento 
do relator, senador Renan Calheiros, quando se recusou a fazer 
perguntas aos médicos gaúchos Francisco Cardoso Alves e Ricardo 
Ariel Zimerman, que compareceram ao senado, pagando do bolso as 
próprias passagens.

EXEMPLO

Condenação
Anteriormente, o relator 

acolhera as narrativas de médicos, 
que eram favoráveis ao seu ponto 
de vista. Quando não lhe interessou 
ouvir as razões contrárias ao que 
pensa, ele deu clara demonstração 
de parcialidade e intolerância.

Princípio
O relator e todos os membros da 

CPI não podem esquecer que detêm 
poderes inerentes ao juiz, sendo, 
portanto, obrigados a seguirem o 
“devido processo legal”. Entretanto, 
o que se vê nesta CPI é a repetição 
frequente do arbítrio. 

Motivo
Os depoentes defenderam publicamente a autonomia dos médicos 

para recomendarem medicamentos em pacientes de covid-19, como 
a cloroquina, citando que o Conselho Federal de Medicina permitia tal 
procedimento. O senador Renan Calheiros não admitiu, por defender 
ponto de vista totalmente oposto. Recusou-se a fazer perguntas e se reti-
rou da sala, seguido pelos senadores de oposição.

Talento Potiguar
O professor da Faculdade de 

Medicina da UFRN, Ivo Barreto 
de Medeiros, tomou posse como 
patrono e titular da cadeira 
34 da Academia Brasileira 
de Mastologia. Mérito para a 
medicina do RN.

Personagem
Huck entrou para a lista das 

“Viúvas Porcinas” da política 
brasileira, que foi, sem nunca ter 
sido.

Conduta I
Inacreditável o tratamento 

de desprezo e isolamento, que o 
presidente Bolsonaro dispensa ao 
seu vice General Mourão. Não o 
convida para nada. Simplesmente 
desconhece. Considera-se 
agressão às próprias Forças 
Armadas.  Um vice teria que 
acompanhar o titular, até para 
eventualidades de substituição.

Conduta II
Outra atitude inamistosa foi 

o presidente recentemente usar 
a expressão “um tal de Queiroga”, 
em relação ao seu ministro da 
Saúde.

OLHO ABERTO

LEVANTAMENTO | Segundo o IBGE, número de pessoas ocupadas no setor entre 2010 e 2019 caiu 33%, 
saindo de 36.518 trabalhadores para 24.306 entre as empresas com pelo menos cinco empregados

MARCELO HOLLANDA

O tamanho da crise da constru-
ção civil no Rio Grande do Nor-
te nos anos anteriores à pande-

mia, entre 2010 a 2019, é o que revela a 
Pesquisa Anual da Indústria da Cons-
trução (PAIC), do IBGE, divulgada nes-
ta sexta-feira, 18. Segundo o estudo, o 
número de pessoas ocupadas nesse 
período no Estado caiu 33%, saindo de 
36.518 trabalhadores para 24.306 entre 
as empresas com pelo menos cinco 
pessoas empregadas.

Como a pesquisa retrata sempre 
a situação do setor de dois anos an-
tes – portanto antes da pandemia -, a 
expectativa agora é saber quais serão 
os resultados de maio a junho de 2022 
quando será divulgada a próxima pes-
quisa do IBGE.

Ao analisar esses números para 
o Jornal Agora RN, o diretor de Mer-
cado do Sindicato da Construção no 
RN (Sinduscon), Francisco Ramos de 
Vasconcelos Júnior, explicou que boa 
parte do fechamento desses postos 
de trabalho entre 2010 a 2019 come-
çou prá valer em 2014, quando a crise 
econômica bateu na porta da classe 
média.

Quanto ao futuro próximo, ano 
que vem, ele espera que alguma re-
cuperação do setor comece a ser ex-
perimentada já a partir do segundo 
semestre deste ano, com uma menos 
discreta reação do mercado de com-
pra e venda do mercado.

Mas o futuro a Deus pertence. O 
passado retratado na pesquisa IBGE 
mostra com sólidas razões porque 
hoje, segundo o próprio Francisco Ra-

mos, é impraticável para os empresá-
rios construir imóveis novos com um 
deságio de 25% no valor de mercado.

Essa é a razão pela qual o setor 
imobiliário de Natal, que vendia até 10 
anos atrás 70% de lançamentos contra 
30% de usados, conhecido tecnica-
mente como “diverso”, ter invertido es-
sa situação, passando a comercializar 
apenas 30% dos lançamentos.

Mesmo assim, Ramos é otimista, 
apesar do longo caminho de recupe-
ração a ser trilhado. Ele lembra que 
hoje da compra do terreno, da fase de 
planejamento e obtenção de licenças, 

o tempo médio de maturação de um 
lançamento é de um ano e dois meses.

Já foi bem pior antigamente e só 
fazia sentido empreender porque o 
giro era grande. Nos últimos anos, o já 
acanhado estoque de imóveis de Natal 
passou por uma lipoaspiração, fazen-
do com que a falta de reposições min-
guasse as opções ao consumidor. “E 
não ter opções de escolha é fatal nesse 
negócio”, lembra o construtor.  

Mesmo assim, segundo a Pesqui-
sa Anual da Indústria da Construção, 
o valor das incorporações, obras ou 
serviços de construção no RN chegou 

a R$ 3,6 bilhões em 2019 no RN, corres-
pondendo a 7,8% do valor das incorpo-
rações, o quarto maior do Nordeste.

Em 2010, a participação do estado 
era de 7,1%. De lá para cá, o crescimen-
to foi quase vegetativo. Ao lado do Rio 
Grande do Norte, somente os estados 
da Bahia (saiu de 27,5% para 30,6%), 
Ceará (12,7% para 16%), Paraíba (4,4% 
para 6,3%) e Piauí (4,4% para 5,5%) 
ganharam em participação na compa-
ração entre 2010 e 2019. Já o Maranhão 
(9,6% para 8,4%) e Pernambuco (25,1% 
para 16,8%) perderam participação no 
valor de obras do Nordeste no período 
analisado, mesmo assim permanecen-
do à frente do Rio Grande do Norte. 
Alagoas (5% para 4,9%) e Sergipe (4,2% 
para 3,7%) também perderam partici-
pação.

Sofreram os empresários, mas e 
principalmente os trabalhadores, já 
que na composição do valor de obras 
e de pessoal ocupado na indústria da 
construção do Brasil, o RN correspon-
de a 1,4%, a 16º posição no ranking na-
cional, colocando o estado em sétimo 
no crescimento no número de empre-
sas atuantes no setor. Em 2019, o RN 
tinha 794 empresas na área da cons-
trução civil com pelo menos cinco pes-
soas ocupadas contra 767 empresas 
em 2010, um crescimento de apenas 
4%. No Nordeste, Ceará (69%), Piauí 
(48%), Paraíba (38%), Bahia (30%), 
Pernambuco (28%), Maranhão (6%) 
o número proporcional de empresas 
cresceu mais que no RN. Já no  Mara-
nhão (- 53%), Pernambuco (- 51%), Ser-
gipe (- 43%) e Alagoas (- 40%) tiveram 
uma queda mais acentuada do que a 
do estado potiguar na mão de obra.

Pesquisa revela década perdida 
para a construção civil do RN

Dificuldades foram registradas antes da pandemia e, agora, mercado vive a expectativa de saber o que mostrará nova pesquisa do IBGE

AGÊNCIA BRASÍLIA

33%
é o índice de queda, no RN, do 
número de pessoas ocupadas

Conduta III
 O ex-vice-presidente Marco 

Maciel recebeu homenagens 
póstumas em todo o país. Só não 
consta manifestação do presidente 
Bolsonaro de voto de pesar, ou 
presença ao velório no senado, 
embora ele tenha sido durante 
anos, fi liado ao partido (PFL) 
fundado pelo pernambucano 
falecido.

Conduta IV 
O ex-presidente Lula concedeu 

entrevista a uma FM de Natal. De 
político potiguar, só elogiou Fátima 
e Garibaldi Alves, dando sinal 
claro da composição do PT com 
o MDB-RN. A grande injustiça do 
petista foi não lembrar o deputado 
Henrique Alves, que lhe foi fi el 
e prestou serviços no passado. 
Infelizmente, “rei posto, rei morto”.

Mordomia 
Sanna Marin, 35 anos, chefe do 

Governo na Finlândia, está sendo 
investigada por benefi ciar-se de 
mordomia, ao ser reembolsada de 
300 euros por mês, para o seu café 
da manhã e da família. A oposição 
acusa que o uso de fundos públicos 
nesse caso é violação da lei sobre 
os salários ministeriais.
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JOSÉ ALDENIR

A Prefeitura do Natal imunizou 
no final de semana 857 profis-
sionais da educação nos pon-

tos de vacinação, sendo 671 no sábado, 
19, e 186 no domingo, 20. A vacinação 
dos profissionais da educação do En-
sino Fundamental I e II começou na 
última sexta-feira, 18,  e já no primeiro 
dia, 1.410 pessoas receberam a primei-
ra dose do imunizante.    

Os profissionais da educação po-
dem se imunizar no Ginásio Polies-
portivo do Instituto Sagrada Família 
(Alecrim), no Ginásio do Colégio Ex-
pansivo (Estrada da Redinha) e no 
Palácio dos Esportes, através do drive 
thru ou como pedestre, sendo esse úl-
timo ponto aberto para outros grupos 
aptos a se vacinar, de acordo com o 
Plano Nacional de Operacionalização 
da vacina contra a Covid-19, do Minis-
tério da Saúde. A imunização para os 
profissionais da Educação Infantil foi 
concluída na quinta-feira, 17,  com a 
vacinação de 4.914 profissionais. 

A vacinação acontece de domingo 
a domingo, das 8h às 16h. Lembrando 
que, para se vacinar, os profissionais 
do Ensino Fundamental I e II devem 
apresentar a declaração da instituição 
de ensino, cópia do contracheque ou 
carteira de trabalho, documento com 
foto e cartão de vacinação. Os profis-
sionais da Educação Infantil que não 
foram imunizados na vacinação vo-
lante podem buscar um dos pontos 
exclusivos nesta etapa para os traba-
lhadores da educação.

