
JOÃO RICARDO CORREIA
Paciente internado em UTI pede para tomar 
cerveja e é atendido pela equipe do hospital. 

PÁGINA 12

POLÍTICA. 4 | O ex-secretário de 
Comunicação da Presidência da 
República, Fabio Wajngarten, foi 
ouvido na CPI da Covid, nesta 
quarta-feira, 12, e confirmou que 
o Palácio do Planalto demorou 
dois meses para responder 

a uma carta enviada pela 
farmacêutica Pfizer, que se 
comprometia a entregar doses 
de vacina ao Brasil contra o 
novo coronavírus. Irritando os 
senadores, ele, em nehum 
momento, deixou transparecer 

que o presidente Jair Bolsonaro 
teria alguma culpa no episódio. 
Os senadores Renan Calheiros e  
Humberto Costa ficaram bravos 
com o ex-assessor presidencial. 
“Os atos do presidente 
pertencem a ele”, disse, evasivo. EX-SECRETÁRIO Fabio Wajngarten ainda disse que Pazuello foi corajoso

União é obrigada 
a fornecer 87 mil 
doses de vacinas

Vereadora é levada 
à DP por se negar a 
fazer o “bafômetro”

CIDADES. 8 | A Justiça Federal determinou 
a destinação, pelo Ministério da Saúde, de 
pelo menos 87 mil doses da Coronavac, 
que estão em atraso e têm prejudicado 
o complemento do esquema vacinal de 
milhares de cidadãos.

NATAL | A vereadora Margarete Régia 
foi conduzida à 2ª DP de Plantão, por 
PMs, nesta quarta-feira à noite, após 
ser abordada, na Estrada da Redinha, 
e se negar a ser submetida ao teste de 
“bafômetro”. Ela teve a CNH apreendida. 

LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

CMNASCOM/JFRN

Juiz federal Janilson Siqueira atendeu pedido de Ministérios Públicos e da Defensoria Estadual Margarete foi ouvida na 2ª DP de Plantão

Wajngarten irrita 
senadores e poupa 
Jair Bolsonaro
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ANDERSON SILVA 
DEIXA O MMA E 
VAI LUTAR BOXE

LuLutador paulistano já tem o primeiro compromisso com a 
nova modalidade: vai enfrentar o mexicano Julio Cesar Chavez 
Jr, no dia 19 de junho, em Guadalajara. PÁG. 16



MARCELO HOLLANDA
Shopping Midway Mall reage rápido 
e não perde muitos lojistas, apesar da 

pandemia.
PÁGINA 6

Ex-deputado Henrique Eduardo Alves 
critica “esquecimento” da obra de 

duplicação da BR-304.
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ALEXVIANA
No gabinete do ódio

Destacado para defender 
o governo Fátima das críticas 
de opositores, o presidente 
da Fundação José Augusto, 
Crispiniano Neto, não poupou 
críticas ao ex-deputado Fábio 
Dantas (Soliddariedade). “Fábio 
Dantas relincha no baixo clero do 
gabinete do ódio”, a� rmou. 

Pinto sem qualidade
Dantas não deixou por menos, 

e também desceu a lenha no 
petista: “Crispiniano quer ser 
pavão, mas não passa de um pinto 
sem qualidade”. 

Decidido
Apesar das di� culdades que 

possa enfrentar ao se decidir 
por colocar novamente a cara à 
tapa do escrutínio público, o ex-
ministro Henrique Alves parece 
estar decidido quanto a uma nova 
candidatura. 

Liberdade
Depois de ser “absolvido” em 

dois processos que o acusavam 
de corrupção de grosso calibre, 
o ex-presidente da Câmara dos 
Deputados se sente “livre” para 
voltar à atuação política. Pelo 
menos nas redes sociais. 

Esquecimento
Em postagem nas redes, 

Henrique Alves criticou o 
“esquecimento” da obra de 
duplicação da BR 304, defendida 
por ele na época que mandava e 
desmandava em Brasília. 

Câmara preocupada
O presidente da Câmara de 

Natal, Paulinho Freire (PDT), 
recebeu representantes de 
entidades dos setores de turismo, 
hotelaria, bares e restaurantes, 
que apresentaram uma pauta 
voltada para a isenção de dívidas 
tributárias adquiridas durante a 
pandemia do novo coronavírus.

União de forças
Paulinho Freire propôs 

unir forças com a Assembleia 
Legislativa para apresentar uma 
proposta à Prefeitura do Natal e 
ao Governo do Estado que atenda 
o pleito das entidades do setor. 

Café da manhã de Jair Bolsonaro com a bancada evangélica do Congresso. Mais de 100 parlamentares compõem a bancada e discutem projetos para beneficiar brasileiros

Elogio da oposição
Mesmo na oposição, o 

deputado estadual Getúlio Rego 
(DEM) elogiou a queda de 40% 
no número de mortes por covid 
no Rio Grande do Norte. “Essa foi 
a maior desaceleração no Brasil. 
Porém, não podemos parar por aí”, 
defendeu. 

Elogios ao decreto
O presidente da Fecomercio, 

empresário Marcelo Queiroz, 
elogiou o novo decreto do governo 
Fátima, com a abertura gradual 
e progressiva do comércio. “Os 
avanços que o Decreto traz são 
de grande importância para 
começarmos a recuperar um 
segmento do nosso turismo que 
está enfrentando a maior crise de 
sua história”, disse. 

Novas ações 
Para Queiroz, a liberação da 

venda de bebidas alcóolicas e a 
� exibilização do funcionamento 
de bares e restaurantes aos 
domingos são passos relevantes. 
“O Sistema Fecomércio irá agora, 
junto com demais federações e 
entidades do setor produtivo, 
trabalhar na montagem de um 
plano de retomada especí� co 
para os segmentos de eventos e 
casas de recepção e, também, em 
um programa de conscientização 
dos empreendedores e dos 
clientes de bares e restaurantes 
para que a retomada permitida 
agora se dê com toda a 
responsabilidade que a pandemia 
ainda nos impõe. A� nal, os 
avanços precisam ser � rmes 
e irreversíveis, o que só será 
possível com o comprometimento 

de todos nós com os protocolos e 
a biossegurança”.

Pediu pra apurar
O ministro Rogério Marinho 

(Desenvolvimento Regional) 
enviou o� cio ao Ministério da 
Justiça e órgãos de controle 
para que haja apuração sobre as 
acusações de superfaturamento na 
compra de tratores com recursos 
e emenda parlamentar através 
de sua pasta. Ele também pediu 
apurações junto à Controladoria 
Geral da União (CGU). 

Do Antagonista 1 
O ministro da Propaganda, 

Fábio Faria, foi entrevistado na 
emissora de seu sogro, Silvio 
Santos, por um assalariado de 

seu sogro, Ratinho, e por sua 
mulher, Patrícia Abravanel. 
Ratinho perguntou-lhe: “Existe 
uma campanha das televisões 
contra o presidente Jair 
Bolsonaro?” 

Do Antagonista 2 
O apresentador estava 

indignado porque nenhum 
canal de TV havia aplaudido 
o governo por uma ponte 
inaugurada no Acre. O ministro 
da Propaganda respondeu: “A 
gente vai para alguns países e 
liga a televisão e só vê notícia 
boa daquele país.” 

Do Antagonista 3 
No Brasil, a gente liga a 

televisão e vê Fábio Faria.

ALEX
JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL



O presidente da Câmara Munici-
pal de Natal, vereador Paulinho 
Freire (PDT), recebeu, nesta 

quarta-feira, 12,  com os vereado-
res Aldo Clemente (PDT) e Luciano 
Nascimento (PTB), representantes 
de entidades dos setores de turismo, 
hotelaria, bares e restaurantes, que 
apresentaram uma pauta voltada para 
a isenção de dívidas tributárias ad-
quiridas durante a pandemia do novo 
coronavírus.

Paulinho Freire propôs unir forças 
com a Assembleia Legislativa para 
apresentar uma proposta à Prefeitura 
do Natal e ao Governo do Estado que 
atenda o pleito das entidades do setor. 
“Foi uma reunião propositiva com esse 
importante setor, por tudo o que repre-
senta na economia. Vamos dar toda a 
cobertura e apoio, marcando reunião 
com a governadora e o prefeito para 
que essas entidades levem suas reivin-
dicações buscando um entendimento 
para poderem recomeçar sem uma 

carga de dívida tão grande”, declarou o 
presidente.

Afetado gravemente pela crise 
provocada pela pandemia, o setor de 
turismo pede, entre outros, auxílio 

emergencial para trabalhadores da 
área e isenção de débitos de tributos 
como IPTU, Taxa da Coleta de Lixo, 
da Contribuição de Iluminação Pú-
blica, da Taxa de Localização e Fun-
cionamento, além do prorrogamento 
do pagamento de ISS e suspensão de 
certidões negativas para as empresas 
que estão com funcionamento restri-
to. “Viemos pedir a ajuda para que 
algumas reivindicações sejam aten-
didas e as empresas paradas possam 
retomar o trabalho de forma sadia. 
Estamos sendo forçados a pagar al-
guns débitos que não estamos em 
condições de arcar em meio à crise”, 
explicou o presidente da Associação 
Brasileira da Industria de Hoteis 
(ABIH/RN), Abdon Gosson.

O presidente da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes (Abrasel/
RN), Paollo Passariello, argumentou 
que não seria justo pagar impostos se 
os etabelecimentos não estavam fun-
cionando efetivamente. 
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Visando fortalecer a troca de 
experiências e o compartilha-
mento de casos de sucesso, 

os estados de São Paulo, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Norte foram 
convidados para partilharem suas 
experiências exitosas na 12ª edição do 
RIMT, Encontro Nacional da Rede de 
Inteligência de Mercado no Turismo. 
O evento em formato virtual ocorrerá 
na próxima segunda-feira, 17,  e o sis-
tema de informações turísticas do RN, 
batizado recentemente de Sírio, será o 
único em destaque fora da região Sul-
-Sudeste. 

O público do evento contará com 
representantes de todos os estados da 
Federação, das secretarias e órgãos 
estaduais de turismo, do Sebrae nos 
Estados, que são membros da Rede, 
além de Ministério do Turismo, Sebrae 
Nacional e Embratur, que compõem 
seu comitê gestor. O espaço se propõe 
como um local de debate e discussões 
sobre essas soluções.

Para Leonardo Seabra, responsável 
pelo setor de Inteligência da Emprotur, 
o convite de exposição nacional repre-
senta a valorização do trabalho da Em-
presa de Promoção Turística Estadual. 
“Estarmos inseridos nessa grande 
rede de informação que possui como 
um dos propósitos colaborar para o 
desenvolvimento do turismo, seja em 

âmbito doméstico ou internacional, 
já é um grande legado. O evento em si 
é uma oportunidade de discutirmos 
estratégias para superarmos um dos 
maiores desafios da gestão do turismo 
no país: a disponibilidade de dados 
confiáveis, atualizados e relevantes; 

fundamentais para subsidiar a elabo-
ração de políticas e ações no setor”, 
explicou. 

SÍRIO 
O projeto é uma parceria do Go-

verno do Estado do Rio Grande do 

Norte com o setor de inteligência da 
Federação do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo – Fecomércio. O Sírio, 
como foi recentemente batizado, é a 
única ferramenta de gerenciamento 
de dados no Nordeste. O sistema bus-
ca trazer uma gestão eficiente e cada 

vez mais conectada, utilizando de fer-
ramentas estratégicas para auxiliar no 
processo de tomada de decisão, além 
de ampliar a geração de inteligência 
de dados ligados à atividade turística, 
tornando disponíveis as informações 
para subsidiar as decisões sejam dos 
setores governamentais, instituições e 
da iniciativa privada.

A RIMT foi criada em 2016 
para ser ambiente para análise de 
informações e compartilhamento 
permanente de experiências – en-
tre os órgãos oficiais de turismo 
das 27 UFs e governo federal – de 
modo a orientar a promoção dos 
destinos, conforme as expectati-
vas e tendências dos mercados. A 
RIMT tem como principal objetivo 
gerar um processo de sinergia e 
inteligência que permita ampliar 
a profissionalização do marketing 
turístico nos destinos brasileiros. 
Além de seus membros efetivos, 
a RIMT conta com mais de 4.000 
participantes inscritos, que disse-
minam conteúdos.

Rio Grande do Norte será destaque 
em Encontro Nacional de Turismo
RIMT | A ferramenta pioneira de dados turísticos do Governo do RN será apresentada em Encontro Nacional da Rede de Inteligência de Mercado no Turismo, que acontecerá, de forma 
virtual, na próxima segunda-feira; além do Rio Grande do Norte, os estados de São Paulo e Santa Catarina foram convidados para partilharem suas experiências exitosas no evento

Potencial turístico potiguar, segundo Leonardo Seabra, do setor de Inteligência da Emprotur, é valorizado com o convite para o evento nacional

REDE DE INTELIGÊNCIA 
DE MERCADO 
NO TURISMO (RIMT)

Paulinho Freire recebeu os representantes

Câmara Municipal garante apoio a 
pleitos para retomada das atividades

SEGMENTO DO TURISMO

FRANCISCO DE ASSIS Foi aprovada a inclusão dos tra-
balhadores da Educação do Rio 
Grande do Norte como grupo 

prioritário para a fase 1 do Programa 
Emergencial de Vacinação contra a 
Covid-19 no RN. A votação deste e de 
outros projetos foi durante a sessão 
plenária remota desta quarta-feira, 
12,  e a iniciativa da matéria é do de-
putado Francisco do PT.

Emenda a esse projeto, do de-
putado Dr. Bernardo (MDB), traz a 
obrigatoriedade de que a aplicação  
da vacina seja feita antes do início 
das aulas presenciais, como forma 
de proteção e de acelerar a vacinação 
destes profissionais. “O retorno às 
aulas, de forma segura, é um assunto 
muito debatido, tendo em vista que 
o novo decreto já flexibiliza as regras 
para esse retorno de forma híbrida. 
Recentemente também aprovamos 
projeto de lei que trata a educação co-
mo atividade essencial e já se cogitava 
essa possibilidade da imunidade dos 
educadores”, defendeu Francisco. 