A estagiária da Escola Municipal 

Santos Reis, Maria Clara de Freitas 
Rodrigues, ressaltou que “depois da 
vacinação, mesmo sendo apenas a 
primeira dose, eu me sinto muito mais 
segura para ir trabalhar”. Já a gestora 
da mesma escola, Zuilma Simplício, 

relatou que “tomei a primeira dose na 
sexta, dia 18, e me senti muito aliviada, 
foi uma dose de esperança, porque a 
vacina é isso, além de um imunizante. 
Os funcionários da escola estão muito 
esperançosos e mais confiantes”.   

A professora de Artes da Escola 
Municipal Professora Maria Cristina 
Osório Tavares, no bairro de Felipe 
Camarão, Sthela Cristina de Medeiros 
Gomes Amaral, disse: “No dia que o 
país atingiu a marca de 500 mil mor-

tes causadas pela Covid-19, eu tive o 
privilégio de tomar a primeira dose da 
vacina, espero que todos possam ter 
essa mesma oportunidade na espe-
rança por dias melhores. Todo o meu 
respeito e agradecimento ao SUS”.

857 profissionais da educação 
vacinados no fim de semana
NATAL| Vacinação acontece de domingo a domingo, das 8 às 16 horas. Para se vacinar, os profissionais do Ensino Fundamental I e II devem apresentar a declaração da instituição de 
ensino, cópia do contracheque ou carteira de trabalho, documento com foto e cartão de vacinação. Os da Educação Infantil que não se vacinaram busquem pontos de vacinação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, imunização para os profissionais da Educação Infantil foi concluída na quinta-feira, 17, com vacinação de 4.914 pessoas
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Após receber mais uma remes-
sa com 1016 doses de imu-
nizantes contra a covid-19, 

na sexta-feira, 18,  São Gonçalo do 
Amarante/RN vai retomar a campa-
nha para pessoas, sem comorbida-
des, acima de 40 anos, nas unidades 
de saúde de Mangueirão, Amarante, 
Santo Antônio do Potengi e Cidade 
das Flores, zona urbana, e em todas 
as UBSs da zona rural.  

As pessoas com comorbidades, 
com deficiência permanente com ou 
sem o BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) e gestantes e puérpe-
ras acima de 18 anos, também serão 
imunizadas nesses locais.

Continuam sendo vacinados os 
trabalhadores da Educação do ensi-
no médio, por agendamento pelo RN 
Mais Vacina, e profissionais da lim-

peza pública, na sede da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos. 

DOCUMENTOS
A SMS ressalta que é necessário 

estar cadastrado no RN Mais Vacina 
e ter um comprovante de residência 
e documento com foto. Se o compro-
vante estiver no nome de algum pa-
rente, é necessário demonstrar o grau 

É necessário cadastro no RN Mais Vacina

Retomada vacinação para 
pessoas acima de 40 anos 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

A Comissão de Legislação, Justi-
ça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal aprovou 

nesta segunda-feira, 21,  uma pro-
posta que altera a lei da coleta sele-
tiva nos condomínios da capital (Lei 
6227/2011) e concede descontos na 
taxa de lixo dos moradores.

O PL n° 279/21, de autoria da 
vereadora Nina Souza (PDT), trata 
do aspecto econômico e sustentável 
da destinação de resíduos sólidos. 
“Precisamos entender que a questão 
da coleta adequada de lixo preserva 
o meio ambiente e gera renda. Os 
condomínios produzem quantidade 
enorme de lixo sem o destino cor-
reto. Então, é uma grande fonte de 
riquezas que é desperdiçada e por 
isso precisamos rever a legislação”, 

argumentou a parlamentar. Pela 
proposta, os condomínios poderão 
doar ou comercializar o material re-
ciclável com as associações, coope-
rativas ou empresas de reciclagem e 
as unidades habitacionais ganharão 
desconto de 15% na Taxa de Limpe-
za Pública.

Na reunião, que contou ainda 
com a participação da vereadora Ca-
mila Araújo (PSD) e dos vereadores 
Aldo Clemente (PDT), Preto Aquino 
(PSD) e Kleber Fernandes (PSDB), 
presidente da comissão, foram apro-
vados outros projetos, entre estes, o 
de n° 193/2021, do vereador Nivaldo 
Bacurau (PSB), que concede 10% no 
IPTU em residências onde residem 
pessoas com deficiência; e o de n° 
298/2021, da vereadora Brisa Bracchi 

(PT), que altera a nomenclatura “Dia 
Municipal contra a Homofobia” para 
“Dia Municipal de Combate à LGB-
Tfobia”.

Entre outros, também foram 
aprovados o PL  nº 47/2021, do ve-
reador Herberth Sena (PL), que cria 
o cadastro único de violência do-
méstica (CAVID); e o de n° 317/21, 
do vereador Hermes Câmara (PTB), 
que cria o programa Comunidade 
Participativa. “A comissão tem tido 
um ritmo de celeridade considerável, 
conseguindo equilibrar o número 
de processos que chegam e que são 
apreciados, questionando a legalida-
de e constitucionalidade para que as 
matérias não venham a ser alvo de 
ações judiciais posteriormente”, des-
tacou Kleber Fernandes.

Projeto que reforça coleta seletiva é 
aprovado na Comissão de Justiça

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL



Duas semanas de trabalho ren-
deram bons resultados, de 
acordo com saldo parcial do 

pagamento de prioridades de precató-
rios, iniciado pela Divisão responsável 
pelo segmento, no Tribunal de Justiça 
(TJRN). De um total de 1.800 créditos 
prioritários, com valores financeiros 
individualizados em conta específica, 
o Poder Judiciário potiguar alcançou 
a marca de 1.003, em 15 dias de atua-
ção. O total de recursos para a garantia 
desses pagamentos a credores destas 
dívidas transitadas em julgado chegou 
a R$ 83 milhões. 

Neste ritmo, a conclusão desta ta-
refa da Divisão de Precatórios, iniciada 
em 7 de junho, deve terminar em breve. 
“Em mais duas semanas, esperamos 
concluir toda a lista das prioridades”, 

antevê o juiz auxiliar da Presidência do 
Tribunal de Justiça, Bruno Lacerda, à 
frente da unidade. O procedimento re-
alizado pelo órgão leva em considera-
ção a quantia correspondente ao crédi-
to. Esta é atualizada e então é deduzido 
o valor da prioridade.

Isto é feito para saber a quanto 
corresponde o percentual daquela 
prioridade paga. Neste cálculo de atu-
alização, é observada a quantia a qual 
o credor tem a receber, líquida, e o va-
lor das deduções. Depois desta etapa, 
a unidade do Tribunal encaminha o 
respectivo ofício, com base no qual o 
banco cria uma conta vinculada ao 
precatório com o valor total da priori-
dade, que se for devida pelo Estado do 
Rio Grande do Norte tem como limite o 
valor de R$ 110 mil.

“Com esta atuação, agora em junho, 
a lista de prioridades será zerada. Pelo 
menos, até que cheguem novos proces-
sos de pagamentos nesta modalidade”, 
explica Bruno Lacerda. E a Divisão tem 
uma nova meta para começar assim 
que esta etapa for concluída. “Termina-
da a fase das prioridades, vamos pagar 
a ordem cronológica”. Grande parte do 
total de prioridades pagas está relacio-
nada à quitações de débitos contraídos 
pelo Estado, principal devedor desses 
precatórios prioritários entre os entes 
públicos norte-rio-grandenses.

Um dos fatores que explicam o 
êxito é o aprimoramento do Sistema 
de Pagamento de Precatórios (Sigpre). 
Esta ferramenta permite a realização 
dos cálculos de atualização de maneira 
muito rápida e com precisão.
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Em plena pandemia do coronaví-
rus, o índice de sobrevivência dos 
pequenos negócios potiguares 

conseguiu ficar em 92% em 2020 no 
conjunto das micro e pequenas em-
presas criadas na Receita Federal entre 
2015 e 2019.  Pelo menos é o que revela 
um levantamento feito pelo Sebrae 
com empresas de micro e pequeno 
porte em todo o País divulgado nesta 
segunda-feira (21).

A informação é surpreendente até 
para quem trabalha há anos no asses-
soramento dos pequenos negócios. 
“É realmente notável que em tempos 
tão difíceis haja esse porcentual de 
empresas que não jogaram a toalha e 
estejam contribuindo para aumentar a 
arrecadação de ICMS”, comentou nes-
ta segunda-feira o superintendente do 
Sebrae-RN.

Para Zeca Melo, é possível que a 
extrema necessidade de manter as em-
presas em pé diante das dificuldades 
trazidas pela pandemia esteja na base 
desse porcentual elevado de sobrevi-
vência.

 Mesmo assim, segundo Alinne 
Dantas, gerente da Unidade de Gestão 
Estratégica do Sebrae-RN, a pandemia 
foi responsável por 40% de encerra-
mentos de pequenos empresas no Bra-
sil e 48% no Nordeste.

A falta de crédito está por trás de 
35% dos fechamentos, seguida do pou-
co preparo pessoal do empreendedor 
no ramo, que é de 39% no RN, mas cai 
para 29% no Nordeste.

Dentro desse universo, a pesquisa 

indica que 16,9% não fizeram qualquer 
tipo de análise do negócio antes de co-
meçar. E 30% dessas micro e pequenas 
empresas abriram seus negócios por 
falta de opções de sobrevivência.

Portanto, deduz Alinne, só os mais 
estruturados entre os pequenos ne-
gócios se mantiveram, produzindo os 
resultados finais da pesquisa.  

Isso faz sentido na medida em que 
os Microempreendedores Individuais 
(MEIs) ainda são o elo mais frágil da 

corrente e que sofrem com as oscila-
ções do mercado. No Rio Grande do 
Norte, são 148.984 pequenos negócios 
registrados nessa categoria jurídica.

O levantamento feito pelo Sebrae 
levou em conta dados da Receita Fe-
deral em um total de 84.820 empreen-
dimentos e também uma pesquisa de 
campo, que chegou a ouvir 3.047 em-
presários, sendo 1.056 deles somente 
no Nordeste. O nível de confiança é de 
95%.

A baixa taxa de mortalidade no 
RN, que foi de 8%, pode ser explicada 
por outro dado que a pesquisa revelou: 
61% dos empreendedores potiguares ti-
nham conhecimento ou experiência no 
ramo em que decidiu abrir o negócio, o 
que denota que o empreendedorismo 
não foi motivado por uma necessidade.

Mas, 52% do total desse público 
estavam desempregados e resolveram 
empreender para ter uma fonte de ren-
da. E é nesse contingente que se enqua-

dra a maioria dos MEIs.
Essa quantidade de pessoas que 

resolveram se tornar donos do próprio 
negócio no Rio Grande do Norte op-
tou, em maior parte, por desenvolver 
a atividade sozinha. Já 48% dos em-
preendedores consultados no RN não 
têm funcionários, o que condiz com as 
características gerais do perfil de MEI, 
que pela legislação permite a contrata-
ção formal de apenas um empregado.

O estudo do Sebrae Nacional mos-
tra ainda que 71% dos empresários 
potiguares não foram em busca de re-
cursos em instituições financeiras do 
ano passado para cá.

 As dificuldades para a obtenção de 
crédito nos agentes financeiros devem 
ter pesado nessa decisão. Isso, porque 
dos 28% empresários potiguares que re-
correram a financiamentos bancários, 
somente 35% conseguiram o dinheiro 
e para 59% os pedidos de empréstimos 
foram indeferidos.

O estudo supõe que, quanto menor 
o porte da empresa, mais difícil foi ob-
ter crédito para manter o capital de giro 
e conseguir superar obstáculos, como 
os provocados pela Covid-19.

Ao analisar a sobrevivência por 
setor, o levantamento feito pelo Sebrae 
detectou que a maior taxa de mortali-
dade no país é verificada no comércio, 
onde 30,2% fecham as portas em 5 
anos. Na sequência, aparece a indústria 
da transformação (com 27,3%) e servi-
ços, com 26,6%. As menores taxas de 
mortalidade estão na indústria extrati-
va (14,3%) e na agropecuária (18%).

Sem crédito e sem empregados 
MEIs potiguares resistem à Covid-19
EMPREENDEDORISMO | Levantamento feito pelo Sebrae com empresas de micro e pequeno porte em todo o País foi divulgado nesta segunda-feira, e mostra que taxa de sobrevivência 
foi de 92% no ano passado, para empresas criadas entre 2015 e 2019. A informação é surpreendente até para quem trabalha há anos no assessoramento dos pequenos negócios 

Índice de sobrevivência dos pequenos negócios potiguares conseguiu ficar em 92% em 2020 

TJRN

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte: pagamentos de precatórios sendo realizados

Justiça do RN já depositou R$ 83 
milhões nas contas de credores 

PRECATÓRIOS 
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SAÚDE | Imunizantes podem ser encontrados no SUS e em clínicas privadas. Segundo a Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm), a vacina contra a gripe é recomendada para todos a partir dos 6 meses de vida 

O efeito do clima frio e seco 
nas mucosas do sistema res-
piratório e a convivência em 

ambientes mais fechados estão entre 
as razões que fazem do inverno um 
período mais propício para doenças 
de transmissão respiratória. Além de 
se agasalhar, usar máscara e redobrar 
os cuidados de higiene, especialistas 
ouvidos pela Agência Brasil reco-
mendam vacinas já disponíveis no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e em 
clínicas privadas para reforçar as de-
fesas do organismo.

A lista de enfermidades que se 
propagam na estação mais fria do 
ano vai desde as tradicionais gripes, 
causadas pelo vírus Influenza, até a 
covid-19, contra a qual todo o grupo 
de risco já pode se vacinar. Há ainda 
as infecções bacterianas, que causam 
doenças como a meningite e a pneu-
monia.

As vacinas contra o vírus Influen-
za estão disponíveis no SUS e em 
clínicas privadas. Na rede pública, a 
vacina protege contra três tipos do 
vírus: duas cepas do tipo A e um dos 
tipos de Influenza B. Já na rede priva-
da, a vacina é quadrivalente, por pro-
teger também contra um segundo 
tipo B do Influenza.

Segundo a Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm), a vacina con-
tra a gripe é recomendada para toda 
pessoa a partir de 6 meses de vida, 
principalmente aquelas de maior ris-
co para infecções respiratórias, que 
podem ter complicações e a forma 
grave da doença. No SUS, a Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe está na terceira etapa, com 
foco em nove públicos alvos LINK 1 .

Nas duas primeiras etapas da 
campanha nacional, foram vacina-
dos pessoas acima dos 60 anos de 
idade, professores, crianças de seis 
meses a menores de 6 anos de idade 
(5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes 
e puérperas (até 45 dias após o par-
to); povos indígenas e trabalhadores 
da saúde. As pessoas que ainda não 
se vacinaram podem ir a um posto de 
saúde.

COVID-19
Como a campanha de vacina-

ção contra a gripe ocorre ao mesmo 
tempo que a imunização contra a 
covid-19, a orientação do Ministério 
da Saúde é priorizar a vacina contra 
a covid-19 e só receber a dose do imu-
nizante contra o Influenza 14 dias de-
pois de vacinado contra a covid-19.

A diretora da Regional Espírito 
Santo da SBIm, Ana Paula Burian, 
lembra que tanto a gripe quanto a co-
vid-19 são mais facilmente transmiti-
das em ambientes fechados e sem o 
uso de máscara. Sobre a covid-19, ela 
destaca que as medidas de preven-
ção não podem ser suspensas com a 
vacinação.

“O CDC [Centro de Controle de 
Doenças dos Estados Unidos] reco-

menda quatro passos para evitar a 
covid-19: uso de máscara, distancia-
mento, hábitos de higiene e vacina. 
Um único mecanismo desses não é 
suficiente para proteger ninguém 
contra a covid”, alerta. “É importan-
te que, tomando ou não a vacina, e 
o ideal é que todos tomem as duas 
doses, mantenha o uso de máscara, 
o distanciamento social e a higiene 
das mãos”.

A diretora da SBIm explica que, 
como o mundo vive uma pandemia, 
não é possível atribuir uma sazonali-
dade à covid-19, já que sua incidência 
se dá em todos os locais e em todas 
as épocas do ano. Mesmo assim, o 
agravamento da pandemia no últi-
mo inverno do Hemisfério Norte e os 
hábitos da população diante do frio 
preocupam e requerem uma vacina-
ção mais rápida e com ampla adesão 
da população.

“Em lugares muito frios, as pesso-
as tendem a se reunir em ambientes 
pequenos e fechados para se aque-
cer e acabam se alimentando nesse 
ambiente. Se eu estou em um restau-
rante em que todo mundo tira a más-
cara, e está tudo fechado porque está 
frio, a chance de disseminar a doença 
ali é maior”, disse.

Ambientes fechados também 
podem facilitar a circulação de 
bactérias que causam doenças 
graves como a meningite e a 
pneumonia. Infectologista e ge-
rente médica de vacinas da GSK, 
Lessandra Michelin explica que, 
além do comportamento das 
pessoas no frio, o próprio clima 
facilita a disseminação das doen-
ças respiratórias.

“Quando a gente se expõe ao 
ar frio, muitas vezes a nossa mu-
cosa fica seca, fica mais machu-
cada e fica mais propensa à infec-

ção”, destaca a infectologista, que 
defende a combinação da vacina-
ção com hábitos saudáveis para 
uma proteção completa. “Estar 
bem agasalhado, bem hidratado 
e bem alimentado nessa época 
de frio também ajuda a prevenir 
infecção”, recomenda.

No caso das pneumonias e 
meningites, o calendário de va-
cinação da criança do Programa 
Nacional de Imunizações prevê a 
vacina Pneumocócica 10 valen-
te, que, segundo a SBIm, previne 
cerca de 70% das doenças graves 
(pneumonia, meningite, otite) 
causadas por dez sorotipos de 
pneumococos. Já a vacina pneu-
mocócica conjugada 13-valente, 
que previne contra 13 sorotipos 
da bactéria, pode ser encontrada 
nos Centro de Referências para 
Imunobiológicos Especiais (Crie), 
para pacientes com condições 
específicas de saúde, e em ser-
viços privados de vacinação. Há 
ainda a vacina pneumocócica 
polissacarídica 23-valente, para 
crianças, adolescentes e adultos 
de grupos de risco para doença 
pneumocócica e para pessoas 
com mais de 60 anos de idade.

Outra doença bacteriana de 
transmissão respiratória que po-
de ser prevenida com vacinas é a 
coqueluche. A imunização contra 
a doença é feita pela vacina dTpa, 
que protege também contra o 
tétano e a difteria. O imunizante 
pode ser encontrado em clínicas 
privadas e, no SUS, está disponí-
vel para gestantes, puérperas e 
profissionais de saúde que atuam 
em maternidades e serviços de 
atendimento a recém-nascidos.

“Vacina não é só para crian-
ça, é um programa de família. 
Todo mundo pode ser protegido, 
a criança, o bebê, o adolescente, 
adultos, idosos, gestantes”, disse 
Lessandra Michelin, acrescen-
tando que dúvidas em relação 
a quais vacinas tomar também 
podem ser tiradas em consultas 
médicas. 

Doenças comuns do período mais frio não podem ser negligenciadas; há vacinas disponíveis 

Especialistas recomendam vacinas 
contra doenças comuns no inverno

MARCELO CASAL JR

MENINGITE E PNEUMONIA 
NÃO PODEM SER 
ESQUECIDAS NESTE 
PERÍODO

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
AJ COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ: 38.194.344/0001-51, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - 
LS para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Manoel Adelino, 87 – Planalto Treze 
de Maio, CEP: 59.631-360 – Mossoró-RN. 
 

Francisco Allan John Azevedo - Diretor 
 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DA FONSECA CPF: 429.144.504-00: torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação - LO, para Carcinicultura, com área de produção de 21,33ha, localizada na Fazenda Pituassu, S/N, 
Zona Rural, Ceará Mirim- RN; 
 

ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DA FONSECA 
PROPRIETARIO 

 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ARMIL MINERAÇÃO DO NORDESTE EIRELI, CNPJ: 01.070.694/0001-04, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Renovação de Licença de Operação, com prazo de 
validade até 26/07/2027, para Indústria de Beneficiamento de Minerais não metálicos em uma área de 14,93 
hectares, na localidade Sítio Boa Vista, zona rural, Parelhas – RN.  
 