Também relacionado à pande-
mia, os parlamentares aprovaram 
projeto de iniciativa do deputado 
Ubaldo Fernandes (PL) que cria no 
RN o Programa de Humanização e 
Acolhimento aos familiares das víti-
mas da Covid-19. 

De autoria do deputado Herma-
no Morais (PSB) foram aprovados 
dois projetos: o que cria o programa 
Lições de Primeiros Socorros na 
Educação Básica das redes pública e 
privada do RN. O outro projeto insti-
tui a inclusão de intérpretes de Libras 
nos telejornais do RN, além das pro-
pagandas e programas institucionais 
do governo. 

Com relação ao projeto dos pri-
meiros socorros nas escolas, o de-
putado explicou que a reivindicação 
foi fruto de audiência pública que 
discutiu o problema. “Muitos aciden-
tes podem ser evitados ou evitar que 
haja vítimas fatais, se tivermos trei-
namento na comunidade escolar”, 
declarou o parlamentar.

Trabalhadores em Educação 
são prioridade na vacinação

ALRN APROVA
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NO SENADO| Ex-secretário de Comunicação da Presidência da República confirmou demora para responder 
carta em que farmacêutica Pfizer prometia oferecer doses de vacinas contra coronavírus ao Brasil

O ex-secretário de Comunicação 
da Presidência da República Fa-
bio Wajngarten confirmou nes-

ta quarta-feira, 12,  à CPI da Pandemia 
que o Palácio do Planalto demorou 
dois meses para responder uma carta 
em que a farmacêutica Pfizer prome-
tia fornecer doses de vacinas contra o 
coronavírus ao Brasil. Ele, no entanto, 
eximiu o presidente Jair Bolsonaro 
de responsabilidade no episódio, evi-
tou críticas ao ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello e — ao contrário 
do que foi publicado em entrevista à 
revista Veja  — negou guardar e-mails, 
registros telefônicos ou minutas de 
contratos trocados com a empresa 
norte-americana.

Segundo Wajngarten, a Pfizer 
enviou uma carta a seis autoridades 
brasileiras no dia 12 setembro do ano 
passado. Além de Jair Bolsonaro, rece-
beram a correspondência o vice-presi-
dente, Hamilton Mourão, os ministros 
Paulo Guedes (Economia), Eduardo 
Pazuello (Saúde), Walter Braga Netto 
(Casa Civil) e o embaixador do Brasil 
nos Estados Unidos, Nestor Forster. O 
ex-secretário disse só ter tomado co-
nhecimento do comunicado no dia 9 
de novembro, quando entrou em con-
tato com a farmacêutica.

“Vi por bem levar o assunto Pfizer 
ao presidente Bolsonaro na busca de 
uma solução rápida, e assim foi feito. 
Minha atitude proativa em relação 
ao laboratório produtor da vacina foi 
republicana e no sentido de ajudar. 
Nunca participei de negociação. O que 
busquei sempre foi o maior número 
de vacinas para atender a população 
brasileira com uma vacina que tinha 
maior eficácia. Isso foi o que busquei 
sempre”, disse.

Wajngarten afirmou ter recebido 
no Palácio do Planalto o representante 
da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo. O 
ex-secretário afirmou, no entanto, que 
o presidente Jair Bolsonaro não parti-
cipou do encontro e que não foram dis-
cutidos temas como “cronograma ou 
valores” para a compra do imunizante.

“O que havia era uma promessa da 
Pfizer de que, se o Brasil se manifestas-
se no tempo adequado, ela envidaria 
os maiores esforços para aumentar a 
quantidade e diminuir o prazo. E foi 
exatamente isso que eu exigi nos ou-
tros dois encontros que tive com eles”, 
explicou.

Em entrevista publicada pela re-
vista Veja em abril, Wajngarten afirma 
que o acordo com a Pfizer não prospe-
rou por “incompetência e ineficiência” 
da “equipe que gerenciava o Ministério 
da Saúde nesse período”. Sem citar no-
mes, ele voltou a reclamar da “incom-
petência” e da “burocracia” do setor 
público. Mas, questionado pelo relator 
da CPI da Pandemia, senador Renan 
Calheiros (MDB-AL), negou que tenha 
havido procrastinação do presidente 
Jair Bolsonaro para a compra das va-
cinas.

“Não havia segurança jurídica para 

a assinatura porque havia uma lacuna 
legal. Três cláusulas impediram, empa-
caram e emperraram que a negocia-
ção avançasse de forma mais rápida: 
resolução de conflitos em Nova York, 
e não no Brasil; isenção completa de 
responsabilização e indenização; e edi-
ção de uma medida provisória para o 
país elencar ativos e bens em caso de 
processos internacionais”, afirmou.

Segundo a Veja, o ex-secretário 
“guarda e-mails, registros telefônicos, 
cópias de minutas do contrato” para 
comprovar o que está dizendo. Wajn-
garten, no entanto, nega que mante-
nha essa documentação.

“Todas as minhas trocas de in-
formação estão no computador da 
Secom. Em minhas mãos, não tenho 
nada. Em minha posse, não tenho. Não 
tenho nada além do que está no com-
putador da Secom. Entendo que está 
guardado, está preservado. Se alguém 
logar com minha senha de usuário no 
computador, vai encontrar”, disse.

BOLSONARO E VACINAS
O senador Renan Calheiros inqui-

riu Fabio Wajngarten sobre uma série 
de declarações de Jair Bolsonaro con-
trárias à imunização.

“O presidente da República nunca 
escondeu sua oposição à vacinação 
dos brasileiros. Disse que não com-
praria vacinas da China. Chamou a 
CoronaVac de ‘vacina chinesa do João 
Doria’. Comemorou com a frase ‘mais 
uma que Jair Bolsonaro ganha’ a sus-
pensão temporária dos estudos de fase 
3 da CoronaVac. Disse que a vacinação 
não seria obrigatória em seu governo. 
Sua declaração que ganhou mais re-
percussão foi a seguinte: ‘Se você virar 
um jacaré, é problema seu’”, registrou 
Renan.

Questionado sobre o impacto des-
sas declarações sobre as campanhas 
de imunização no Brasil, o ex-secretá-
rio de Comunicação poupou críticas a 
Jair Bolsonaro.

“O presidente sempre disse que 
compraria toda e qualquer vacina, 
quando aprovado pelo órgão regulató-
rio. Os atos do presidente pertencem 
a ele. Não posso especular, não posso 
imaginar o que passava pela cabeça 
dele no momento em que falou isso. 
A mensagem do presidente é uma. A 
minha campanha na televisão é outra. 
A campanha de rádio é outra. Tem 
impacto? Tem impacto. A gente faz 
campanhas para contrapor, a gente 
faz campanhas para complementar”, 
disse.

Wajngarten, segundo a Agência 
Senado, disse que não concorda “com 
todas as frases” ditas por Jair Bolsona-
ro. Mas ponderou que, se estivesse na 
posição do presidente da República, 
“eventualmente faria exatamente a 
mesma coisa”.

“A população brasileira recebe inú-
meras mensagens de diferentes meios 
e conteúdos. O discurso presidencial é 
um, a televisão, o rádio... É um comple-

mento de informações que vai resultar 
na tomada de decisão da população 
brasileira. Impacta? Impacta. É único? 
Não é. Para cada pessoa que recebe a 
informação tem um impacto diferen-
te. Uma pessoa em casa que não quer 
saber do presidente, não quer saber de 
política, não quer saber de nada... Para 
ela, não impacta. Para alguém que está 
24 horas do dia acompanhando o que 
se passa aqui em Brasília, impacta”, 
afirmou.

COMUNICAÇÃO NA PANDEMIA
Segundo Fabio Wajngarten, a Se-

cretaria de Comunicação e o Ministé-
rio da Saúde realizaram 11 campanhas 
informativas, educativas e publicitárias 
sobre a pandemia, a um custo total de 
R$ 285 milhões. Ele disse “jamais” ter 
sofrido pressão de Jair Bolsonaro para 
direcionar o teor das campanhas de 
conscientização.

“Se tivesse ocorrido qualquer in-
terferência, eu pegaria minha mala 
e voltaria para minha família e para 
minha empresa. O presidente nunca 
pediu que fizesse campanha sobre ne-
nhum tipo de nenhum tema. Jamais. 
Nenhuma interferência do presidente 
da República em nenhuma campanha 
do governo. A impressão que se tem de 
que o governo não comunicou é uma 
impressão equivocada”.

Fabio Wajngarten afirmou “desco-
nhecer” a existência de “um ministério 
paralelo” para orientar o presidente da 
República sobre o enfrentamento da 
covid-19. E disse que o então ministro 
Eduardo Pazuello foi “corajoso” ao as-
sumir a Saúde durante a pandemia de 
coronavírus.

“Entendi que ele [Pazuello] ocupou 
um espaço diante da saída do doutor 
Nelson Teich. Lamentei muito a saí-
da do doutor Teich, que é um médico 
técnico e preparado. Adoraria que a 
gente tivesse um médico na pasta e 
caminhasse de forma mais tranquila. 
O ex-ministro Pazuello foi corajoso de 
assumir a pasta no pior momento da 
história do Brasil e do mundo. Poucos 
teriam tido a coragem que ele teve de 
sentar no ministério no meio da maior 
pandemia que o Brasil já teve”.

“FANFARRONICE”
Em um momento da reunião, o 

presidente da CPI, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), chegou a advertir Fabio 
Wajngarten para que respondesse 
diretamente os questionamentos dos 
parlamentares. Segundo Aziz, o ex-se-
cretário de Comunicação estaria “tan-
genciando” perguntas elaboradas pelos 
integrantes da comissão. O presidente 
ameaçou dispensar o depoimento da 
testemunha, requisitar à revista Veja 
a transcrição da entrevista publicada 
em abril e reconvocar o ex-secretário 
de Comunicação como investigado. 
“O senhor só está aqui por causa da 
entrevista. Senão, a gente nem lembra-
ria que o senhor existiu. Não tem outra 
razão para o senhor estar aqui”.

Wajngarten disse que nunca foi pressionado para direcionar teor das campanhas do governo

Wajngarten poupa Bolsonaro e 
deixa senadores da CPI irritados



A CPI da Pandemia ouve nesta 
quinta-feira, 13, o ex-presidente 
da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo. 

Ele comandava a representação brasi-
leira da empresa farmacêutica norte-a-
mericana quando se iniciaram as nego-
ciações com o governo brasileiro para a 
compra de vacinas contra o coronavírus.

Em depoimento à CPI, o ex-secretá-
rio de Comunicação Social do governo, 
Fabio Wajngarten, confirmou que o 
contato da Pfizer com autoridades brasi-
leiras se deu no dia 12 de setembro, por 
meio de carta oficial endereçada à cúpu-
la do governo e do Ministério da Saúde. 
Mas o vice-presidente da CPI, senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que se 
reuniu com a direção da Pfizer no Brasil 
no dia 22 de fevereiro, em videoconfe-
rência junto ao presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), entende 
que o governo só aderiu à vacina da 
empresa no dia seguinte a essa reunião, 
23 de fevereiro, após a direção da Pfizer 
convencer o então ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello.

Membros da CPI acreditam que, 
se o governo tivesse aderido à proposta 
da Pfizer já em setembro, muitas vidas 
poderiam ter sido salvas pela vacinação 
antecipada.

A CPI também pode aprovar nesta 
semana novos requerimentos. Entre 
eles, o pedido de Randolfe que solicita ao 
ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello 
o resultado de exame para detecção do 
coronavírus. Também deve ser votada a 
convocação de Mayra Pinheiro, secretá-
ria de Gestão do Trabalho no Ministério 
da Saúde. Ela é conhecida por sua posi-
ção favorável ao chamado “tratamento 
precoce” contra a covid-19, que inclui 

medicamentos que não tem comprova-
ção científica quanto ao tratamento para 
essa doença. Outro novo foco da CPI, 
informou a Agência Senado, deve ser a 
questão da disseminação de fake news 
relacionadas à covid-19. Requerimentos 
pedem que a Secretaria de Comunicação 
Social do governo federal e a Assessoria 
de Comunicação Social do Ministério da 
Saúde enviem documentos e informa-
ções.
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EÓLICA SERIDÓ S.A. - CNPJ 12.848.783/0001-47 - NIRE 24.3.0000.508-3 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - 1. 
Data, Hora e Local: Aos 07/05/2021, às 09h30min, na sede social da Companhia, em Lagoa Nova/RN, na Av. Dr. Silvio Bezerra de 
Melo, nº 464-A, Sala 04, Centro, CEP: 59390-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença 
de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Liu Gonçalves de Aquino, 
Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital social da Companhia no valor de R$ 
1.359.885,03, com o correspondente cancelamento de ações da Companhia, a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social 
da Companhia e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da 
Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações 
tomadas, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serras Holding S.A., única acionista da Companhia, foi 
deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovada 
a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.359.885,03, mediante o cancelamento de 433.370 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Art. 173 
da Lei das S.A., com: a) O cancelamento de 149.634 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, subscritas 
e não integralizadas até a presente data, totalizando o valor de R$ 349.027,21; e b) O cancelamento de 283.736 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, totalizando o valor de R$ 1.010.857,82, mediante a entrega do referido 
montante para o único acionista da Companhia. (ii) O acionista autoriza a administração da Companhia a tomar as providências 
necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Art. 174 da Lei das S.A.. Ainda, o Acio-
nista autoriza a suspensão da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação do extrato da presente ata, dando 
ciência da redução de capital de R$ 1.359.885,03; e (iii) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa de 
R$ 69.226.848,00, dividido em 30.326.769 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 67.866.962,97, dividido em 
29.893.399 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 5º O capital subscrito e integralizado da Companhia é na presente data de R$ 67.866.962,97, dividido 
em 29.893.399 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda 
corrente nacional. [...]” 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos 
presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme 
e assinada por todos os presentes. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). 
Acionista: Serras Holding S.A., neste ato representada por seus Diretores Liu Gonçalves de Aquino e Lara Monteiro da Silva. Liu 
Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da 
original lavrada em livro próprio da Companhia. Lagoa Nova, 07/05/2021. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino - Presidente, Mario 
Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serras Holding S.A. - Liu Gonçalves de Aquino - Diretor, Lara Monteiro da Silva - Diretora.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. ANA ANITA DANTAS, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG n° 177728 IMLEC/RN, e 
inscrita sob o CPF/MF n° 114.505.924-49, residente e domiciliada na Av. Baía dos Golfinhos, 708, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, 
Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 1.322,97m² (mil 
trezentos e vinte e dois metros e noventa e sete decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação 
do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.021.09.0066.0000.3 e sequencial n° 1.003266.5.  Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.309.491,924m e E 273.943,791m; deste segue confrontando com 
ANTÔNIO BRILHANTE, com azimute de 135°10'53" por uma distância de 22,782m, até o ponto M02, de coordenadas N 
9.309.475,764m e E 273.959,849m ; deste segue confrontando com MARIA EDITE DO NASCIMENTO, com azimute de 
240°25'21" por uma distância de 60,397m, até o ponto M03, de coordenadas N 9.309.445,952m e E 273.907,322m ; deste 
segue confrontando com RUA DO SOL, com azimute de 333°56'59" por uma distância de 24,755m, até o ponto M04, de 
coordenadas N 9.309.468,192m e E 273.896,451m ; deste segue confrontando com RUA PROJETADA , com azimute de 
62°53'50" por uma distância de 17,134m, até o ponto M05, de coordenadas N 9.309.475,998m e E 273.911,704m ; deste 
segue com azimute de 63°36'11" por uma  distância de 35,822m, até o ponto M01, onde teve inicio essa descrição Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 60.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. MARIA EDITE DO NASCIMENTO, o Sr. ANTONIO 
BRILHANTE, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 20.04.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 2020-154865/TEC/LI-0096 