João Leal Eulalio 
Diretor 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Operação, com prazo de validade até 19/05/2024, para 
extração mineral de Feldspato, Quartzo e Mica em uma área de 7,42 hectares, na localidade Sítio Barra, zona 
rural, Parelhas – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.261/2014. 
 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
para a extração mineral de AREIA, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 5.8 hectares, com volume 
mensal de extração de 4.000 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum 
SIRGAS 2000: 9.375.829,00 m N; 811.417,00 m E, no leito do riacho Poço Preto da Lagoinha, situada na 
Fazenda São José, Zona Rural, Município de Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
para extração mineral de saibro em uma área total de 21,50 hectares, dividida em duas poligonais, uma de 
11,0 hectares localizada no Sítio Tubibal e outra de 10,50 hectares, na Fazenda Cajueiro, com volume total 
de futura extração de 21.500 m³/mês. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: Sítio Tubibal (814.806,00 m E; 9.418.667,00 m N) e Fazenda Cajueiro 
(814.939,00 m E; 9.418.979 m N), na zona rural do município de Galinhos/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
Nº 2021-161286/TEC/LO-0134 com prazo de validade até 18/06/2023, em favor do empreendimento: projeto de 
extração mineral de areia em uma área total de 8.50 hectares e volume de extração de 8.500 m³/mês. O 
empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
Longitude 808.363,00 m E; Latitude 9.379.512,00 m N, Processo ANM Nº 848.216/2019, situada na Fazenda 
Bom Jesus, zona rural do município de Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 24.046.208/0001-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – LS para uma Unidade de Fabricação de Goma à base de Fécula de Mandioca Hidratada, 
localizada no Sítio Tabatinga, n° 4, Povoado Tabatinga, Macaíba/RN – 59.280-000. 

 
Ricardo Miguel Borges 

Proprietário 
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IMUNIZAÇÃO | Vacina da Janssen contra covid-19 tem dose única; anúncio foi feito nesta segunda-feira, 
21, após uma previsão inicial, de receber 3 milhões de doses até 15 de junho, não ter sido confirmada

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, anunciou nesta se-
gunda, 21, em Brasília, que um 

avião com 1,5 milhão de doses da va-
cina contra covid-19, da farmacêutica 
Janssen, deve chegar ao Brasil às 6h45 
de hoje, 22, no aeroporto de Viracopos, 
em Campinas (SP). 

O anúncio foi feito após uma pre-
visão inicial, de receber 3 milhões de 
doses até 15 de junho, não ter sido con-
firmada. De acordo com o Ministério 
da Saúde, o envio foi cancelado pela 
própria Janssen, que não teria explica-
do os motivos.

Queiroga afirmou que a vacina da 
Janssen “é muito útil” por ser de dose 
única, proporcionando uma vacinação 
“mais rápida” da população. Ele não 
detalhou se as doses da vacina da Jans-
sen serão direcionadas a algum grupo 
específico.

As declarações foram dadas du-
rante audiência pública da Comissão 
Temporária da Covid-19, no Senado. 
O ministro voltou a afirmar que o go-
verno planeja a vacinação - com ao 
menos uma dose - de 70% dos adultos 
até setembro, e a imunização completa 
de todas as pessoas acima de 18 anos 
até dezembro. 

Para isso, a previsão é distribuir 60 
milhões de doses em agosto e outros 
60 milhões em setembro, além das 
41 milhões confirmadas pela pasta 
para julho. O cronograma detalhado, 
contudo, ainda não foi divulgado pelo 
ministério.

“A gente ainda não divulgou o ca-
lendário detalhado desses imunizantes 
nos outros meses [agosto e setembro] 
porque ainda não temos confirmação 

dos laboratórios”, disse o secretário-
-executivo da pasta, Rodrigo Cruz.

REVACINAÇÃO
O ministro Marcelo Queiroga foi 

questionado por senadores sobre no-
tícias segundo as quais o Ministério da 
Saúde estaria preocupado com a baixa 
eficácia da vacina CoronaVac na popu-
lação idosa, e se haveria a necessidade 
de revacinação dessa faixa etária.  

Os parlamentares perguntaram 
também se o ministério considera não 
assinar novos contratos de aquisição 
do imunizante, desenvolvido pela chi-
nesa Sinovac e fabricada no Brasil pelo 
Instituto Butantan.

O ministro afirmou que a neces-
sidade de uma eventual revacinação, 
em qualquer faixa etária ou grupo da 
população, precisa ser esclarecida por 
estudos científicos cujas respostas só 

devem estar prontas no ano que vem. 
“Pesquisas estão em encaminhamen-
to. E o que o Ministério da Saúde tem 
que fazer é se programar para ter vaci-
nas disponíveis para aplicar, num curto 
espaço de tempo, no ano de 2022, se for 
o caso”, disse.

Ele citou um estudo em anda-
mento na cidade de Serrana (SP), cuja 
população foi toda vacinada com a Co-
ronaVac. O ministro negou haver des-
confiança em relação ao imunizante.  
“Não há nenhum tipo de mudança de 
estratégia em relação a esse imunizan-
te”, afirmou.

“O fato é que essa vacina tem sido 
útil para o Plano Nacional de Imuni-
zação, e essa é a posição oficial do Mi-
nistério da Saúde, até que exista algum 
dado científico que faça com que nós 
tenhamos uma posição diversa”, acres-
centou Queiroga.

Queiroga afirmou que a vacina da Janssen “é muito útil” por ser de dose única. 

Avião com 1,5 milhão de doses da 
Janssen chega hoje, afirma ministro

ROQUE DE SÁ

A Casa Branca anunciou nesta se-
gunda-feira, 21, o envio de mais 
14 milhões de doses de vacina 

contra covid-19 para o Brasil e outros 
países da América Latina. No início 
do mês, os Estados Unidos já haviam 
anunciado 6 milhões de doses para a 
região.

O governo americano havia pro-
metido 80 milhões de doses para 
outros países do mundo, mas inicial-
mente divulgou apenas o destino de 25 
milhões de vacinas. Hoje, a Casa Bran-
ca divulgou a estratégia de comparti-
lhamento dos 55 milhões restantes.

Novamente, o Brasil irá receber as 
vacinas através do consórcio interna-
cional Covax Facility. Os EUA distri-
buem as vacinas de duas formas: 75% 
das doses são compartilhadas através 
do Covax, que faz a divisão por região 

geográfica, e 25% são enviadas direta-
mente pelo governo americano a paí-
ses parceiros e locais onde se verifique 
um surto de covid.

Nas duas rodadas de distribuição, o 
Brasil não entrou na lista dos países que 
irão receber as vacinas diretamente dos 
EUA e ficou apenas entre os contempla-
dos pela divisão através do Covax.

Desta vez, os EUA irão enviar 41 
milhões de doses pelo Covax, sendo 
14 milhões para América Latina, 16 
milhões para Ásia e 10 milhões para 
África. No caso da América Latina, 
as doses serão divididas entre Brasil, 
Argentina, Colômbia, Peru, Equador, 
Paraguai, Bolívia, Uruguai, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Haiti, República 
Dominicana, Panamá, Costa Rica e ou-
tros países do Caribe.

Há vizinhos do Brasil contempla-
dos na doação via Covax e também no 
envio direto pela Casa Branca. Os ame-
ricanos irão enviar 14 milhões de doses 
diretamente para Colômbia, Argenti-
na, Haiti, países do Caribe, República 
Dominicana, Panamá, Afeganistão, 
Bangladesh, Paquistão, Filipinas, Viet-
nã, Indonésia, África do Sul, Nigéria, 
Quênia e Cabo Verde, entre outros. 

EUA anunciam mais 14 milhões de 
doses de vacina para América Latina

REFORÇO

DADO RUVIC/REUTERS

Casa Branca confirmou o envio para o Brasil 

 
PEDIDO DE E LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 

 
A JML AUTO POSTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ 40.796.146/0009-67, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Instalação - LI, para a Atividade de Comercio Varejista de Combustíveis e 
Lubrificantes, com capacidade de armazenamento de 60m³, localizado na Av. 27 de março, s/n, centro, 
CEP.: 59.584-000, Touros/RN. 

Igor Ribeiro Jácome 
Sócio Administrador 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
  
MARMORARIA S&S LTDA. CNPJ - 01.757.307/0001-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação – LRO, com prazo de validade até 14/08/2021, em favor do empreendimento MARMORARIA 
S&S, localizado no Distrito Agroindustrial Barrinha, 2001, Zona Rural, Município de Mossoró/RN. 
 

FRANCISCA SALETE DE SOUZA 
Proprietária 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI 
  
POSTO AVENIDA LTDA. CNPJ - 30.972.891/0001-09, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação – LI, 
com prazo de validade até 05/03/2024, em favor do empreendimento Revenda de Combustíveis Líquidos 
(50m³ de armazenamento), localizado na Rua Machado de Aguiar, 166, Centro, Município de Governador 
Dix-Sept Rosado/RN. 
 

CARDOSO CARLOS DA COSTA 
Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO SANTO EXPEDITO EIRELI, CNPJ: 03.445.752/0001-54, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença 
de Operação nº 2020-157554/TEC/LO-0286, com validade até 08/06/2027, para um Posto Revendedor de 
combustíveis líquidos, localizado a Rua Umbelina Moreira, 230, Centro, Tenente Ananias/RN, CEP: 59.955-
000. 

LEDIMAR DE SOUZA LEITE NETO 
Proprietário 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SUBNENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO EM NATAL – ASSEN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇAO DE ASSEMBLÉIA GERAL ÓRDINÁRIA 
 

No uso das atribuições estatutárias, convoco de acordo com o Inciso III, do Art. 53, do Estatuto da ASSEN, os 
Sócios previstos no Art. 35, para uma ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, para o dia 04 JULHO 2021 
(DOMINGO), das 08:00 às 12:00 horas, de acordo com o § 7º do Art. 47, que será realizada na sua sede social, 
“PALÁCIO SARGENTO CAVALCANTE”, na Av. Prudente de Morais, 828 – Tirol, nesta Capital, para fins de 
proceder às eleições dos componentes dos CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL, para o Biênio 
2021/2023. 
             

NATAL-RN, 21 de Junho de 2021. 
 