 
HOLANDA & REGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 34.440.324/0001-62, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A 
Licença de instalação N° 2020-154865/TEC/LI-0096, com prazo de validade até 29/04/2025, localizado na Rua 
Rota do Sol Dr. Nilton Figueiredo, n° 64, Bairro Chico Cajá, Pau dos Ferros/RN. 
 

HOLANDA & REGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
Representante Legal 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

JOSE FRANCISCO TORRES FILHO - ME, CNPJ: 04.577.210/0001-06 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença Simplificada – RLS, para Indústria Cerâmica para produção de tijolos, em uma área de produção de 
4,6ha, Localizado no Sitio Picada I, 26, Zona Rural, Mossoró/RN; e Renovação de Licença Simplificada – 
RLS, para Extração Mineral de Argila, em uma área de 4,76ha, Localizado no Sitio Picada I, 26, Zona Rural, 
Mossoró/RN; 

JOSE FRANCISCO TORRES FILHO - ME 
PROPRIETARIO  

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato do 
Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no proc. nº 1023/86-SEIJ) situada à Avenida Rio Branco, 
760, Centro, na cidade de Natal/RN (CEP 59025-003) anexo ao 6° Ofício de Notas, em virtude da Intimação 
inicial não ter atingido os objetivos (comunicação direta com o convocado) e atendendo ao determinado em 
Lei (§ 4° do art. 26 da Lei nº 9.514/1997) vem por meio deste convocar o Sr. Evandro Augusto Gonçalo de 
Paiva, Fiduciante do apartamento nº 1505 da Torre 1/”Edifício Nice” do “Quartier Lagoa Nova” da Rua Mo-
rais Navarro, 55, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul desta capital (CEP 59075-770) para que dentro 
do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação deste Edital, efetue os devidos 
pagamentos das prestações vencidas e as que se vencerem até aquela data, juros convencionais, penalidades e 
demais encargos contratuais decorrentes da aquisição com alienação fiduciária com o Banco lntermedium S.A., 
modificada a razão social para Banco INTER S.A. (atual credor). face ao Contrato nº 201514832 de 24.07.2015, 
nos termos dos atos registrais lançados nesta 2ª CRI, na matrícula nº 61.41 O. Alertando que, a não quitação do 
débito decorrente das prestações em atraso até a data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela 
consolidação) da propriedade (imóvel) ao Banco INTER S.A. (atual Agente Fiduciário).

Natal, 05 de maio de 2021

____________________________
Dione Ana Macedo de Almeida

Oficial da 2ª CRI - Natal/RN

6º OFÍCIO DE NOTAS - 2ª CRI - NATAL/RN
Tabeliã/Oficiala - DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA  

Substitutas-Délia Mª de Medeiros Nunes Pinheiro - Pollyanna Berennície de
Macedo Melo - Andréa Carla Monteiro de Carvalho 

Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN  
Fones: (84) 3211-5995 - 3211-5217 - 3211-2316  

Fax: (84) 3222-3800 - E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br

•

APOIO | Superintendente do Sebrae-RN  comemorou a aprovação pelo Senado do projeto que torna 
permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe)

Um dia depois de o Senado apro-
var, na última terça-feira, o 
projeto que torna permanente 

o Programa Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe), o superintendente 
do Sebrae do RN, Zeca Melo, disse que 
se a lei for sancionada pelo presidente  
Jair Bolsonaro ajudará e muito a recu-
peração da economia.

Mas fez uma ressalva. Pelo projeto, 
a linha de crédito concedida no âmbito 
do programa corresponde a até 30% da 
receita bruta anual obtida pelas em-
presas contempladas no ano anterior. 
“No caso do segmento do turismo, que 
faturou muito pouco no ano passado 
por causa da pandemia, como isso fi -
caria?”, indagou Zeca Melo.

Dúvidas à parte, ele acrescentou 
que não há como negar a importância 
do projeto aprovado no Senado, que 
segue agora para a sanção do presiden-
te Jair Bolsonaro, podendo ser sancio-
nado integralmente ou vetado parcial 
ou totalmente.

“A prioridade agora – segundo Ze-
ca – é fazer com que o segmento do tu-
rismo no país receba R$ 1 bilhão ainda 
este ano, além de manter a luta para 
que o Ministério da Economia amplie 
de R$ 5 bilhões para RS 10 bilhões  os 

valores a serem injetados nas novas 
rodadas do Pronamp.

“Isso e mais mitigar o problema 
gravíssimo do acesso ao crédito do pe-
queno empreendedor são verdadeiras 
prioridades”, fi nalizou.

No ano passado, perto de 470 mil 
micros e pequenos empresários re-
correram ao Pronampe  no Brasil, que 
liberou R$ 37,5 bilhões, com juros abai-
xo do mercado e oito meses de carên-
cia para o início do pagamento.

O programa é destinado a micro-
empresas com faturamento de até R$ 
360 mil por ano; pequenas empresas, 
com faturamento anual superior a R$ 
360 mil ou inferior a R$ 4,8 milhões.

O projeto aprovado no Senado 
autoriza, ainda, a União a aumentar, 
até o fi m deste ano, sua participação 
no Fundo Garantidor de Operações 
(FGO), que garante aos bancos parti-
cipantes as operações contratadas no 
Pronampe.

Zeca Melo espera que o projeto, aprovado no Senado, seja sancionado por Jair Bolsonaro

Zeca Melo comemora: Pronampe 
ajudará a recuperação da economia

AGORA RN

CLÁUDIO GATTI/DIVULGAÇÃO

Carlos Murilo comandava a empresa quando se iniciaram negociações com governo do Brasil

Ex-presidente da Pfizer será ouvido 
nesta quinta-feira na CPI da Covid

NO BRASIL



6 Geral Quinta-feira, 13 de maio de 2021   |

hollandajornalista@gmail.com

MARCELOHOLLANDA
Midway foi rápido

A despeito de seus custos 
fi nanceiros altos e de ainda por 
cima franquear milhares de vagas 
de estacionamento aos clientes, o 
Shopping Midway Mall reagiu rápido 
à pandemia e não perdeu muitos 
lojistas.

Impacto
Estimativa do presidente da 

Associação dos Lojistas de lá diz que 
o Midway perdeu menos área locável 
devido à crise sanitária do que a 
concorrência.  

MARCELO
Queda e coice

Em 2019, o Midway girou 
mais de R $1,2 bilhão em receita 
fi nanceira. No ano passado, 
depois de fi car fechado por 
meses devido aos decretos de 
distanciamento social, o shopping 
evitou atualizar essa informação. 
Fontes ouvidas por esta coluna 
dizem que essa movimentação 
desabou em pelo menos 40%.

Saída
Ao renegociar mês a mês 

aluguéis e taxas com os lojistas, a 

administração do shopping conteve 
a evasão de lojistas e seguiu o 
exemplo do fundador Nevaldo Rocha, 
falecido no ano passado. De que é 
possível crescer abrindo a mesma 
possibilidade para todos.

“Seo” Nevaldo!
Em 17 de junho próximo, Nevaldo 

Rocha completa o primeiro ano de 
morte, deixando um legado difícil de 
alcançar entre muitos de seus pares. 
Anos atrás, um dos controladores 
de um grupo de shoppings – de 
passagem por Natal – não conseguia 

entender porque na época o Midway 
não tinha quiosques (hoje tem) e 
abria mão de uma receita de milhões 
ao franquear o estacionamento.

Moral da história
Perguntado por este jornalista 

o que ele via de errado no Midway, 
o homem respondeu com um 
sorrisinho: “O único defeito é que não 
é meu”.

Infl ação nos EUA?
Não se via desde a crise imobiliária 

americana de 2008. A aceleração da 
infl ação americana oriunda da crise 
sanitária e dos altos investimentos 
públicos pode pressionar o Banco 
Central americano a elevar a taxa de 
juros antes do esperado, e isso vai 
pressionar o Brasil. 

Frustração
O atraso do plantio e da colheita 

de soja sobre a safrinha de milho, 
semeada fora da janela climática 
em diversas regiões, levou a Conab 
a reduzir sua estimativa para a 
produção total de grãos no país.

TECNOLOGIA| Georadares são capazes de detctar estruturas metálicas, de concreto, PVC, cerâmica, de 
acordo com variáveis como profundidade, tipo de solo e constante de velocidade de propagação

A Caern investiu um milhão de 
reais em georadares para locali-
zar ligações irregulares de água. 

Os equipamentos, que vão diminuir as 
perdas comerciais da empresa, come-
çam a funcionar em breve.

No ano passado, a companhia fi s-
calizou 32 mil imóveis e fl agrou 1.627 
“gatos” em Natal, o que gerou R$ 2,2 
milhões em multas.

Indagada pelo Agora RN, a empre-
sa não informou os prejuízos anuais 
geradas por essas ligações irregulares 
em termos fi nanceiros. 

Só este ano, 10 mil imóveis foram 
fi scalizados com 509 ligações irregula-
res encontradas, com multas que já so-
mam R$ 309 mil. O equipamento pode 
detectar qualquer tipo de tubulação, 
cabos ou estruturas enterradas até oito 

metros de profundidade, sem a neces-
sidade de escavação.

“A utilização dos georadares vai 
agilizar e tornar a fi scalização mais as-
sertiva, sem necessidade de sondagem 
por meio de escavações”, afi rmou o 
superintendente Comercial da Caern, 
Giordano Filgueira.

Os radares de superfície são capa-
zes de detectar estruturas metálicas, 
de concreto, PVC, cerâmica, entre ou-
tros, de acordo com algumas variáveis, 
como profundidade, tipo de solo e sua 
homogeneidade, constante de veloci-
dade de propagação e presença de bar-
reiras físicas para penetração da onda 
de radar. Além disso, o equipamento 
possui modo de escaneamento em gra-
de, de diversos tamanhos, confi gurável 
pelo operador e software de cálculo, de 

modo a obter uma visualização simul-
tânea da imagem em corte e planta da 
área escaneada.

“Vale lembrar que esta ferramen-
ta possui receptor GPS interno para 
captura das coordenadas de geoposio-
namento do equipamento, bem como 
o georreferenciamento (geo-tag) das 
imagens capturadas da tela com possi-
bilidade de exportação destas imagens 
para o programa Google Earth em 
arquivos digitais tipo .KMZ.”, explicou 
Giordano. Trinta colaboradores das 
equipes de fi scalização da Regional 
Natal e Regional Oeste participaram de 
um treinamento para aprender a ope-
rar os georadares. Estes profi ssionais 
atenderão demandas na Grande Natal 
e em Mossoró, e em seguida mas em 
todas as regionais da Caern.

Somente no ano passado, a Companhia fiscalizou 32 mil imóveis e flagrou 1.627 “gatos” em Natal, o que gerou R$ 2,2 milhões em multas

Caern investe R$ 1 milhão em 
radares para combater os “gatos”

SAEC A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte discutiu, na 
tarde desta quarta-feira, 12,  

a situação da Lagoa do Bonfi m e a 
queda no nível do reservatório. Por 
proposição do deputado Hermano 
Morais (PSB), o Poder Legislativo 
realizou uma audiência pública para 
debater o tema e chegar a uma so-
lução para a situação. No encontro, 
inclusive, a Companhia de Águas 
e Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) anunciou medidas que po-
dem amenizar o problema.

“Temos acompanhado de perto 
a situação e temendo que cidades 
possam ser prejudicadas pela queda 
no nível da Lagoa do Bonfi m, que es-
tá com 49% de sua capacidade. Além 
do prejuízo ambiental, nos preocupa 
também o abastecimento de água 
dos municípios que dependem do 
manancial”, explicou o deputado 
Hermano Morais.

Segundo a promotora Danielle 
Gomes Pereira, do Ministério Públi-
co em Nísia Floresta, está em curso 
um inquérito civil para averiguar a 
situação e buscar soluções para a 
queda no nível da Lagoa do Bonfi m. 
De acordo com a promotora, normas 
ambientais. Uma delas seria com 
relação à quantidade de água que po-
deria ser retirada da lagoa a partir de 
um certo nível, chamado de Cota 39, 
que estaria sendo extrapolado. Além 
disso, segundo ela, há 10 anos não 
se respeita essa determinação com 
relação ao bombeamento de água 
para a Adutora Monsenhor Expedito 
e desde 2014 a operação está sem o 
licenciamento ambiental.

“Requisitamos à Caern que so-
licite licença de operação junto ao 
Idema, que se manifeste sobre a pos-
sibilidade de se operar o sistema cap-
tando 100 litros por segundo da lagoa 
e 200 litros por segundo dos poços, 
assim como pedimos que a Caern 

providencie o conserto dos poços, já 
que 8 dos 12 estão sem funcionar, e 
que faça a fi scalização de captação 
clandestina”, explicou a promotora.

Por outro lado, também presen-
te à reunião, o diretor-presidente da 
Caern, Roberto Sérgio, explicou que 
não tem poder de Polícia para agir 
com relação às ligações clandestinas 
denunciadas também pelo represen-
tante dos moradores da região, Mar-
cos Lopes. Segundo Roberto Sérgio, 
no entanto, esse não é o único proble-
ma que está acarretando na redução 
dos níveis da lagoa.

Roberto Sérgio explicou que a 
adutora Monsenhor Expedito foi 
construída com o objetivo de atender 
22 cidades, mas que hoje é responsá-
vel pelo abastecimento de 30 muni-
cípios, além de comunidades rurais. 
Por isso, ele explica que é difícil se 
reduzir o nível de água retirado da 
lagoa.

“A Caern está à disposição para 
auxliar no problemas, mas não dá pa-
ra deixar uma cidade que fi ca com 28 
dias sem água, mais um dia. Reduzir 
o volume de água hoje é praticamen-
te impossível porque vai deixar mais 
municípios sem o abastecimento e 
piorar o fornecimento que já é irregu-
lar”, explicou.

Outro ponto relatado pelo diretor 
é que a atual estrutura da adutora 
não suporta uma pressão maior e, 
mesmo que todos os poços estives-
sem funcionando, não seria possível 
aumentar o bombeamento. Segundo 
ele, são pelo menos 600 metros da tu-
bulação que precisam ser trocados, o 
que será realizado após licitação que 
está em curso. Além disso, também 
anunciou que foi assinado um termo 
de compromisso junto ao Governo 
Federal para viabilizar a adutora do 
Agreste, que abastecerá 8 dos 30 mu-
nicípios que atualmente dependem 
da Monsenhor Expedito.

Audiência na ALRN discute 
situação da Lagoa do Bonfim 

RESERVATÓRIO EM BAIXA



A aproximação das chuvas na 
capital mobilizou nesta quarta-
-feira, 12, os agentes da Defesa 

Civil Municipal, que iniciaram a reali-
zação de novas vistorias preventivas 
nas lagoas de captação de águas plu-
viais de Natal. Até o início da tarde de 
ontem, a medida já tinha resultado em 
10 lagoas averiguadas. A ação tem o in-
tuito de manter a segurança dos locais 
para receber as águas e evitar transbor-
damento atingindo ruas e residências 
nas adjacências.

 Das dez lagoas vistoriadas, as dos 
bairros Santarém e Panatis estavam 
com o nível de água alto. Já a do Jardim 
Progresso foi identifi cada uma lâmina 
d’água em nível médio. As lagoas de 

Pirangi I e II, do Jiqui, do Alagamar, 
do Preá e do Jacaré foram constatadas 
com um volume de água baixo. “Essa 
medida tem um caráter de prevenção, 
pois, caso algum problema seja identi-
fi cado pelos agentes, essa informação 
é repassada ao setor competente para 
agir evitando imprevistos”, explicou a 
titular da Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública e Defesa Social (Sem-
des), Sheila Freitas.

 Durante as vistorias, os agentes 
identifi caram também o acúmulo de 
lixo urbano em algumas lagoas. Essa 
prática é danosa ao funcionamento 
das bombas de sucção de águas que 
podem ser afetadas, ocasionando a 
paralisação do esgotamento e contri-

buindo para o transbordamento do 
reservatório. É importante que a popu-
lação não jogue lixo nessas áreas. 

Os agentes também analisaram 
a estrutura física das lagoas, se havia 
vigias no local e a situação das bom-
bas de sucção, que são equipamentos 
vitais para evitar alagamentos de ruas 
e residências próximas às lagoas. 

 Para solicitar a intervenção da De-
fesa Civil de Natal, o cidadão pode ligar 
para o número 190, no Ciosp. 

A Defesa Civil atua com foco em 
ações preventivas, de socorro e de as-
sistência em casos de desastres natu-
rais com intuito de evitar ou minimizar 
danos à população.
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. EFTYCHIOS PETRAKIS, grego, casado, empresário, portador do CPF/MF n° 234.488.208-14, portador 
do RNE de n° V758995-4, e, a Sra. GABRIELA GRANJA PORTO PETRAKI,  brasileira, casada, odontóloga, portadora do 
RG n° 4.322.767 – SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 025.617.794-59, ambos, residentes e domiciliados na Av. Boa 
Viagem, 6500, Ap. 501B, Recife/PE, CEP: 51.130-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima 
Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado no Prolongamento da Rua Água Viva, s/n, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 844,21m²(oitocentos e quarenta e quatro metros e vinte e um decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.021.06.0151.0000.5 e 
sequencial número 1.003291.6, CEP: 59.178-000. LIMITES E CONFRONTAÇÕES - Norte : Cícero Lourenço 
dos Santos  28,01m - Sul : Prolongamento da Rua Água Viva 28,00m - Leste : Erik Cavalcante de Oliveira Filho 
- 32,18m - Oeste : Jussara Mariano de Souza  32,06m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 80.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 
somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. JUSSARA MARIANO DE SOUZA, o Sr. CICERO 
LOURENÇO DOS SANTOS, o Sr. ERIK CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 22.04.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CARTÓRIO ÚNICO – REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – COMARCA DE ACARI 

TERMO DE CARNAÚBA DOS DANTAS – RUA TONHECA DANTAS, 715 – CENTRO – CEP 59.374-000 
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO 

Através do presente edital, torna-se público que tramita o pedido de reconhecimento extrajudicial de Usucapião no 
Cartório Único de Carnaúba dos Dantas/RN, sob o Protocolo nº 3.052, do Livro 1-C, às fls. 051V , com os seguintes 
dados: SOLICITANTES: HUMBERTO DANTAS PIRES FERREIRA, brasileiro, empresário, casado com CÉLIA DE 
MEDEIROS DANTAS PIRES FERREIRA sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, sob o nº 372, às fls. 159 do Livro 
B-3 do Cartório Único de Carnaúba dos Dantas/RN, ele, nascido em 18/03/1962, natural de Barra de Santa Rosa/PB, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 591.541-SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 405.682.964-00, ela, brasileira, 
empresária, nascida em 26/05/1964, natural de Acari/RN, portadora da Cédula de Identidade RG nº 623.531-
SESPDS/RN, inscrita no CPF sob o nº 378.780.424-20, residentes e domiciliados à Rua Coronel Quincó, nº 160, 
Centro, CEP 59.374-000, Carnaúba dos Dantas/RN, nesse ato representados pela advogada, Drª. Ana Catarina 
Marçal Pires Ferreira Lucas, brasileira, advogada, solteira, inscrita na OAB/RN sob o nº 18.440, com escritório 
profissional à Rua Professor Paulo Vieira Nobre, 1644, Lagoa Nova, CEP 59.064-180, Natal/RN; IMÓVEL 
USUCAPIENDO: Um imóvel comercial, localizado na zona urbana desta cidade de Carnaúba dos Dantas/RN, à Rua 
Manoel Chico, 79, Santa Rita, CEP 59.374-00, medindo 376,20 m² de área construída. Imóvel inscrito junto à Secretaria 
de Tributação do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, sob o nº 01.04.135.0238.001, quadra 135, lote 0238. O valor 
atribuído a este imóvel é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); REGISTRO IMOBILIÁRIO: O imóvel não possui 
registro junto ao Cartório Único de Carnaúba dos Dantas/RN; CONFRONTANTES: ao NORTE, Prolongamento da Rua 
Manoel Chico; ao SUL, Jácio Regis dos Santos Vitor e Walkiria da Silva Lourenço; ao LESTE, Alvamir Fernandes 
Dantas e José Anderlon Felipe Dantas, e ao OESTE, Jácio Regis dos Santos Vitor; MODALIDADE DE USUCAPIÃO: 
Ordinária Comum, com fulcro no artigo 1.242 do Código Civil Brasileiro. Os requerentes alegam a posse mansa e 
pacífica há mais de 10 (dez) anos. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam intimados terceiros 
eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação 
escrita diretamente no Cartório Único de Carnaúba dos Dantas/RN, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 
(quinze) dias corridos após a publicação do presente edital. Não havendo apresentação de impugnação no prazo 
previsto, implicará a anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o 
pedido feito podem ser obtidos junto ao Cartório Único de Carnaúba dos Dantas/RN. 
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EÓLICA PARAÍSO S.A. - CNPJ 14.604.100/0001-31 - NIRE 24.3.0000.543-1 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - 1. 
Data, Hora e Local: Aos 07/05/2021, às 10h00min, na sede social da Companhia, em Lagoa Nova/RN, na Av. Dr. Silvio Bezerra de 
Melo, nº 464-A, Sala 06, Centro, CEP: 59390-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença 
de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Liu Gonçalves de Aquino, 
Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital social da Companhia no valor de R$ 
1.366.454,66, com o correspondente cancelamento de ações da Companhia, a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social 
da Companhia e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da 
Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações 
tomadas, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serras Holding S.A., única acionista da Companhia, foi 
deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovada 
a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.366.454,66, mediante o cancelamento de 574.470 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Art. 173 
da Lei das S.A., com: a) O cancelamento de 198.352 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, subscritas 
e não integralizadas até a presente data, totalizando o valor de R$ 350.713,32; e b) O cancelamento de 376.118 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, totalizando o valor de R$ 1.015.741,34, mediante a entrega do referido 
montante para o único acionista da Companhia. (ii) O acionista autoriza a administração da Companhia a tomar as providências 
necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Art. 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acio-
nista autoriza a suspensão da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação do extrato da presente ata, dando 
ciência da redução de capital de R$ 1.366.454,66; e (iii) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa de 
R$ 39.535.475,56, dividido em 23.241.760 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 38.169.020,90, dividido em 
22.667.290 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 5º O capital subscrito e integralizado da Companhia é na presente data de R$ 38.169.020,90, dividido 
em 22.667.290 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda 
corrente nacional. [...]” 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos 
presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme 
e assinada por todos os presentes. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). 
Acionista: Serras Holding S.A., neste ato representada por seus Diretores Liu Gonçalves de Aquino e Lara Monteiro da Silva. Liu 
Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da 
original lavrada em livro próprio da Companhia. Lagoa Nova, 07/05/2021. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino - Presidente, Mario 
Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serras Holding S.A. - Liu Gonçalves de Aquino - Diretor, Lara Monteiro da Silva - Diretora.

AGORARN

ALERTA| Agentes de Defesa Civil fazem a averiguação para manter a segurança dos locais que recebem as 
águas e evitar transbordamentos que possam atingir ruas e residências nas adjacências das lagoas

Analisar a estrutura física das lagoas como, por exemplo, se havia vigias no local e qual a situação das bombas de sucção, é objetivo da ação

Chuvas levam Defesa Civil a vistoriar 
lagoas de captação na capital

DIVULGAÇÃO

OO melhor do brega é a pedida 
do Toca Brasil neste sábado, 15 
de maio. O projeto traz mais um 

show virtual com atrações potiguares. 
Nesse fi m de semana, o comando será 
de Messias Paraguai e a irreverência de 
Potyguara Bardo. A apresentação terá 
início às 18h e poderá ser assistida pelo 
canal da Viva Promoções, no YouTube: 
www.youtube.com/VivaPromocoes.

O cenário das edições é o Solar Be-
la Vista, em Natal. Após a Edição Brega, 
que será neste fi m de semana, o Toca 
Brasil 2021 terá seu encerramento no 
dia 22, com muito axé, nas vozes de 
Júnior Santos e Priscilla Freire. A apre-
sentação do show virtual é da cantora 
Dani Cruz.

As gravações aconteceram sem 

participação do público e adotando 
todas as medidas de proteção deter-
minadas pela OMS e autoridades sa-
nitárias, para garantir a segurança dos 
artistas e equipe de produção.

O Toca Brasil 2021 é uma realiza-
ção da Viva Promoções, com incentivo 
da Lei Djalma Maranhão e patrocínio 
da Prefeitura de Natal, Unimed Natal, 
Plano Urbanismo, Espacial Veículos e 
Prontoclinica Paulo Gurgel. Gravações foram feitas no Solar Bela Vista

Brega é a pedida do Toca Brasil 
neste sábado com Potyguara Bardo 

NO YOUTUBE

COMANDO DA ATRAÇÃO SERÁ DO 
CANTOR MESSIAS PARAGUAI E 

APRESENTAÇÃO COMEÇARÁ ÀS 18 
HORAS, NA INTERNET



O Governo do Estado terá que 
instituir, no âmbito do Rio 
Grande do Norte, o Programa 

de Humanização e Acolhimento aos 
Familiares das Vítimas da Covid-19. 
Isso é o que prevê o Projeto de Lei 
235/2020, que foi aprovado por una-
nimidade, na manhã desta quarta-
-feira, 12,  durante sessão plenária 
híbrida.

De autoria do deputado estadual 
Ubaldo Fernandes (PL), a matéria vi-
sa dar amparo aos familiares das víti-
mas da pandemia, garantindo apoio 
e assistência psicológica decorrente 
do luto gerado. Caberá ao Poder Exe-
cutivo Estadual adotar mecanismos 
para a regulamentação e cumpri-
mento da futura Lei, se sancionada 
ou promulgada.

“Hoje é um dia muito importante 
para o nosso mandato, que modes-
tamente vem contribuindo na luta 

pelo controle dos efeitos nefastos da 
Covid-19. Já tivemos leis sancionadas 
em relação ao enfrentamento da pan-
demia, como o ‘Dia em Memória das 
Vítimas de Covid-19’ e o ‘Direito do 
Paciente de Acompanhar a Manipu-
lação Adequada da Vacina’. E, neste 
sentido, hoje trago esta matéria que 
busca aproximar as políticas públi-
cas dos familiares que perderam seus 
entes queridos em decorrência da 
doença”, defendeu o autor.