PEDRO BERNARDINO DE MEDEIROS 
Presidente do Conselho Deliberativo 

2x4,5 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
Nº 2021-162719/TEC/LI-0046 com prazo de validade até 18/06/2022, em favor do empreendimento: projeto de 
extração mineral de saibro em uma área total de 21.50 hectares, dividida em duas poligonais, uma de 11.0 
hectares localizada no Sítio Tubibal e outra de 10.50 hectares, na Fazenda Cajueiro, com volume total de 
futura extração de 21.500 m³/mês. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: Sítio Tubibal (814.806,00 m E; 9.418.667,00 m N) e Fazenda Cajueiro 
(814.939,00 m E; 9.418.979 m N), Processo ANM Nº 848.015/2021, situada na zona rural do município de 
Galinhos/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 
2x3,5 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
Nº 2021-162010/TEC/LI-0043 com prazo de validade até 18/06/2022, em favor do empreendimento: projeto de 
extração mineral de areia no leito do riacho Poço preto da lagoinha em uma área total de 5.80 hectares, e 
volume de extração de 4.000 m³/mês. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: Longitude 811.417,00 m E; Latitude 9.375.829,00 m N, Processo ANM 
Nº 848.154/2020, situada na Fazenda São José, zona rural do município de Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
DUBLADORA ASFAB LTDA, CNPJ 07.604.786/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO 
para uma Fábrica de artefatos têxteis para uso doméstico, localizada na Rua Doutor Severiano, 640, Paraíba, 
Caicó/RN - CEP: 59.300-000. 

 
Jaedson Dantas  
Sócio proprietário 
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JOÃORICARDOCORREIA
Mortes

Mais de meio milhão de mortos, 
vítimas da Covid-19, e os bastidores 
políticos para 2022 fervendo. Tem 
um monte de bandido nem aí para a 
pandemia, preocupado apenas com 
os acordos para a eleição.

Frases
Robinson, ex-governador, disse 

há poucos dias que o povo do RN 
“clama” por sua volta. Fábio, ministro 
das Comunicações, desdenha das 500 
mil mortes, ou porque quis ou por 
não ter sabido se expressar, como já 

defendem alguns babões.

 
Frases 2

Essa dupla de Faria só pode 
estar tentando fazer parte de algum 
programa humorístico do SBT. Não 
sei se Carlos Alberto de Nóbrega os 
aceitaria na Praça é Nossa. Mas se 
Silvio Santos mandar... Se bem que 
não têm graça nenhuma.

 

Assustador
Nova Parnamirim e Cidade 

Satélite: se você precisar, pelo menos, 

passar por esses dois pontos da 
Grande Natal, tenha cuidado: os 
assaltos são constantes, a qualquer 
hora do dia. O policiamento ostensivo 
não tem surtido efeito, quem manda é 
a bandidagem.

 

Constatação
O Brasil jamais será uma nação, 

enquanto houver um cidadão 
morrendo de fome nesse pedaço 
de terra. A miséria está nos quatro 
cantos, em cada plaqueta levantada 
pedindo uma ajuda, diante da 
indiferença da maioria.

Constatação 2
Depois da cantora Anitta, Juliette, 

campeã do Big Bosta Brasil, é a mais 
nova analista das questões brasileiras. 
Uma beleza!

 
Afastamento

O subprocurador-geral do 
Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas da União, Lucas Rocha 
Furtado, pediu, em representação 
enviada à presidente do TCU, o 
afastamento do ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, e do 
diretor de proteção ambiental do 

Ibama, Olímpio Ferreira Magalhães. 
O documento foi enviado nesta 
segunda-feira,21, e diz respeito à 
investigação do contrato de aluguel de 
helicópteros em caráter emergencial 
pelo Ibama, fi nalizado em abril.

CPI
A ministra do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Rosa Weber atendeu 
pedido de governadores e suspendeu 
as convocações para que eles 
compareçam à CPI da Covid, no 
Senado. A liminar foi deferida nesta 
segunda-feira, dia 21.

JOÃORICARDO

TÂNIA REGO

O indicador Intenção de Consu-
mo das Famílias (ICF), divul-
gado ontem, 21, pela Confede-

ração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), fi cou em 
67,5 pontos, revelando alta de 2,1% em 
junho, considerando o ajuste sazonal. 
De acordo com a CNC, apesar do au-
mento, esse foi o menor nível desde 
agosto de 2020 (66,2 pontos) e o pior 
junho da série histórica iniciada em 
2010. Em comparação a junho do ano 
passado, o ICF baixou 2,6%.

A economista da CNC responsá-
vel pela pesquisa, Catarina Carneiro 
da Silva, disse a Agência Brasil que 
todos os indicadores tiveram cres-
cimento. “Todos eles colaboraram 
de alguma forma”. Apontou que as 
famílias registraram expectativas 
positivas sobre o mercado de traba-
lho tanto no curto quanto no longo 
prazo, o que permitiu a retomada no 
consumo. O ICF de junho repetiu o 
número obtido em maio, mas teve 
uma melhora em função do ajuste 
sazonal, explicou a economista. Ca-
tarina chamou a atenção para a parte 
do emprego, que foi o maior indica-
dor do mês. “Tanto o emprego atual, 
como em perspectiva profi ssional 
tiveram aumento”.

Segundo ela, isso tem a ver com os 
dados do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) que es-
tão vindo positivos nos últimos meses. 
“Isso está animando os consumidores 
e a renda atual também, que teve cres-
cimento com o auxílio emergencial, 
que está sendo disponibilizado e está 
amenizando as difi culdades das famí-
lias, incentivando o consumo”.

RETOMADA
O indicador de renda atual cresceu 

1,5% no mês, mesmo atingindo seu 
menor nível histórico (74,2 pontos). 
Por outro lado, o indicador de pers-
pectiva de consumo (64,3 pontos), que 
apresentou o maior avanço em junho 
(+6,5%), teve redução na percepção 
de menor expectativa de compra (56,9 
pontos). Enquanto isso, o indicador 
de emprego atual permaneceu como 
o maior índice do mês (86,4 pontos), 
seguido por perspectiva profi ssional, 
com 76,3 pontos.

Para que haja uma retomada do 

consumo, Catarina Carneiro da Silva 
afi rmou que a população precisa estar 
totalmente vacinada. “Para reativar 
totalmente o consumo, as pessoas que 
estão inseguras para sair precisam es-
tar vacinadas e precisam estar seguras 
também em relação à economia, ter 
seu emprego e seu salário normali-
zado. Só com vacinação que tudo vai 
se normalizar e as pessoas vão poder 
consumir tanto quanto gostariam”, 
sinalizou.

De acordo com a pesquisa da CNC, 
do total de 18 mil famílias consultadas, 
a maioria dos entrevistados (43,2%) 

apontou que a renda de sua família 
piorou em relação ao ano passado, 
contra 42,9% no mês anterior e 37,9% 
em junho de 2020. No entanto, com o 
ajuste de sazonalidade, o índice apre-
sentou crescimento de 1,5%. A maior 
parte dos entrevistados (35,5%) res-
pondeu que se sente tão segura com 
seu emprego quanto no ano passado, 
maior percentual da série histórica e 
uma proporção acima do mês anterior 
(34,3%) e do que em junho passado 
(31,3%). Ao contrário de maio passado, 
em junho o tema voltou a ser o maior 
marco do mês.

CNC aponta melhorias 
no mercado de trabalho 
FINANÇAS  | Índice revela alta de 2,1% em junho, considerando ajuste sazonal. Apesar do aumento observado, esse foi o menor nível desde 
agosto de 2020 (66,2 pontos) e o pior junho da série histórica iniciada em 2010. Em comparação a junho do ano passado, o ICF baixou 2,6%

Indicador de perspectiva de consumo (64,3 pontos) apresentou o maior avanço em junho (+6,5%)

PANDEMIA 

A pesquisa qualitativa sobre 
os impactos da pandemia da 
covid-19 na gestão de saúde na 
indústria, realizada pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) e o Serviço Social 
da Indústria (Sesi), mostrou que 
apesar da crise econômica cau-
sada pela pandemia, somente 
13% das empresas consultadas 
renegociaram contratos com as 
operadoras de planos de saúde 
na tentativa de reduzir ou de 
conter os valores pagos pelos 
serviços médicos. De acordo 
com a ANS, o estudo ocorreu 
em novembro e dezembro de 
2020 com 200 gestores de em-
presas contratantes de planos 
de saúde, sendo 55% de peque-
no porte, 25% médias e 20% 
grandes indústrias.

A pesquisa buscou mostrar 
eventuais impactos que a pan-
demia teve no sistema de saúde 
suplementar, principalmente 
na relação entre as empresas e 
os planos de saúde contratados. 
O estudo indicou que a teleme-
dicina se tornou uma tendên-
cia concreta, com metade das 
empresas pesquisadas se con-
siderando parte dela. Na área 
de telessaúde, o levantamento 
mostrou que os principais ser-
viços disponibilizados são a 
telemedicina e o atendimento 
psicológico virtual.

O diretor-presidente substi-
tuto e diretor de Normas e Ha-
bilitação de Produtos da ANS, 
Rogério Scarabel, disse que 
durante a pandemia 65% das 
empresas intensifi caram as ini-
ciativas para melhorar a saúde 
mental e combater a depressão. 