O parlamentar enfatizou que no 
Rio Grande do Norte são quase 6 mil 
famílias órfãs de alguém que partiu 
pela doença e que necessitam de am-
paro do Poder Público. 

Mesmo a regulamentação fican-
do a cargo do Governo, desde já Ubal-
do sugeriu a criação de um centro de 
atendimento e visitas aos potiguares 
que não possam se deslocar para o 
serviço.
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EÓLICA SERRA DE SANTANA S.A. - CNPJ 12.848.401/0001-85 - NIRE 24.3.0000.507-5 - Ata da Assembleia Geral Extraor-
dinária - 1. Data, Hora e Local: Aos 07/05/2021, às 09h00min, na sede social da Companhia, em Lagoa Nova/RN, na Av. Dr. Silvio 
Bezerra de Melo, nº 464-A, Sala 02, Centro, CEP: 59390-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da 
presença de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Liu Gonçalves de 
Aquino, Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital social da Companhia no valor de 
R$ 1.451.857,01, com o correspondente cancelamento de ações da Companhia, a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social 
da Companhia e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da 
Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações 
tomadas, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serras Holding S.A., única acionista da Companhia, foi 
deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovada 
a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.451.857,01, mediante o cancelamento de 1.033.243 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Art. 173 
da Lei das S.A., com: a) O cancelamento de 265.192 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, subscritas 
e não integralizadas até a presente data, totalizando o valor de R$ 372.632,90; e b) O cancelamento de 768.051 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, totalizando o valor de R$ 1.079.224,11, mediante a entrega do referido 
montante para o único acionista da Companhia. (ii) O acionista autoriza a administração da Companhia a tomar as providências 
necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Art. 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acio-
nista autoriza a suspensão da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação do extrato da presente ata, dando 
ciência da redução de capital de R$ 1.451.857,01; e (iii) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa de 
R$ 57.322.217,40, dividido em 40.424.081 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 55.870.360,39, dividido em 
39.390.838 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 5º O capital subscrito e integralizado da Companhia é na presente data de R$ 55.870.360,39, dividido 
em 39.390.838 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda 
corrente nacional. [...]” 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos 
presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme 
e assinada por todos os presentes. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). 
Acionista: Serras HoldingS.A., neste ato representada por seus Diretores Liu Gonçalves de Aquino e Lara Monteiro da Silva. Liu 
Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da 
original lavrada em livro próprio da Companhia. Lagoa Nova, 07/05/2021. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino - Presidente, Mario 
Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serras Holding S.A. - Liu Gonçalves de Aquino - Diretor, Lara Monteiro da Silva - Diretora.

ASCOM/JFRN

DIVULGAÇÃO

87 MIL DOSES| Decisão do juiz federal Janilson Siqueira atende a pedido do Ministério Público Federal, 
Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Defensoria Pública Estadual

A Justiça Federal determinou, em 
decisão liminar nesta terça-fei-
ra, 11, a destinação pelo Minis-

tério da Saúde (MS) de 87 mil doses 
de Coronavac à aplicação da segunda 
dose (D2) em atraso no RN. A decisão 
atende a pedido do Ministério Público 
Federal (MPF), Ministério Público do 
Trabalho (MPT), Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MP/RN) e 
da Defensoria Pública Estadual (DPE/
RN). A liminar também proíbe a Pre-
feitura do Natal de aplicar novas D1 de 
Coronavac até que, pelo menos, 85% 
dos vacinados com a primeira dose re-
cebam a D2, complementando o ciclo 
de imunização.

Ao governo estadual é determi-
nado monitorar a oferta de segun-
das doses da vacina, assessorando e 
orientando os Municípios, e adotar 
providências para garantir a D2 dos 
esquemas vacinais vencidos e com 
proximidade de vencer. Na decisão, o 
juiz federal Janilson Bezerra de Siquei-
ra, da 4a Vara da Justiça Federal no RN, 
afirma que “não há dúvidas de que 
um número expressivo de cidadãos 
potiguares está com o esquema vaci-
nal incompleto e com prazo superior 
ao estabelecido pelo fabricante para a 
aplicação de D2, com relação ao imu-
nizante Coronavac”. 

De acordo com o Governo do 
Estado, na época da propositura da 
ação 87.098 pessoas estavam com a 
segunda dose da Coronavac em atraso 
no estado. Na decisão, o juiz determi-
nou remessa de doses suficientes para 
cobertura vacinal do grupo, já conside-

rando a remessa feita pelo Ministério 
da Saúde no último dia 7 de maio com 
15.600 doses do fabricante. Sendo as-
sim, restam para envio mais de 71 mil 
doses. 

Durante o processo, a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública do RN (Se-
sap) informou que além da destinação 
incorreta de D2 como D1 por parte dos 
municípios, houve também ausência 
de envio de cerca de 28 mil doses des-
tinadas à segunda aplicação por parte 
do Governo Federal. O Ministério da 
Saúde chegou a argumentar que ou-
tros 21 estados passam pela mesma 
situação do Rio Grande do Norte.

O juiz concluiu que “essa situação, 
porém, não pode ser admitida do pon-
to de vista jurídico ante informações 
nos autos de solução possível, mesmo 

diante da falta de imunizante, para 
atendimento integral dos potiguares, 
sem prejuízo do esquema vacinal em 
outras unidades da Federação”. Dessa 
forma, com as quatro milhões de novas 
doses de Coronavac previstas para se-
rem entregues pelo Instituto Butantan 
ao Ministério da Saúde nos dias 14 e 15 
de maio, será possível extinguir o défi-
cit de D2 no estado. 

Na terça-feira 11, a governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), anunciou o envio de mais dois 
lotes da Coronavac – imunizante que 
está em falta no Estado. Serão mais 
69,2 mil doses da vacina que, somadas 
ao lote enviado anteriormente, totali-
zam 84,8 mil doses. Atualmente, 71 mil 
pessoas estão com a segunda dose da 
Coronavac atrasada no RN.

Janilson Siqueira ressaltou número expressivo de cidadãos com esquema vacinal incompleto

Justiça determina que a União 
garanta segunda dose da Coronavac 

Ubaldo Fernandes é o autor da matéria

PL institui programa para acolher 
familiares das vítimas da Covid-19

HUMANIZAÇÃO



O ministro da Defesa, Walter Bra-
ga Netto, garantiu, ontem, 12,  
que nenhum hospital militar 

funcionou com vagas ociosas ao longo 
dos 14 meses em que os casos da co-
vid-19 sobrecarregaram o atendimen-
to em estabelecimentos de saúde pú-
blicos e privados em quase todo o país.

Convocado a prestar esclareci-
mentos à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da Câmara dos 
Deputados sobre a existência de vagas 
ociosas em unidades de saúde admi-
nistradas pelas Forças Armadas, Braga 
Netto disse que a capacidade dos esta-
belecimentos não tem sido suficiente 
para atender sequer a todos os milita-
res da ativa, reservistas e dependentes.

“Encaminhamos muitos de nossos 
contribuintes para organizações de 
saúde de fora das forças. Não tínha-
mos capacidade para atender a mais 
pessoas do que as que foram atendi-
das”, declarou o ministro, enfatizando 
que leitos temporariamente disponí-
veis não podem ser confundidos com 
vagas ociosas.

“Leitos vagos não necessariamen-
te significam leitos ociosos”, disse 
Netto, sustentando que, em qualquer 
hospital, é preciso manter um número 
de vagas disponíveis para remaneja-
mento de pacientes já internados. “A 
pessoa que está ocupando um leito 
clínico pode precisar da UTI e, após 

algum tempo, voltar, abrindo uma va-
ga para outro paciente internado que 
precisa de cuidados intensivos.”

Segundo Braga Netto, os números 
de infectados e mortos pelo novo co-
ronavírus (covid-19) entre os usuários 
do sistema de saúde militar são supe-
riores aos do restante da população. 
Entre fevereiro de 2020 e a semana 
passada, 84.601 usuários do sistema 
de saúde militar foram infectados pela 
doença, incluindo, além de militares 
da ativa e reservistas, seus dependen-
tes e pensionistas. Desses, 3.450 fale-
ceram.

Epidemia entre militares
De acordo com o instrutor da 

Escola Superior de Guerra (ESG) te-
nente-coronel José Roberto Pinho 
de Andrade Lima, que assessorava o 
ministro, e apresentou aos deputados 
dados da epidemia entre os militares, 
a taxa de letalidade da doença entre o 
grupo, que é de 4,1%, supera a da popu-
lação em geral, que é de 2,8%. E embo-
ra 97% do total de mortes de usuários 
do sistema militar tenham ocorrido 
entre reservistas e pensionistas (em 
geral, idosos), a maioria (65%) dos que 

adoeceram é composta por militares 
da ativa, sendo que 54.791 deles foram 
diagnosticados até a semana passa-
da, dos quais 113 morreram devido a 
complicações da doença.

“É a maior concentração, a maior 
perda de militares da ativa desde a 
Segunda Guerra Mundial”, disse Lima, 
explicando que os 54.791 militares da 
ativa infectados representam 16% de 
todo o atual efetivo das Forças Arma-
das.

Segundo Andrade Lima, enquan-
to os números de novos casos e de 
mortes registrados diariamente entre 
a população em geral vêm caindo em 
comparação aos momentos de pico 
registrados entre março e abril deste 
ano, a quantidade de casos confirma-
dos entre os militares aumentou cerca 
de 4% nos últimos 15 dias, período em 
que os óbitos diários cresceram 5,2%. 
O ministro e os militares associaram 
os números à natureza da atividade 
militar, apesar de garantirem que as 
Forças Armadas cumprem as reco-
mendações das autoridades sanitá-
rias.

Para o diretor de Saúde do Exér-
cito, general Alexandre Falcão, os 
profissionais dos estabelecimentos 
de saúde militares vivenciam os mes-
mos problemas registrados em outros 
estabelecimentos públicos de todo o 
país. Tendo, inclusive, que transferir 

pacientes para hospitais particulares 
conveniados.

“Procuramos atender da melhor 
forma possível. Tivemos que criar lei-
tos emergenciais, pois nossos leitos de 
UTI não deram vazão à necessidade 
de atendimento aos contribuintes do 
sistema de saúde militar. Tivemos que 
fechar centros cirúrgicos; interromper 
o atendimento a pacientes não covid. 
Enfim, vivemos a mesma situação que 
toda a população brasileira”, Alexan-
dre Falcão.

Os militares afirmaram que seus 
hospitais e unidades de saúde não 
recebem dinheiro do Sistema Único 
de Saúde (SUS), salvo a parcela rela-
tiva ao auxílio-saúde, benefício que 
os membros das Forças Armadas, a 
exemplo de outros servidores federais, 
têm direito. Além disso, 3,5% da remu-
neração de cada militar é descontada 
mensalmente para ajudar a custear o 
sistema. Somados, esses recursos che-
gam, hoje, à casa dos R$ 4,11 bilhões. 
Um investimento que, de acordo com 
os militares, é feito para “manter a ca-
pacidade operacional dos militares” e 
a saúde de seus dependentes.

“Precisamos desse sistema para 
dar suporte [aos militares] não só em 
casos eventuais, mas também em pa-
tologias correntes. Mas nosso sistema 
é tão limitado que não conseguimos 
atender a todas as necessidades”. 
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GILMAR FELIX
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Braga Netto nega existência de 
leitos ociosos em hospitais militares
ESCLARECIMENTO | ISegundo Ministro da Defesa, os números de infectados e mortos pelo novo coronavírus (covid-19) entre os usuários do sistema de saúde militar são superiores aos 
do restante da população. Ele foi convocado a prestar esclarecimentos à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados sobre possíveis vagas ociosas

Ministro da Defesa foi convocado a prestar esclarecimentos à Comissão da Câmara Federal

Entre fevereiro de 2020 e a semana passada, 84.601 usuários do sistema de saúde militar foram infectados pela doença, incluindo, além de militares da ativa e reservistas, seus dependentes e pensionistas. Desses, 3.450 faleceram.



O Brasil registrou 2.545 novas 
mortes pela covid-19 nesta 
quarta-feira, 12. A média se-

manal de vítimas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fi m de semana, 
caiu pelo quarto dia seguido e fi cou 
em 1.944, ainda em tendência de que-
da pelo 18º dia seguido. Apesar disso, 
os números ainda são altos no País.

Com transmissão descontrolada 
do vírus, o País tem visto o colapso de 
várias redes hospitalares, com morte 
de pacientes na fi la por leito e falta 
de remédios para intubação. Gover-
nadores e prefeitos têm recorrido a 
restrições ao comércio e até ao lock-
down para frear o vírus. Já o presiden-
te Jair Bolsonaro continua como forte 
crítico das medidas de isolamento 
social, recomendadas por especialis-
tas, e afi rma temer efeitos negativos 
na economia.

Nesta quarta-feira, o número de 
novas infecções notifi cadas foi de 
76.638. No total, o Brasil tem 428.256 
mortos e 15.361.686 casos da doença, 
a segunda nação com mais registros 
de óbitos, atrás apenas dos Estados 
Unidos. Os dados diários do Brasil são 
do consórcio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de Saúde, em 
balanço divulgado às 20h. Segundo os 
números do governo, 13.924.217 pes-
soas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo registrou 
nesta quarta-feira um número alto de 
mortes por coronavírus, totalizando 
696. Outros cinco Estados também 
superaram a barreira de 100 óbitos no 
dia: Minas Gerais (373), Rio de Janeiro 

(282), Ceará (165), Rio Grande do Sul 
(142) e Pará (104).

O balanço de óbitos e casos é 
resultado da parceria entre os seis 
meios de comunicação que passaram 
a trabalhar, desde o dia 8 de junho, 
de forma colaborativa para reunir as 
informações necessárias nos 26 Esta-
dos e no Distrito Federal. A iniciativa 
inédita é uma resposta à decisão do 
governo Bolsonaro de restringir o 
acesso a dados sobre a pandemia, 
mas foi mantida após os registros 
governamentais continuarem a ser 
divulgados.