SOMENTE 13% 
DAS INDÚSTRIAS 
RENEGOCIARAM 
PLANOS DE SAÚDE 
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15ª Vara Cível da Comarca de Natal Edital De Citação (Prazo: 20 dias) A Excelentíssima Sra. Dra. Martha Danyelle Santanna Costa 
Barbosa, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faço Saber a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica Citada a pessoa de Incomtra Industria E Com Tropical De 
Alimentos Ltda - Me, CNPJ 35.284.942/0001-23, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por 
todos os atos e termos da Ação Execução De Título Extrajudicial, nº processo 0151718-58.2013.8.20.0001, proposta por Banco Finasa 
BMC S/A, contra Incomtra Industria E Com Tropical De Alimentos Ltda - Me, em tramitação por este Juízo da 15ª Vara Cível, para que: 1) 
pague a dívida em 03 (três) dias, incluídas as custas da execução e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 
do débito (art. 827 do NCPC), sendo estes reduzidos para 5% (cinco por cento), se houver quitação da dívida no prazo legal, tudo de 
conformidade com a petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secretaria, à disposição dos interessados. 2) no prazo de 15(quinze) dias 
e independente de penhora, querendo se oponha à execução, por meio de embargos e através de advogado. Em caso de revelia, será 
nomeado curado especial Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 14 de abril de 2021. K-22e23/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA N° 02/2021- SEIMURB
PROCESSO N° 63/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL, torna público a licitação cujo objeto é: Construção 
pavimentação poliédrica com paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão asfáltica 
em diversas ruas, avenidas e travessias de vários bairros, Aeroporto, Alto de São Manoel, Bom 
Jesus e Bela Vista, todos enquadrados no perímetro urbano do município de Mossoró/RN. 
Data/Local: 22/07/2021– Auditório da Estação das Artes, às 14h30min. O Edital e anexos encontra-
se disponível:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Secretaria Executiva 
de Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. 
Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021- SEIMURB
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL torna pública a licitação cujo o objeto é: Pavimentação 
de estradas vicinais no município de Mossoró/RN, na direção noroeste zona 24m, início do 
trecho 680598.00 M E; 9431072.00 M S, final do trecho: 679749.00 M E; 9432727.00M S, em 
coordenada UTM – Comunidade de Alagoinha do Município de Mossoró/RN. Data/Local: 
08/07/2021– No auditório da estação das artes às 09h00min. O edital completo deste preâmbulo, 
poderá ser adquirido pelas seguintes formas:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07h30min às: 13h00min, na Secretaria Executiva 
de Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. 
Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra - Presidente da CPL

CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 10/07/2024, em favor do empreendimento 

linha de surgência do poço petrolífero 7-GC-0001-RN, medindo 1530m, com produção escoada para a 
estação coletora galo de campina localizado em campo de mesmo nome, zona rural de Governador Dix-Sept 
Rosado – RN; 

 Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 11/07/2024, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 7-GC-0013-RN, medindo 305m, localizado no Campo Galo de Campina, zona 
rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 
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AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL -    

   PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2021 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna 
público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 07/2021, MENOR PREÇO GLOBAL 
para aquisição de cestas básicas destinadas ao atendimento do programa AGRO FRATERNO. Data de 
Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 02/07/2021, às 08:30 horas (horário local). Local: Sede do 
SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: 
Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O 
Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 18 de junho de 2021. Larissa 
Hermínia Augusto Bezerra. Pregoeira. 

 
 

 

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Restaurantes e Bares de Natal no Estado do Rio Grande do Norte 
– SINDEBARNAT/RN 

 
SINDEBARNAT/RN – Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

Campanha Salarial CCT - 2021/2022 – Trabalhadores das empresas de asseio, conservação e limpeza urbana 
pública e privada Representadas pelo SEAC/RN. 

 
Pelo presente edital de convocação, à Diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Restaurantes e 
Bares de Natal no Estado do Rio Grande do Norte – SINDEBARNAT/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
14.010.861/0001-65, por intermédio do seu Presidente, Sr. Flávio Teotônio, CPF. 671.080.164-00, no uso de suas 
atribuições estatutárias e consoante disposições legais e estatutárias, CONVOCAM todos os empregados nas 
atividades profissionais de garçons, copeiras, cozinheiras, auxiliares de cozinha e demais atividades profissionais na 
base de representação do SINDEBARNAT/RN, com vínculos empregatícios com empresas terceirizadas (prestação de 
serviços à terceiros), representadas pelo Sindicato Patronal das Empresas de asseio, conservação e limpeza urbana 
pública e privada  no Estado do Rio Grande do Norte – SEAC/RN (CNPJ sob número 24.192.916/0001-59), para 
participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada de forma virtual conforme o artigo 17, inciso ll, da Lei 
14.020/2020. A assembleia será realizada pela plataforma do google meet acessando o link: 
https://meet.google.com/gry-qhhb-ikf, no dia 02 de julho de 2021, às 09:00 horas, em primeira convocação e, não 
havendo quórum mínimo, às 09:30 horas, em segunda convocação com qualquer número de presentes, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) considerando que o SEAC/RN se negou a celebrar Convenção Coletiva de 
Trabalho com o SINDEBARNAT/RN, ratificar os termos da pauta de reivindicações Visando a Celebração de CCT para 
viger no período de 2021/2022; b) outorgar poderes ao Sindicato para celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho e 
Acordos Coletivos de Trabalho pelos meios da autocomposição ou da heterocomposição, e, se necessário for, suscitar 
Dissídio Coletivo de Trabalho junto ao TRT da 21.ª Região, ou ainda, como última medida de defesa dos interesses dos 
trabalhadores, a instauração de greve coletiva da categoria; c) Deliberação sobre conveniência de dar caráter 
permanente à Assembleia, enquanto perdurar a campanha salarial, permitindo que as futuras convocações sejam 
efetuadas mediante simples comunicados nos locais de trabalho; d) Outorgar poderes para o Sindicato Profissional 
celebrar Termos Aditivos à Convenção Coletiva de Trabalho durante sua vigência, e/ou Acordo Coletivo de Trabalho 
com determinadas empresas para tratar de questões específicas de cada uma delas, bem como adotar todas as 
medidas administrativas e judicias visando o fiel cumprimento dos instrumentos coletivos de trabalho durante toda sua 
vigência; e) Aprovar e Autorizar o desconto das Contribuições Sindicais devidas por todos os trabalhadores da categoria 
ao SINDEBARNAT/RN, conforme dispõe os Arts. 524, “e”, 548, “b”, 578, 579, 582 - considerando a própria assembleia 
como fonte expressa e prévia de manifestação de vontade de toda a categoria profissional para efeito de autorizar 
desconto das contribuições (Taxa Assistencial e Contribuição Sindical) em favor do SINDEBARNAT/RN, de acordo com 
o Art. 513, alínea “e’’ da CLT e o art. 8.º, inciso I, da CF/88, para atender os encargos sociais e fonte de manutenção, 
custeio e eficiência do SINDEBARNAT/RN; f) Alertar os integrantes da categoria que esta instância tem poderes 
deliberativos e que as decisões tomadas em assembleia atingirão todos os integrantes da categoria profissional, 
independentemente do comparecimento à mesma, associados ou não associados.  
 

Natal, 22 de junho de 2021. 
Flávio Teotônio, Presidente – SINDEBARNAT/RN. 
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ECONOMIA | Proposta que pede a aplicação de um dos índices de inflação calculados pelo IBGE está no STF, 
ainda sem data para votação; governo diz que medida pode aumentar o custo do financiamento imobiliário

A mudança na correção do saldo 
nas contas do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS), 

em discussão no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), pode ter impacto de pelo 
menos R$ 401 bilhões nas contas do 
fundo, segundo cálculos da Secretaria 
de Política Econômica (SPE), do Minis-
tério da Economia. Enquanto entida-
des que representam os trabalhadores 
pressionam a Corte para colocar o 
processo na pauta, o governo vê o tema 
com preocupação e alerta para o risco 
de a medida significar financiamento 
imobiliário mais caro para os próprios 
trabalhadores.

A lei hoje diz que o saldo das con-
tas vinculadas do FGTS precisa ser 
corrigido pela Taxa Referencial (TR), 
atualmente zerada, mais um juro de 
3% ao ano. Uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) questiona a 
correção monetária e pede a aplicação 
de um dos índices de inflação ao con-
sumidor medidos pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
mais o juro de 3%.

O impacto de R$ 401 bilhões é esti-
mado para o caso de o STF decidir que 
a correção das contas vinculadas des-
de 1999 deve ser feita pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), a inflação oficial do País. 
Com o emprego do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), o efeito 
seria de cerca de R$ 408 bilhões sobre o 
passivo do fundo, segundo a SPE.

“Do ponto de vista do fundo, é bas-
tante ameaçadora a decisão”, afirma 
ao Estadão/Broadcast o diretor do De-
partamento do FGTS no Ministério da 
Economia, Gustavo Tillmann.

Segundo ele, a remuneração atual 
das contas vinculadas do FGTS per-
mite que o fundo também empreste 
recursos com a cobrança de TR (hoje 
zerada) mais 3% e um adicional pa-

ra remunerar os trabalhadores e o 
próprio fundo. Ao mudar o índice de 
correção monetária dos saldos, haverá 
em primeiro lugar um “descasamento”, 
uma vez que os recursos passados já 
foram emprestados a uma taxa menor. 
Isso pode desequilibrar o fundo.

Para frente, uma decisão nesse 
sentido do STF levaria o fundo a ajustar 
sua cobrança nas operações. “O dinhei-
ro que empresta a TR vai ter que ser 
emprestado a IPCA, e isso vai limitar 
muito o público que vai querer pegar 
crédito no FGTS”, alerta Tilmmann. 
Segundo ele, ficará mais caro tanto 
construir empreendimentos, no caso 
das empresas, quanto adquirir a casa 
própria, no caso dos consumidores.

O diretor lembra ainda que a úl-
tima medida adotada para recompor 
perdas inflacionárias impostas ao 
FGTS pelos planos econômicos Verão 
(1989) e Collor 1 (1990) resultou na 
Lei Complementar 110, de 2001. Ela 
instituiu uma cobrança adicional de 
10% sobre os depósitos devidos em 
caso de demissão sem justa causa, 

para além da multa de 40%. Embora a 
Caixa tenha declarado que a cobrança 
atingiu sua finalidade em 2007, seu fim 
só ocorreu no início de 2020.

Tillmann ressalta que não neces-
sariamente o mesmo modelo de com-
pensação seria repetido agora. Mas 
reforçou, em entrevista ao Estadão, 
que alguém precisará arcar com a fatu-
ra. “Quem é que vai pagar isso aí e por 
quanto tempo? É um custo a mais que 
vai se introduzir nas operações, seja 
para as empresas, seja para o tomador 
de crédito final. Vai ter que ter um acor-
do”, diz.

O presidente do Instituto Fundo 
de Garantia do Trabalhador (IFGT), 
Mario Avelino, entregou ao STF na se-
mana passada um ofício com mais de 
10 mil assinaturas pedindo a reinclu-
são do processo na pauta da Corte. O 
julgamento estava previsto para 13 de 
maio, mas foi adiado. A entidade afir-
ma que o governo deixou de creditar 
R$ 554 bilhões nas contas de 1999 até 
hoje, prejudicando mais de 60 milhões 
de trabalhadores.

Governo vê tema com preocupação e alerta para financiamento imobiliário mais caro 

Mudança na correção das contas do 
FGTS pode ter impacto de R$ 401 bi

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

A recuperação econômica no 
Brasil está favorecendo as clas-
ses mais altas da sociedade e 

deve levar mais 1,2 milhão de famílias 
à pobreza, aumentando ainda mais 
a desigualdade no país. A conclusão 
faz parte de uma projeção feita pela 
Tendências Consultoria, com com 
base em dados do IBGE, Ministério da 
Economia e Ministério da Cidadania, 
obtido com exclusividade pela Globo-
news.