Nesta quarta-feira, o Ministério 
da Saúde informou que foram re-
gistrados 76.692 novos casos e mais 
2.494 mortes pela covid-19 nas úl-
timas 24 horas. No total, segundo a 
pasta, são 15.359.397 pessoas infecta-
das e 428.034 óbitos. Os números são 

diferentes do compilado pelo consór-
cio de veículos de imprensa principal-
mente por causa do horário de coleta 
dos dados.

ESTADOS
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (102.356). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (47.052), Minas Gerais 
(36.495), Rio Grande do Sul (26.318) e 
Paraná (24.074). Já na parte de baixo 
da lista, com menos vidas perdidas 
para a pandemia, estão Roraima 
(1.559), Amapá e Acre (1.601), Tocan-
tins (2.668) e Alagoas (4.429).

VACINAÇÃO
Até o momento, foram distri-

buídos a estados e municípios 82,8 
milhões de doses de vacinas contra a 
covid-19. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP 014/2021

Pregão Eletrônico N.º 014/2021 - aquisição futura e eventual de Insumos Odontológicos - 
data da sessão - 25/05/2021 as 08:01 (oito horas e um minuto) - (Horário de Brasília). 
Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no Portal de 
Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 12 de maio de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP 015/2021

Pregão Eletrônico N.º 015/2021 - aquisição Equipamento de Informática - data da sessão - 
26/05/2021 as 08:01 (oito horas e um minuto) - (Horário de Brasília). Informações: 
(cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no Portal de Compras Públicas - 
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 12 de maio de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

 
 
 
 
A empresa COMPER – COMERCIAL PEREIRA LTDA, CNPJ: 35.658.889/0001-83, Inscrição Estadual: 
20.084.525-0, Localizada na Rua Manoel Miranda, 341 – 345 , Alecrim, CEP: 59.037-250, Natal/RN, Comunica 
que nesta data 02/03/2020 foi extraviada as Impressoras de cupom fiscal de marca ELGIN , Modelo MR 
10000S1, Numero de Serie 4120742, Marca ELGIN, modelo MR 10000S1, Numero de Serie 99110227B e 
Marca ECF – IF Sweda, Modelo IF ST120, Número de série SW041100000000006710, Juntamente com toda 
jornada Fiscal, conforme boletim de ocorrência Nº 00057908/2021. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59.064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 

A Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0865310-22.2020.8.20.5001, proposta por 
EXEQUENTE: CONDOMINIO PONTA NEGRA FLAT contra EXECUTADO: GINO FASAN , sendo determinada a 
CITAÇÃO de GINO FASAN CPF: 015.742.704-86 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no 
valor de R$ 166.061,65(cento e sessenta e seis mil, sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) , acrescido de 
custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento 
integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o 
tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a 
oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 
(quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção 
monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será 
nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, CYNTHIA RAMOS DO MONTE, Técnico Judiciário, 
digitei e conferi.  

Natal, 4 de maio de 2021. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes  

Juíza de Direito 
 

Processo: 0865310-22.2020.8.20.5001  
Exequente: EXEQUENTE: CONDOMINIO PONTA NEGRA FLAT  
Executado: EXECUTADO: GINO FASAN 
 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO

A Secretaria do Planejamento e das Finanças do RN- SEPLAN - Projeto Govemo 
Cidadão, CNPJ: 00.443.6801000J-18, torna público que está requerendo ao instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LP e LI para construção de uma escola localizada no Assentamento Rosário. Zona 
Rural, município de Ceara-Mirim/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPlNELLI
Gerente Executiva do Projeto RN Sustentável

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Wagner Mota Eulálio Lima - ME, de CNPJ 31.316.452/0001-00, toma público que está requerendo ao instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação 
(LO) para a Extração de Feldspato para uso industrial, com volume a ser extraído de 360m³/mês e a área de 
0,27 hectares, localizada na Propriedade Quixaba, zona rural, município de Santana do Seridó, Estado do Rio 
Grande do Norte. 

Wagner Mota Eulálio Lima 
Sócio-Diretor 

 

EÓLICA LAGOA NOVA S.A. - CNPJ 12.851.098/0001-70 - NIRE 24.3.0000.509-1 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
- 1. Data, Hora e Local: Aos 07/05/2021, às 09h10min, na sede social da Companhia, em Lagoa Nova/RN, na Av. Dr. Silvio Bezerra 
de Melo, nº 464-A, Sala 03, Centro, CEP: 59390-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença 
de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Liu Gonçalves de Aquino, 
Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital social da Companhia no valor de R$ 
1.202.215,34, com o correspondente cancelamento de ações da Companhia, a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social 
da Companhia e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da 
Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações 
tomadas, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serras Holding S.A., única acionista da Companhia, foi 
deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovada 
a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.202.215,34, mediante o cancelamento de 2.418.900 (dois milhões, qua-
trocentas e dezoito mil e novecentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em 
relação ao objeto da Companhia, nos termos do Art. 173 da Lei das S.A., com: a) O cancelamento de 835.196 ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal da Companhia, subscritas e não integralizadas até a presente data, totalizando o valor de R$ 308.560,27; 
e b) O cancelamento de 1.583.704 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, totalizando o valor 
de R$ 893.655,07, mediante a entrega do referido montante para o único acionista da Companhia. (ii) O acionista autoriza a admi-
nistração da Companhia a tomar as providências necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas 
previstas no Art. 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acionista autoriza a suspensão da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir 
da publicação do extrato da presente ata, dando ciência da redução de capital de R$ 1.202.215,34; e (iii) Em virtude das deliberações 
acima, o capital social da Companhia passa de R$ 82.296.462,21, dividido em 211.880.635 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, para R$ 81.094.246,87, dividido em 209.461.735 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Art. 
5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º O capital subscrito e integralizado em moeda 
corrente da Companhia é na presente data R$ 81.094.246,87, dividido em 209.461.735 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal.” 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse 
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). Acionista: Serras 
HoldingS.A., neste ato representada por seus Diretores Liu Gonçalves de Aquino e Lara Monteiro da Silva. Liu Gonçalves de Aquino 
(Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro 
próprio da Companhia. Lagoa Nova, 07/05/2021. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino - Presidente, Mario Harry Lavoura - Secretá-
rio. Acionista: Serras Holding S.A. - Liu Gonçalves de Aquino - Diretor, Lara Monteiro da Silva - Diretora.

TÂNIA REGO

O Ministério da Saúde envia aos 
estados a partir de hoje, 13, 
um novo lote com 5,7 milhões 

de doses de vacinas contra a covid-19. 
Nesse estoque, estão doses da Oxford/
AstraZeneca e da CoronaVac, produzi-
da pelo Instituto Butantan em parceria 
com a farmacêutica chinesa Sinovac.

A nova remessa é destinada à se-
gunda dose para trabalhadores da área 
de saúde e para as faixas etárias de 65 
a 69 anos e de 85 a 89 anos, além de 
povos indígenas, ribeirinhos e comu-
nidades quilombolas e pessoas com 
defi ciência permanente.

A orientação do Ministério da Saú-
de é que as pessoas tomem a segunda 
dose, mesmo que tenha sido ultrapas-
sado o tempo indicado para ela. 

As doses dessa remessa também 
são para gestantes e puérperas. Na últi-
ma terça, porém, o Ministério da Saúde 
emitiu novas recomendações para este 
público após a morte de uma gestante 
no Rio de Janeiro  depois da aplicação 
de dose da Oxford/AstraZeneca. De-
vem ser vacinadas apenas as mulheres 
deste segmento com comorbidades e 
com as vacinas CoronaVac e Pfi zer.

De acordo com o comitê de es-
pecialistas do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), ainda não foi cons-
tatada a relação de causalidade entre 
a vacina e a morte da mulher. O caso 
está sendo investigado. A suspensão 
da aplicação da dose do imunizante 
Oxford/AstraZeneca foi adotada por 
cautela. Estoque tem doses da CoronaVac e da Pfizer

Novo lote de vacinas começa a ser 
distribuído nesta quinta-feira,13

IMUNIZAÇÃO

Ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (102.356)

Brasil registra 2.545 mortes por 
Covid-19 nas últimas 24 horas

BALANÇO

PANDEMIA | Média semanal de vítimas do coronavírus mantém tendência de queda pelo 18º dia seguido e 
chega a 1.944. No total, Brasil tem 428.256 mortos e 15.361.686 casos da doença, 2ª nação no mundo

AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO  
 

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 09.305.229/0006-13, torna 
público que RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO, com validade até 29/01/2023, em favor da atividade de 
ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS EM GERAL (SUPERMERCADO), localizada na Rua Manoel Nogueira, 
1129, Bi Centenário, Mossoró-RN.  

 
Pablo Marcel de Souza Oliveira  

Requerente 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Elizabeth Produtos Cerâmicos Ltda, CNPJ nº. 08.568.537/0001-64, 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 de Talco, localizada na Fazenda Relma, Ouro Branco - Zona Rural do 
município de Ouro Branco/RN.  
 

José Nilson Crispim Júnior 
Representante Legal/Requerente 

 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 

 
CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 02.577.804/0001-83, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença Simplificada – RLS, com prazo de validade até 10/05/2027, em favor do empreendimento com 
atividades de cerâmica vermelha, localizada no Sítio Sobrado, S/N, Zona rural, situada no município de 
Jardim de Piranhas/RN. 

Carlos Sergio Batalha 
Sócio-Proprietário 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

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 Licença Simplificada para 
extração mineral de AREIA em uma área de 11,1 hectares com volume de extração de 1.500 m³/mês, 
localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.367.292,00 m N; 
788.420,00 m E, no leito fluvial do riacho Maribondo, situada na Fazenda Santa Cruz, Zona Rural, Município 
de Fernando Pedrosa/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NSA DE FATIMA EIRELI ME, CNPJ: 23.466.645/0001-10, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Operação - LO, com validade: 18/04/2021, para Revenda Varejista de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na Av. Rio Branco, 40, Centro, Jardim de 
Piranhas/RN. 

KAIO FLAVIO DANTAS ALVES 
PROPRIETARIO 

 
 

EÓLICA LANCHINHA S.A. - CNPJ 14.603.978/0001-52 - NIRE 24.3.0000.544-0 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - 1. 
Data, Hora e Local: Aos 07/05/2021, às 10h20min, na sede social da Companhia, em Lagoa Nova/RN, na Av. Dr. Silvio Bezerra de 
Melo, nº 464-A, Sala 07, Centro, CEP: 59390-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença 
de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Liu Gonçalves de Aquino, 
Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital social da Companhia no valor de R$ 
1.189.078,11, com o correspondente cancelamento de ações da Companhia, com a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto 
Social da Companhia e consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da 
Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações 
tomadas, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serras Holding S.A., única acionista da Companhia, foi 
deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foi aprovada 
a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.189.078,11, mediante o cancelamento de 652.290 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Art. 173 
da Lei das S.A., com: a) O cancelamento de 225.222 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, subscritas 
e não integralizadas até a presente data, totalizando o valor de R$ 305.188,05; e b) O cancelamento de 427.068 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, totalizando o valor de R$ 883.890,06, mediante a entrega do referido 
montante para o único acionista da Companhia. (ii) O acionista autoriza a administração da Companhia a tomar as providências 
necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Art. 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acio-
nista autoriza a suspensão da presente ata pelo prazo de 60 dias contados a partir da publicação do extrato da presente ata, dando 
ciência da redução de capital de R$ 1.189.078,11; e (iii) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa de 
R$ 65.082.070,24, dividido em 44.118.370 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 63.892.992,13, dividido em 
43.466.080 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 5º O capital subscrito e integralizado da Companhia é na presente data de R$ 63.892.992,13, dividido 
em 43.466.080 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda 
corrente nacional. [...]” 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos 
presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme 
e assinada por todos os presentes. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). 
Acionista: Serras HoldingS.A., neste ato representada por seus Diretores Liu Gonçalves de Aquino e Lara Monteiro da Silva. Liu 
Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da 
original lavrada em livro próprio da Companhia. Lagoa Nova, 07/05/2021. Mesa: Liu Gonçalves de Aquino - Presidente, Mario 
Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serras Holding S.A. - Liu Gonçalves de Aquino - Diretor, Lara Monteiro da Silva - Diretora.

CIÊNCIA  | Equipe analisou amostras de vítimas da covid-19 em 2020; amostras foram comparadas também 
com dez casos de pacientes controle, que não morreram por causas respiratórias. Coleta foi autorizada 

Pesquisa que contou com a parti-
cipação de professores da Escola 
de Medicina da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Paraná (PUCPR) 
verificou que o perfil genético pode 
tornar pacientes mais suscetíveis para 
desenvolver a covid-19.

A equipe de pesquisadores analisou 
amostras de 20 pacientes que morre-
ram em decorrência do novo corona-
vírus no Hospital Marcelino Champag-
nat, em Curitiba, entre abril e setembro 
de 2020, e de dez pacientes infectados 
pelo H1N1 que faleceram, a fim de com-
parar os casos. A coleta foi autorizada 
pelas famílias e pelo Conselho Nacional 
de Ética em Pesquisa (Conep).

As amostras foram comparadas 
também com dez casos de pacientes 
controle, que não morreram por causas 
respiratórias. “A gente estudou, espe-
cificamente, uma proteína chamada 
interleucina 17 (IL-17). Ela tem uma 
ação antiviral bem conhecida”, disse 
hoje (12) à Agência Brasil a professora 
da escola de medicina, que participou 
do projeto, Lúcia de Noronha. Segundo 
a médica, já existem várias publicações 
no mundo sobre a interleucina 17 (IL 
17) no H1N1 e na Influenza.

De acordo com Lúcia, já  havia 
desconfiança dos pesquisadores em 
relação ao perfil genético, pelo fato de 
alguns pacientes desenvolverem a co-
vid-19 leve, enquanto outros tinham a 
forma mais grave da doença. Há casos 
de, em uma mesma família, algumas 
pessoas pegarem a covid-19 e outras 
não, outras ainda ficarem assintomáti-
cas, algumas terem a forma leve.

“A gente já desconfiava de situações 
como essa, de pessoas que ficam jun-
to a pessoas com covid e não pegam, 
fazem a forma assintomática, e outras 
fazem a forma grave”.

PADRÃO GENÉTICO
Um aspecto observado é que, às ve-

zes, uma família inteira pega a doença. 

“Isso aponta para um padrão genético 
que possa ter uma suscetibilidade. Fi-
zemos, então, uma genotipagem por 
pontos específicos dentro do gene, que 
são chamados polimorfismos, e que 
podem estar presentes em algumas 
pessoas e em outras não. A surpresa foi 
que todos os 20 pacientes da covid-19 
tinham um tipo de polimorfismo que 
não aparecia nem no H1N1, nem no 
grupo controle. Isso pode estar mos-
trando que o polimorfismo pode estar 
deixando a pessoa mais suscetível à 
forma mais grave da doença.”

Em geral, o polimorfismo produz 
uma proteína diferente, segundo a 
professora. “Então, pode ser que ele 
produza uma proteína mais frágil, pou-
co funcional ou em menor ou maior 
quantidade. O polimorfismo muda a 
proteína. Nesse caso, parece que ele 
produz menos interleucina 17 e ela tem 
uma ação antiviral. Então, o paciente 
passa a perder essa ação”, afirmou a 
professora..

Os pesquisadores estão, agora, fa-
zendo genotipagem de vários outros 
tipos de interleucina, como a 4 e a 6. Lú-
cia de Noronha afirmou que, como não 

existe um tratamento para prevenir ou 
para curar os pacientes da covid-19, “a 
coisa mais efetiva do ponto de vista de 
saúde pública seria proteger os suscetí-
veis. É o que estamos fazendo. O idoso 
fica em casa, é vacinado antes, o que 
tem diabetes também é vacinado antes. 
Já sabemos quais são os suscetíveis pela 
idade ou pela comorbidade. O estudo 
genético acrescentaria mais um fator 
para a gente encontrar o suscetível”, 
disse.

TESTAGEM EM MASSA
Segundo a professora, se há outras 

pessoas além de idosos e pacientes com 
comorbidades internados indo a óbito, 
isso significa que não são esses somen-
te os suscetíveis. Há outras pessoas que 
são suscetíveis. “É o fator genético. Isso 
ajudaria na proteção aos suscetíveis”. 
Ao mesmo tempo, isso ajudaria a iden-
tificar quem teria mais chance de ter 
uma covid-19 grave. “Conseguir enten-
der que além da comorbidade, mais um 
grupo da população poderia ter mais 
chance de desenvolver a doença em sua 
forma mais grave”.

O teste genético é o único modo de 
conhecer se a pessoa é mais suscetível 
ou não à covid. É um teste simples no 
qual a coleta de saliva é suficiente para 
fazer um exame genético no paciente, 
mas o único problema é seu valor ele-
vado.

Lúcia afirmou que, no momento, is-
so impede a testagem em massa de pes-
soas, muito menos no Sistema Único de 
Saúde (SUS), “mas daria para entender 
que tem uma população suscetível”.

Na pesquisa, o teste genético chega 
a custar perto de R$ 1 mil. A professora 
percebeu que, provavelmente, não é 
um gene só (da interleucina 17). Os pes-
quisadores vão testar outros genes. Eles 
esperam encontrar um perfil genético. 
O estudo dos pesquisadores da PUCPR 
foi publicado na revista científica Fron-
tiers in Immunology. 

Estudo dos pesquisadores da PUCPR foi publicado na revista científica Frontiers in Immunology, referência internacional em imunologia

Perfil genético torna paciente mais 
suscetível à covid-19, diz estudo

PHILL NOBLE/REUTERS

A coisa mais efetiva do ponto 
de vista de saúde pública 
seria proteger os suscetíveis. 
O idoso é vacinado antes 
(...)  O estudo genético 
acrescentaria mais um fator 
para a gente encontrar o 
suscetível”

“
LÚCIA DE NORONHA
CIENTISTA
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Gelada

Um paciente que se recupera da 
Covid-19, na UTI de um hospital de 
Blumenau (SC), teve atendido um 
pedido bem diferente para o ambiente 
que está, na tarde desta quarta-feira, 
12. Ele conseguiu tomar uma cerveja, 
sem álcool. Valdelir Graf, 58 anos, está 
internado desde o dia 29 de março, no 
Hospital Santa Isabel.

Gelada 2
Depois da insistência do paciente, 

a equipe médica, nutricional e de 
fonoaudiologia concluiu que a bebida 

não atrapalharia o tratamento. O 
pedido foi concedido pelo projeto “O 
que Importa para Você?”, que visa 
melhorar o cuidado e a assistência aos 
hospitalizados.

Calendário
No dia 13 de maio, como hoje, em 

1888, foi – pelo menos o� cialmente – 
abolida a escravatura no Brasil, com a 
Lei Áurea.

Correios
Os Correios devem restabelecer 

imediatamente plano de saúde para 
aposentados demitidos sem justa 
causa até julho de 2020, concedendo 
o mesmo tratamento dado aos 
empregados ativos, cujo custeio das 
mensalidades é de 50%.

Correios 2
A decisão é do juiz Gilberto 

Augusto Leitão Martins, da 22ª 
Vara do Trabalho de Brasília, que 
concedeu a tutela antecipada em 
ação civil pública ajuizada pela 
Associação dos Pro� ssionais dos 
Correios (ADCAP).

Capacitação
Fisioterapeutas e enfermeiros de 

Natal começaram a ser capacitados 
para uso em pacientes do capacete 
de ventilação não invasiva, 
conhecido como “Capacete de 
Helmet”. O treinamento começou 
ontem, 12, e segue até amanhã, em 
uma parceria entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e a UnP.

STF
O acesso à homepage do site 

do Supremo Tribunal Federal e os 
mais importantes serviços, como 

o acompanhamento processual, 
pesquisa de jurisprudência e a 
divulgação da pauta de julgamentos, 
foram normalizados. Outras páginas 
internas seguem em manutenção e 
serão restabelecidas para usuários 
externos gradualmente nos próximos 
dias.

STF 2
Na quinta-feira passada, 6, o 

Supremo identi� cou um acesso 
fora do padrão em seu portal e, para 
garantir a segurança das informações, 
o site foi retirado do ar.

JOÃORICARDO

LUCRO | Caixa teve, entre janeiro e março, receita de R$ 9 bilhões com operações de crédito imobiliário, 
aumento de 10,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Carteira total de crédito atingiu R$ 799,6 bi

 O lucro líquido da Caixa Econômica 
Federal no primeiro trimestre de 
2021 foi de R$ 4,6 bilhões, alta de 

50,3% em relação ao mesmo período 
do ano passado, informou o banco pú-
blico na manhã de ontem, 11.

Ao comentar o balanço do pri-
meiro trimestre em videoconferência, 
algumas horas após a divulgação, o 
presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 
comemorou o resultado “muito sólido” 
e “recorde de todos os tempos”.

Entre os maiores destaques dos 
três primeiros meses deste ano, a Caixa 
teve uma receita de R$ 9 bilhões com 
operações de crédito imobiliário, um 
aumento de 10,5% em relação ao pri-
meiro trimestre do ano passado. Esse 
tipo de operação é responsável por 
52,3% de toda a receita com operações 
de crédito do banco.

A Caixa registrou, no primeiro tri-
mestre deste ano, um saldo de R$ 518,4 
bilhões em crédito imobiliário, com 5,7 
milhões de contratos e 68,2% de par-
ticipação no mercado. Entre o início 
de janeiro e o � m de março, o banco 
fechou 134,8 mil novos contratos de 
� nanciamento imobiliário. Nesse pon-
to, o destaque foi a alta de 103,1% em 
um ano nos contratos pelo Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE), cuja carteira chegou a R$ 16,2 
bilhões.

A carteira total de crédito amplia-
do da Caixa atingiu R$ 799,6 bilhões. 
Em relação às receitas, o banco regis-
trou alta também em operações com 
o agronegócio (23,8%) e em créditos 
comerciais a pessoas jurídicas (6,3%).

As receitas com a prestação de 
serviços e tarifas no primeiro trimes-
tre deste ano foram de R$ 5,7 bilhões, 
queda de 1,9% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Nes-
se campo, as maiores reduções foram 

nas receitas com convênios e cobran-
ças (25,1%), fundos de investimentos 
(7,2%) e conta corrente (7%). Por outro 
lado, as receitas com seguros subiram 
376,3%.

“Já é um impacto do Pix, isso é um 
impacto real. E o impacto também que 
tivemos de algumas questões da volta 
do auxilio emergencial”, disse Guima-
rães sobre as causas da retração na 
receita com serviços e tarifas.

O banco destacou ainda que o 
retorno sobre patrimônio líquido, um 
indicador do nível de lucratividade, 
chegou a 16,33%, ante 15,18% regis-
trados no último trimestre de 2020. O 
indicador, contudo, encontra-se abaixo 
do registrado nos três primeiros meses 
de 2020, quando era de 24%.

O balanço da Caixa mostra ainda 
que o banco reservou R$ 2,54 bilhões 
em provisões para devedores duvi-
dosos. Essa reserva serve para cobrir 
possíveis inadimplências. O valor é 
3,4% menor do que o provisionado no 
trimestre anterior, mas 26,5% maior 

do que o registrado nos três primeiros 
meses do ano passado.

O provisionamento total do banco, 
que inclui outros riscos calculados, 
chega a R$ 34 bilhões, segundo o pre-
sidente da Caixa. “Mantemos provisio-
namentos elevados, é consequência 
sim da volta da segunda onda da pan-
demia”, disse Guimarães.

O nível de inadimplência do banco, 
que aponta dívidas não pagas há mais 
de 90 dias, � cou em 2,04% no p+rimei-
ro trimestre de 2021, abaixo dos 3,14% 
registrados no mesmo período do ano 
passado, mas acima dos 1,73% no tri-
mestre imediatamente anterior. Gui-
marães disse que o índice deve voltar 
a subir por ao menos mais seis meses, 
re� etindo o retorno das cobranças em 
créditos que foram pausadas durante a 
pandemia.

De todo o balanço, o presidente da 
Caixa deu maior destaque ao aumento 
no crédito para micro e pequenas em-
presas (MPEs), cuja carteira atingiu R$ 
49 bilhões no primeiro trimestre. 

Setor imobiliário é responsável por 52,3% de toda receita com operações de crédito do banco

Caixa registra alta de 50,3% em 
lucro líquido no 1º trimestre de 2021

MARCELLO CASAL JR

DIVULGAÇÃO

O Índice de Con� ança do Em-
presário Industrial (ICEI) su-
biu 4,8 pontos na comparação 

com o mês anterior. A alta encerrou 
um ciclo de quatro quedas consecu-
tivas

O Índice de Con� ança do Em-
presário Industrial (ICEI), da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), 
subiu 4,8 pontos em maio, na compa-
ração com abril de 2021, rompendo 
uma sequência de quatro quedas 
consecutivas. O indicador atingiu 
58,4 pontos, em uma escala de 0 a 
100, sendo 50 pontos a linha de corte 
entre a con� ança e a falta de con� an-
ça. Esse crescimento reverte parte da 
queda ocorrida entre janeiro e abril 
deste ano de 9,4 pontos. 

O gerente de Análise Econômica 
da CNI, Marcelo Azevedo, explica que 
a con� ança do empresário voltou 

a se afastar da linha divisória de 50 
pontos, principalmente porque me-
lhorou a percepção do empresário 
em relação as condições atuais. 

“É importante notar que, neste 
ano, o índice sempre esteve acima 
dos 50 pontos, o que signi� ca que em 
nenhum momento, o empresário dei-
xou de ter con� ança. Mas, agora em 
maio, percebemos que ela está mais 
forte e disseminada”, explica Marcelo. 

Crescimento reverte parte da queda ocorrida entre janeiro e abril deste ano de 9,4 pontos

Confiança da indústria está 
maior e mais disseminada 

OTIMISMO

58,4
Índice de Confiança do 
Empresário Industrial
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MARCELLO CASAL JR

Trabalhadores informais e ins-
critos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico) nascidos em ou-
tubro podem sacar a primeira parcela 
do auxílio emergencial 2021, a partir 
de hoje, 13. O dinheiro havia sido de-
positado nas contas poupança digitais 
da Caixa Econômica Federal em 25 de 
abril.

Os recursos também poderão ser 
transferidos para uma conta corrente, 
sem custos para o usuário. Até agora, 
o dinheiro podia ser movimentado 
apenas por meio do aplicativo Caixa 
Tem, que permite o pagamento de 
contas domésticas (água, luz, telefone 
e gás), de boletos, compras em lojas 
virtuais ou compras com o código QR 
(versão avançada do código de barras) 
em maquininhas de estabelecimentos 
parceiros.

Em caso de dúvidas, a central te-
lefônica 111 da Caixa funciona de se-
gunda a domingo, das 7h às 22h. Além 
disso, o benefi ciário pode consultar o 
site auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi criado 
em abril do ano passado pelo governo 
federal para atender pessoas vulne-
ráveis afetadas pela pandemia de co-
vid-19. Ele foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães che-
fes de família monoparental e, depois, 

estendido até 31 de dezembro de 2020 
em até quatro parcelas de R$ 300 ou 
R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de paga-
mentos, durante quatro meses, prevê 
parcelas de R$ 150 a R$ 375, depen-
dendo do perfi l: as famílias, em geral, 
recebem R$ 250; a família monoparen-
tal, chefi ada por uma mulher, recebe 
R$ 375; e pessoas que moram sozinhas 
recebem R$ 150.

REGRAS
Pelas regras estabelecidas, o au-

xílio será pago às famílias com renda 
mensal total de até três salários mí-
nimos, desde que a renda por pessoa 
seja inferior a meio salário mínimo. É 
necessário que o benefi ciário já tenha 
sido considerado elegível até o mês de 
dezembro de 2020, pois não há nova 
fase de inscrições. Para quem recebe 
o Bolsa Família, continua valendo a 
regra do valor mais vantajoso, seja a 
parcela paga no programa social, seja 
a do auxílio emergencial.