A principal causa do aumento no 
número de famílias nas classes D/E é 
a maior desocupação entre os menos 
escolarizados, sobretudo entre aque-

les que tinham trabalho informal.
O Auxílio Emergencial, apesar 

de ter o valor mais baixo este ano, 
vai evitar uma queda ainda maior na 
renda do brasileiro e projeções ainda 
mais negativas para o curto prazo. 
O reajuste do salário mínimo abaixo 
da inflação e a baixa expectativa de 
recuperação mercado de trabalho 
também influenciam na redução da 
renda do brasileiro, que deve sofrer 
um recuo de 2,9% em 2021.

De acordo com a consultoria, 
a desigualdade vai aumentar neste 
período de retomada porque alguns 
grupos estão da sociedade estão sen-

do mais favorecidos. O primeiro deles 
é a elite do funcionalismo público, 
porque os efeitos da crise e as oscila-
ções da economia não interferem nos 
salários e outros benefícios.

Os grandes empregadores, que 
têm a renda atrelada aos ganhos de 
suas empresas, também estão sofre-
ram os primeiros impactos da crise 
causada pela pandemia. De acor-
do com o economista responsável 
pelo estudo, Lucas Assis, os donos 
de negócio buscam recuperar o 
padrão histórico de lucro, antes de 
reajustar salários de empregados e 
recontratar.

Retomada econômica deve levar 
1,2 mi de famílias para classes D e E

MAIS POBRES
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O Facebook lançou nesta se-
gunda-feira, 21, suas próprias 
salas de áudio ao vivo no 

estilo Clubhouse e uma maneira de 
encontrar e reproduzir podcasts em 
sua plataforma, marcando um avan-
ço nos serviços de áudio da maior 
rede social do mundo. O lançamen-
to de um rival em potencial para o 
Clubhouse pelo Facebook segue o su-
cesso explosivo do aplicativo de áu-
dio ao vivo apenas para convidados, 
que se tornou um sucesso enquanto 
as pessoas ficavam em casa durante 
a pandemia da covid-19.

O presidente do Facebook, Mark 
Zuckerberg, foi uma das celebrida-
des do Vale do Silício que fizeram 
aparições no aplicativo, que recen-
temente se expandiu para usuários 
do Android. O Facebook, que disse 
que quer fazer do áudio uma “mídia 
de primeira classe” em suas plata-
formas, junta-se ao Twitter e à plata-
forma de mensagens Discord, que já 
lançou suas próprias ofertas de áudio 
ao vivo.

O Spotify estreou sua própria 
versão, “Greenroom”, na última quar-
ta-feira, 16. Slack, LinkedIn e Reddit, 
da Microsoft, também estão traba-
lhando em produtos semelhantes. 
Figuras públicas e alguns grupos do 
Facebook nos Estados Unidos usan-

do iOS serão capazes de criar salas de 
áudio ao vivo, com até 50 convidados 
e ouvintes ilimitados. Esses usuários 
também podem convidar pessoas pa-
ra integrar o time de “speakers”, disse 
o Facebook em um blog. Usuários de 
iOS e Android podem ouvir as salas.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

PODEROSA | Nubank disse que a cantora ajudará o banco a melhorar seus serviços e produtos para 
consumidores de baixa renda.  Anitta é a terceira mulher do Conselho de Administração da fintech

A estrela do pop Anitta se juntou 
à start-up financeira Nubank 
como sua sétima integrante do 

conselho de administração, em uma 
contratação inusitada por um banco. 
Nascida em uma favela do Rio de Ja-
neiro, Anitta se tornou uma das mais 
destacadas artistas brasileiras, sen-
do cinco vezes indicada ao Grammy 
Latino e conquistando 54 milhões de 

seguidores no Instagram.
O Nubank disse em comunicado 

nesta segunda-feira que Anitta, cujo 
single mais recente se chama “Girl 
From Rio” em homenagem ao hit dos 
anos 1960 “Garota de Ipanema”, ajuda-
rá o banco a melhorar seus serviços e 
produtos para consumidores de baixa 
renda.

O CEO e fundador do banco, David 

Vélez, disse que a cantora de 29 anos 
trará um profundo conhecimento 
de marketing para consumidores na 
América Latina.

Com 40 milhões de clientes no Bra-
sil, México e Colômbia, o Nubank foi 
avaliado em 30 bilhões de dólares em 
uma recente rodada de financiamento 
liderada pela Berkshire Hathaway, do 
acionista Warren Buffett.

Cantora de 29 anos trará um profundo conhecimento de marketing para consumidores na América Latina, segundo presidente da fintech

Anitta se junta ao Nubank para 
atingir clientes de baixa renda

De olho em Clubhouse, Facebook 
lança podcasts e salas de áudio 

REDES SOCIAIS

Facebook segue o sucesso explosivo do aplicativo de áudio ao vivo, Clubhouse 

A Comissão Permanente de licitação – CPL, torna público a licitação cujo o objeto é: Construção 
pavimentação poliédrica com paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão asfáltica 
em diversas ruas, avenidas e travessias de vários bairros, Aeroporto, Alto do Sumaré, Costa e 
Silva, Planalto 13 de maio, Bela Vista e Rincão, todos enquadrados no perímetro urbano do 
município de Mossoró/RN. Data/Local: 22/07/2021– Auditório da Estação das Artes, às 09h00min. 
O Edital e anexos encontra-se disponível:
a). On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07h30min às: 13h00min, na Secretaria Executiva 
de Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. 
Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA N° 01/2021- SEIMURB
PROCESSO N° 31/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA N° 03/2021- SEIMURB
PROCESSO N° 64/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL, torna público a licitação cujo o objeto é: pavimentação 
poliédrica com paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão asfáltica em diversas 
ruas, avenidas e travessias de vários bairros, Aeroporto, Barrocas, Belo Horizonte, Lagoa do 
Mato, Monsenhor Américo, Santa Delmira, Santo Antonio e Alto da Pelonha, todos 
enquadrados no perímetro urbano do município de Mossoró/RN. Data/Local: 23/07/2021– 
Auditório da Estação das Artes, às 09h00min. O Edital e anexos encontra-se disponível:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Secretaria Executiva 
de Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. 
Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA N° 04/2021- SEIMURB
PROCESSO N° 117/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL, torna público a licitação cujo o objeto é: Pavimentação 
poliédrica com paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão asfáltica e construção de 
sistema de drenagem de água em diversas ruas, avenidas e travessias dos bairros, Rincão e 
Sumaré, todos enquadrados no perímetro urbano do município de Mossoró/RN. Data/Local: 
23/07/2021– No auditório da estação das artes Horário: 14h30min. O edital completo deste 
preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Secretaria Executiva 
de Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. 
Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021- SEIMURB
PROCESSO N° 32/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL torna público a licitação cujo o objeto é: Recapeamento 
asfáltico com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e sinalização viária em diversas 
ruas, avenidas e travessas. Avenida Dom Helder Câmara, trecho: Rua Ananias Delfino de Melo / 
Avenida Coelho Neto, diversos bairros – Município de Mossoró/RN. Data/Local: 07/07/2021– no 
auditório da estação das Artes Horário: 09:00. Horas O edital completo deste preâmbulo, poderá ser 
adquirido pelas seguintes formas:
a) on-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07:30min às: 13:00h, na Secretaria Executiva de 
Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. 
Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 01/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a 
execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em 
diversas ruas do município de São José de Mipibu/RN.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação de São José de Mipibu/RN, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade 
Tomada de Preços, tipo menor preço global, com o objetivo em epígrafe. A sessão 
pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal, sita na Rua 26 de Julho, 08 - 
Centro, no dia 07.07.2021, às 10h00min, sendo observadas as medidas de 
precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. O licitante que optar em 
participar da sessão, DEVERÁ estar portando máscara para seu uso pessoal; não 
estar em quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; 
e obedecer ao distanciamento recomendado de no mínimo um metro e meio das 
demais pessoas presentes. O Edital, na íntegra e seus anexos, encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da CPL, no endereço supra, de segunda a 
sexta, das 08h00min às 12h00min, a partir do dia 23.06.2021. Maiores 
informações: Fone: (84)3273-3341.

São José de Mipibu/RN, 18.06.2021
Arialda Helena do Carmo Martins

Presidente
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

O Sol iluminará o passado a partir de hoje. A semana 
trará esclarecimentos e posições claras nas relações 
familiares. Acolha fragilidades, solicitações aumentarão. 
Caberá a você criar um ambiente harmônico e solucionar 
pendências. 

Dê um passo maior na carreira. A semana trará sucesso, 
visibilidade e propostas atraentes. Você poderá fortalecer 
a posição profi ssional e alcançar um patamar mais 
elevado. Fase de novas amizades e de maior segurança 
pessoal. Transforme antigos padrões e invista num futuro.

A partir de hoje, o Sol aquecerá comunicações, estudos e 
atividades comerciais. Aproveite a semana para encontrar 
maneiras efetivas de divulgar o trabalho e ampliar 
contatos nas redes. Negócios que estavam parados 
começarão a se movimentar. 

Alargue os horizontes, pratique nova fi losofi a e faça 
escolhas sábias. A semana trará decisões sobre o futuro 
e entusiasmo com novos projetos. O amor infl uenciará 
voos mais altos na carreira e na vida pessoal. Confi e nos 
seus talentos, determine estratégias.

Negócios estarão aquecidos com a entrada do Sol na 
sua área do dinheiro. A semana trará oportunidade de 
crescimento profi ssional e fi nanceiro. Júpiter retrógrado 
trará refl exões sobre o futuro e caminhos a seguir. 
Determine objetivos e movimente a vida.

A partir de hoje, planos de moradia, projetos da vida 
familiar e mudanças ganharão viabilidade. A semana 
trará mais poder e capacidade de planejamento. 
Encontre seu lugar no mundo e eleve padrões. Ação na 
Justiça, ou acerto de documentos.

Brilho, vitalidade e caminhos iluminados acompanharão 
a passagem do Sol por seu signo, que trará decisões 
sobre o futuro e projeto de vida. Viagem para contemplar 
a natureza e diminuir o estresse será tudo de bom. Mude 
o visual e revele seus encantos. 

Posicionamentos claros e trocas de qualidade marcarão 
a passagem do Sol por sua área de relacionamentos. 
Questione certezas. Talvez você mude de opinião sobre 
alguém ou sobre uma parceria de trabalho. A semana trará 
novas propostas. 

Recupere suas energias com meditação, terapia ou 
práticas espirituais. A partir de hoje, o Sol incentivará 
o autoconhecimento e a expansão da consciência. 
Aproveite este período que antecede o aniversário para 
se interiorizar, fazer um balanço dos últimos tempos

Semana positiva para solucionar confl itos, fortalecer 
a posição no trabalho e aumentar os rendimentos. 
Você poderá renegociar o salário ou alterar valores de 
um negócio e tomar decisões com maior margem de 
segurança. Resolva assuntos do coração. 

Fortaleça a posição na equipe e amplie a participação 
social. A semana favorecerá atividades de grupo e 
amizades. Amplie a rede de relações e aumente as 
chances para o amor. Objetivos profi ssionais fi carão mais 
defi nidos. Determine novas metas.

Autoconfi ança, prazer e aposta em novos projetos darão 
sabor intenso à semana, que trará soluções fi nanceiras, 
entendimento com a família e estabilidade no amor. 
Fortaleça a identidade. Período positivo para aumentar a 
exposição e conquistar novos espaços. 

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)

TVs e as principais produtoras têm um casamento perfeito
É curioso observar como não 

só aqui, mas no mundo inteiro, 
com o tempo foi se modifi cando 
o conceito da produção 
independente.

Até pouco tempo, qualquer 
referência a isso nos levava 
a imaginar uma empresa, 
montada por alguém ou um 
grupo de pessoas, em um 
local conveniente – amplo e 
pé direito alto - para receber 
câmeras de vídeo profi ssionais, 

aparelhamentos de áudio e luz, 
ilhas de edição e tudo mais que 
fosse necessário para a geração 
de comerciais ou programas de 
TV.

Com o passar dos tempos, 
algumas dessas organizações 
até se dão ao luxo de manter 
essas instalações, mas hoje neste 
mercado, o mais importante ou 
que passou a ser fundamental, 
é o trabalho de criação e 
desenvolvimento de ideias.

Ter um bom estúdio, como 
recomenda a produção atual e 
a cada vez mais aguçada lei da 
oferta e da procura, continua 
sendo um empreendimento 
dos mais vantajosos, como 
tão importante passou a ser a 
concepção de novos conteúdos.

Uma atividade que, a cada 
dia, passa a ser ainda mais 
imprescindível para todo o 
mercado, entre emissoras de TV 
e os seus profi ssionais.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
A Globo, agora só com o 
“Superdança dos Famosos”, 

acabou com as videocassetadas...

Algo que, os números 
demonstram, não foi bem 

avaliado...

No fi nal do “Domingão”, 
sempre teve audiências muito 

boas, servindo até como alavanca 
para o “Fantástico”...

De qualquer forma já é possível 
antecipar que no novo programa 
do Fausto Silva, na Band, já foi 
reservado um espaço especial 

para elas.

O “Roda a Roda”, no SBT, 
agora inédito e com Luís Ricardo, 

até subiu um pouquinho sua 
audiência...

Mas a Record, na faixa de 
confronto, exibindo o “JR”, 
continua muito distante...

Bem colocado nos domingos, 
o programa da Eliana no SBT, 
hoje como uma das principais 
audiências da casa, trabalha em 
busca de novos conteúdos.
Assim como o “Minha Mulher que 
Manda”, agora só com famosos, 
outros formatos começam a ser 
trabalhados.

Grava em agosto
A proposta para a série musical “O 

Coro”, parceria entre Formata, Miguel 
Falabella e Disney+, envolve várias 
temporadas. Evidente que a primeira 
será determinante para esse objetivo 
e vai pesar muito a escolha dos 9 
protagonistas. Gravações a partir de 
agosto. 

Vem aí
A ESPN, muito em breve, deve 

lançar o reality “Narra Quem Sabe”, para 
descobrir uma nova narradora. O mesmo 
que o Fox Sports promoveu no passado e 
revelou Renata Silveira, entre outras.

Não por acaso
Nas redes sociais continuam as 

manifestações de carinho ao Fausto Silva.
Ontem, Xuxa, Ivete Sangalo, Otaviano 
Costa, Glenda Kozlowski e a equipe toda 
do “Domingão”, entre tantos outros.

 

Combinado assim
Cesar Filho estará de férias no “Hoje 

em Dia” (Record) no período de 5 a 16 de 

DIVULGAÇÃO SBT

julho, retornando ao vivo no dia 19. 
E uma vez mais, Celso Zucatelli irá 
apresentar o programa durante a sua 
ausência. Lembrando que Zucatelli 
aguarda ainda uma posição sobre a 
estreia da série “Quilos Mortais”.  

Documentário
No próximo dia 8, chega aos 

cinemas de São Paulo, Rio e Brasília 
o documentário “Migliaccio – O 
Brasileiro em Cena”, dirigido por 
Alexandre Rocha, Marcelo Pedrazzi 
e João Mariano. Uma produção 
da Afi nal Filmes, em parceria com 
GloboNews, Canal Brasil e Globo, 
emissora que Flávio Migliaccio (1935-
2020) trabalhou desde 1972.

Aniversário
O canal AgroMais comemora 

nesta terça-feira seu primeiro 
aniversário e homenageia o 
engenheiro agrônomo Alysson 
Paulinelli, 84 anos, um dos ícones 
da agropecuária brasileira, ex-
ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.
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Os organizadores da Olimpíada 
estabeleceram em 10 mil o nú-
mero de espectadores em cada 

local de competição dos Jogos de Tó-
quio de 2020 nesta segunda-feira, 21,  
dias depois de especialistas alertarem 
que realizar o evento sem torcedores 
seria a opção menos arriscada durante 
a pandemia de covid-19.

A decisão, que muitos já espera-
vam devido aos comentários tanto 
dos organizadores quanto de conse-
lheiros médicos do governo, sublinha 
o ímpeto do Japão para preservar o 
evento multibilionário em meio à opo-
sição pública e a uma preocupação 
profunda com um ressurgimento de 
infecções.

O país tem evitado o tipo de surto 
explosivo de coronavírus que devasta 
outro países, mas a distribuição de 
vacinas está lenta e o sistema de saúde 
está no limite em alguns lugares.

O limite para os Jogos, que devem 
começar em 23 de julho, “será estabe-
lecido em 50% da capacidade do local, 

até um máximo de 10 mil pessoas”, 
disseram os organizadores em um co-
municado.

Mas as comemorações de uma vi-
tória ou do desempenho de um azarão 
corajoso podem ser frustradas, já que 
os gritos estão proibidos. Os organiza-
dores também disseram que máscaras 
serão exigidas e que se pedirá aos es-
pectadores que se dirijam diretamente 
aos locais de competição e depois dire-
tamente para casa.

Os números podem ser ainda mais 
reduzidos depois de 12 de julho se as 
medidas de “quase emergência” con-
tra a covid-19, que devem terminar 
um dia antes, forem prorrogadas ou 
devido a quaisquer outras medidas 
anti-infecção em vigor na ocasião, 
acrescentaram os organizadores.

Os espectadores estrangeiros já 
foram proibidos de comparecer. O es-
tádio nacional, que foi construído para 
a Olimpíada de Tóquio de 1964 e deve-
ria sediar o atletismo e o futebol nesta 
edição, receberia 68 mil torcedores, 

mas agora acolherá menos de 15% de 
sua capacidade.

Mas os direitos de transmissão de 
televisão, como o da NBC Universal 
para 17 noites de cobertura no horário 
nobre dos Estados Unidos, permitirão 
que os Jogos sejam transmitidos em 
todo o mundo.

Os organizadores ainda estão es-
tudando se permitem o consumo de 
álcool nos locais de competição, disse 
a presidente da Tóquio 2020, Seiko 
Hashimoto. Apesar de os especialis-
tas terem demonstrado preocupação, 
Hashimoto já havia dito que está 
cogitando a permissão de até 10 mil 
torcedores.

As rendas de ingressos provavel-
mente serão reduzidas para menos da 
metade dos 817,14 milhões de dólares 
esperados anteriormente, disse o presi-
dente-executivo da Tóquio 2020, Toshi-
ro Muto, em uma entrevista coletiva.

Apesar de alertas, Tóquio 2020 terá 
até 10 mil espectadores por local
RISCO |  Japoneses poderão comparecer aos Jogos se seguirem medidas sanitárias; decisão se chocou com a recomendação de alguns especialistas, que alertaram que realizar o 
evento sem torcedores seria a opção menos arriscada. Espectadores estrangeiros já foram proibidos de comparecer ao evento, que começa no próximo 23 de julho, após adiamento

Organizadores anunciaram que torcida poderá acompanhar os Jogos 

VÔLEI

Na tarde desta segunda-
-feira, 21, a seleção brasileira 
masculina de vôlei venceu a 
Itália por 3 sets a 1 (25/19, 32/30, 
22/25 e 25/20) na abertura da 
quinta e última semana da fase 
classifi catória da Liga das Na-
ções, realizada na cidade de Ri-
mini, na Itália. Com o resultado, 
a equipe obteve a 12ª vitória em 
13 jogos, se manteve na lideran-
ça e se garantiu na semifi nal do 
torneio com duas rodadas de 
antecedência.

Essa foi a primeira partida 
do central Lucão na Liga das Na-
ções desta temporada. “Estou 
feliz de ter voltado. Tinha muito 
tempo que não jogava uma par-
tida ofi cial e é bom saber que 
o grupo cresce em momentos 
difíceis como tivemos na parti-
da de hoje. Sentimos algumas 
difi culdades, principalmente 
na transição de contra-ataques, 
começamos errando muito 
saques, mas conseguirmos nos 
recuperar e apresentamos um 
bom voleibol. Agora vamos 
com tudo jogar essa fase fi nal”, 
disse o campeão olímpico à as-
sessoria da Confederação Bra-
sileira de Vôlei (CBV). Destaque 
da equipe foi Lucarelli.

BRASIL PASSA PELA 
ITÁLIA E SE GARANTE 
NA SEMIFINAL DA 
LIGA DAS NAÇÕES