A Agência Brasil elaborou um 
guia de perguntas e respostas sobre o 
auxílio emergencial. Entre as dúvidas 
que o benefi ciário pode tirar estão os 
critérios para receber o benefício, a 
regularização do CPF e os critérios de 
desempate dentro da mesma família 
para ter acesso ao auxílio.

Nascidos em 
outubro podem 
sacar auxílio 
TRABALHADOR | Agora, recursos também podem ser transferidos para 
uma conta corrente, sem que beneficiado tenha nenhum custo a mais

Auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário 

MARCELLO CASAL JR

Uma pesquisa especial da Serasa 
Experian, realizada em fevereiro 
deste ano para avaliar o impac-

to da pandemia nas micro, pequenas 
e médias empresas, revelou que 73,4% 
destes empreendedores vendiam ou 
passaram a vender produtos e serviços 
online no período de pandemia.

Dentre eles, 83,1% pretendem con-
tinuar a aposta no ambiente digital pa-
ra realizar seus negócios mesmo quan-
do este cenário acabar. Os canais mais 
utilizados para esta comercialização 
são, principalmente, as redes sociais.

Os entrevistados também buscam 
alternativas de vendas em sites pró-
prios e oferta de produtos em lojas tipo 
marketplace (que reúnem diferentes 
vendedores em uma mesma platafor-
ma digital).

Questionados sobre em quais as-
pectos o ambiente online ajudou nas 

vendas, a maioria (51,0%) sinalizou que 
atingir públicos diferentes foi a prin-
cipal, seguida por ter mais exposição 
(44,8%), atingir novas regiões (34,5%) 
e atingir o mesmo público, mas em 
maior quantidade (29,7%).

O vice-presidente de Pequenas e 
Médias Empresas e Identidade Digital 
da Serasa Experian, Cleber Genero, 
conta que a aceleração dos processos 
digitais para venda e prospecção pode 
ter pegado alguns empreendedores 
de surpresa, mas que boa parte deles 
soube buscar recursos para manter o 
negócio funcionando.

“O brasileiro é naturalmente um 
apaixonado por tecnologia, mas vimos 
que muitas pequenas empresas pre-
cisaram incorporar totalmente o am-
biente digital em pouco tempo.”

“No início, esta adoção pode ter 
sido feita de forma improvisada, mas 

os negócios têm necessidades distintas 
e muitos conseguiram encontrar as 
ferramentas que melhor funcionassem 
para seu produto, público e região.”

“Hoje o mercado também já en-
tendeu essa necessidade das empresas 
de menor porte e oferece soluções di-
recionadas para este segmento, o que 
vai facilitar cada vez mais a adesão e 
digitalização”.

Uma pesquisa similar também foi 
feita em novembro do ano passado 
com o mesmo público e as duas edi-
ções perguntaram aos empresários 
sobre as oportunidades encontradas 
para manter as atividades durante a 
pandemia.

O resultado foi um aumento entre 
aqueles que estão investindo em novas 
tecnologias. Se na pesquisa anterior, 
23,3% fi zeram esta afi rmação, agora 
27,6% selecionaram esta alternativa. Entrevistados também buscam alternativas de vendas em sites próprios e lojas marketplace

Sete em cada dez empreendedores 
fizeram vendas online na pandemia

EMPREENDEDOR

13/05
Parcela disponível para
nascidos em outubro

17/05

14/05

Parcela disponível para 
nascidos em dezembro

Parcela disponível para
nascidos em novembro
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“A culpa é sua, mãe”, estreia 
literária de Samysia Almeida, 
32, é um livro para ser sentido 

— mais que apenas lido. O leitor 
percebe isso já nas primeiras linhas. 
É impossível caminhar pelas páginas 
sem ser invadido por sentimentos 
como amor, alegria e saudade. As 
memórias, até certo ponto exclusivas 
da autora, confundem-se às de quem 
lê, como um abraço — ato de afeto 
que nunca tem um único dono. 
Publicado de forma independente, 
o livro será lançado oficialmente na 
próxima terça, 18, mas já está em fase 
de pré-venda virtual. 

A obra tem 40 crônicas, divididas 
em cinco capítulos. São histórias 
reais que começam na infância de 
Samysia, na casa de portão marrom 
do beco entre as Avenidas Seis e 
São Paulo, no bairro do Alecrim, em 
Natal, costurada às vivências das 
últimas duas décadas. “É como um 
álbum de fotos. Só que no lugar de 
fotos, são textos”, definiu a escritora. 
“Espero que os leitores de alguma 
maneira se identifiquem com o amor 
por uma avó, com uma lembrança 
forte do amor pela mãe ou pelo pai 
ou de um minuto roubado de alguém 
que ama. São lembranças minhas, 
mas que, ao mesmo tempo, eu 
espero que sejam um pouco de todo 
mundo”, acrescenta. 

O livro foi escrito durante a 
pandemia da Covid-19, mas remete à 
época em que o distanciamento era 
algo impensável para famílias como 
a de Samysia — ou como da maior 
parte dos brasileiros. E é na riqueza 
de cada um dos personagens (mãe, 
pai, irmãos, avô, avó, primos…) que, 
apesar de independentes, as crônicas 
se enlaçam. No centro, está o texto 
que dá nome a obra: “A culpa é sua, 
mãe”. “É um texto muito importante 
pra mim porque foi o momento 
em que eu coloquei pra fora uma 
memória forte com minha mãe, dona 
Lígia. Publiquei no Facebook e as 
pessoas comentaram. Foi ele que me 
trouxe essa vontade lá no fundo de, 
quem sabe, escrever outras coisas 
que as pessoas pudessem ler, gostar 
e talvez se emocionar um pouco ou 
se identificar”, conta a escritora, que 
é jornalista por formação.  “E no final 
das contas, é tudo culpa dela mesmo”, 
completa.

É um livro que passa emoção, 
certamente. Mas muitas vezes 
traduzida em boas risadas e não 
em lágrimas. Samysia tem um bom 
humor ímpar, é cheia de tiradas 
cômicas e apresenta um notório 
encantamento pela simplicidade, 
como definiu Raquel Assunção, 
no Posfácio: “Samysia, através 
das suas crônicas, demonstra 

ABRAÇANDO O PASSADO 
ATRAVÉS DE CRÔNICAS 

LITERATURA | Em tempos de encontros mornos e pouco contato, a conexão nasce das lembranças. 
Livro de estreia de Samysia Almeida remonta memórias pessoais e fisga leitor pela identificação

essa sensibilidade: a de enxergar 
as múltiplas belezas que moram 
nas miudezas cotidianas. E ela faz 
isso com a minúcia de uma artesã 
em seu ofício, tendo as palavras 
como sua matéria-prima. Palavras 
que são verdadeiros presentes 
para quem tem o privilégio de as 
ler — e especialmente para aqueles 
que permitirem ser abraçados 
por elas. Palavras que acolhem, 
homenageiam, fazem sorrir e, nesse 
movimento, também acendem a 
gente por dentro.”

Com certo spoiler, o jornalista 
Leandro Igor revela, na orelha, um 
dos pontos fortes do livro: a fluidez 
na leitura. “Sem que as pernas 
cansem ou a vista se turve, o leitor 
passeará por ruas abarrotadas de 
saudade, ouvirá histórias contadas 
ao pé da cama pela melhor avó do 
mundo e visitará os corredores de um 
hospital quase sem vida mas cheio de 
esperanças. No passar imperceptível 
das páginas, poderá, ainda, deparar-
se com episódios que remetam ao seu 
próprio passado”. 

O livro, publicado de forma 
independente, pode ser adquirido no 
perfil do Instagram @aculpaesuamae 
a um custo de R$ 35 durante fase de 
pré-venda. A entrega é grátis para 
todo Brasil. 

RAYANE MAINARA

Samysia é jornalista por 
formação e estreia na 
literatura com crônicas 

São lembranças minhas, 
mas que, ao mesmo 

tempo, eu espero que 
sejam um pouco de todo 

mundo”

“
SAMYSIA ALMEIDA

ESCRITORA
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Lua e Vênus darão um tom carinhoso e instigante 
às interações de hoje. Solte a curiosidade, descubra 
novidades e coloque a conversa em dia com amigos, 
irmãos e pessoas próximas. Amor com entendimento. 
Expresse os sentimentos com maior leveza. 

Momento importante de formalizações e investimentos 
no seu desenvolvimento. Vários planetas desenharão 
cenário positivo para o futuro e reforçarão a 
autoconfi ança. Espere por mais prestígio e projeção 
profi ssional. Notícias de longe tocarão o coração. 

Encontre soluções práticas e resolva assuntos fi nanceiros. 
O dia trará acertos, acordos e maior equilíbrio do 
orçamento. Iniciativas para divulgar o trabalho darão 
retorno. Impulsione as comunicações e amplie interações 
nas redes. Momento favorável para concretizar projetos.

Sentimentos profundos motivarão mudanças e 
intensifi carão a vida íntima. Amor com mais confi ança. 
Novos planos a dois trarão entusiasmo e esperanças de 
dias melhores. Prepare o coração para fortes emoções, 
hoje. Rotina disciplinada e trabalho remoto.

Otimismo, segurança, autoestima e objetivos pessoais 
mais defi nidos darão a sensação de estar no caminho 
certo. Lua e Vênus em seu signo inspirarão cuidados de 
beleza. Novos relacionamentos chegarão naturalmente, 
atraídos por seu brilho, charme, simpatia e inteligência.

Lindo momento no amor. Vários planetas anunciam 
clima carinhoso, harmonia e entendimento com o 
par. As conversas de hoje defi nirão rumos e planos de 
longo prazo para a vida íntima. Espere também por 
convite de associação e perspectivas fi nanceiras.

Avalie os sonhos, encontre respostas existenciais e 
refl ita sobre o futuro. O dia trará sintonia com sua força 
interior e sabedoria espiritual. Tudo fl uirá positivamente. 
Dê atenção à equipe, marque presença nas redes e 
aprofunde relações. Intuição aguçada.

Dia bastante produtivo no trabalho e cuidados de saúde. 
Você poderá fi rmar um contrato de longa duração que 
trará estabilidade fi nanceira. Ambiente agradável e 
harmonia nas relações cotidianas darão mais leveza à 
vida. Dê um toque de arte e beleza aos seus espaços. 

Clima carinhoso, conversas interessantes e empatia 
marcarão as interações de hoje. Bom para conversar 
com amigos, impulsionar atividades de grupo e fi rmar 
relações. Contribua com a coletividade através de ações 
efetivas e faça diferença no mundo. 

Brilhe, crie, conquiste novos espaços e dê vazão aos seus 
talentos. O dia trará conquistas no trabalho e na vida 
pessoal. Planos de longo prazo no amor e decisões de 
vida darão segurança. Aposte em planos de expansão e 
inovações. Ideias geniais enriquecerão sua atuação.

Hora de brilhar, fazer sucesso, aumentar a visibilidade 
profi ssional e o prestígio. Com vários planetas na área 
da carreira, espere por mais sucesso e popularidade. 
Bom momento para se expor, fi rmar alianças e expandir 
a atuação. Planos para o futuro fi carão mais defi nidos. 

Deixe a casa mais bonita, com atenção aos detalhes, 
organização e conforto. O dia trará momentos carinhosos 
com a família, lindas lembranças e muitas emoções. 
Talvez bata saudade de alguém especial ou de outras 
épocas. Relações importantes em sua vida.

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)

Mudança na dramaturgia da Globo pode afastar Manuela Dias   

Após a saída de Silvio 
de Abreu da sua direção e a 
chegada de José Luiz Villamarim, 
como simples consequência 
dessa troca, foi estabelecido 
um processo de mudanças na 
dramaturgia da Globo.

Nada diferente aos 
procedimentos de sempre. 
Villamarim, como novo 
responsável, tem todo direito 
de colocar em prática aquilo 

que ele acredita ser o certo, sem 
que isso signifi que qualquer 
reprovação ao trabalho do seu 
antecessor.

São muitos também, entre 
condições e momento, os outros 
tantos fatores em jogo.

A fi la das novelas, em 
seus diversos horários, antes 
organizada até 2023, fatalmente 
sofrerá alterações, também 
de forma natural, assim como 

trocas de autores e na formação 
de elenco.

Por exemplo: a coluna foi 
informada que Manuela Dias, de 
“Amor de Mãe”, não fará tão cedo 
outra novela. Ficará nas séries.

Procurada, por meio da 
CGCom, ela negou. Tudo bem, 
vida que segue. Nos resta 
acompanhar os acontecimentos 
e esperar pelas cenas dos 
próximos capítulos. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Neste sábado, às 15h30, a 

TV Cultura transmite o GP de 
Indianápolis da Fórmula Indy. 
Narração de Geferson Kern e 

comentários de Rodrigo Mattar...
Já as 500 Milhas de Indianápolis, 

no dia 30, deve receber o maior 
público em um evento esportivo 

nos Estados Unidos desde o início 
da pandemia.Nas gravações das 
novelas da Globo a presença de 

muitas pessoas em cena continua 
sendo evitada...Só duas, sempre.
A propósito, depois de longa 

ausência, Débora Duarte volta às 
novelas...Em “Um Lugar ao Sol”, 

será a mãe da Andréa Beltrão.
O Multishow fechou o primeiro 

quadrimestre em primeiro lugar em 
audiência e alcance...O “BBB”, 
claro, teve muito a ver com isso.
O “Encontro” de Fátima 

Bernardes completa 9 anos na 
Globo em 25 de junho...E, a 
se confi rmar as informações de 

veículos da emissora, Gil do Vigor 
será um de seus presentes.  

8 ou 80
Os procedimentos tomados 

revelam como o SBT diminuiu 
de tamanho nos últimos tempos. 
Hoje, todos os olhares e atenções 
da sua direção, especialmente do 
dono Silvio Santos, estão voltados 
para o “Vem Pra Cá”. Tudo é 
para ele e a favor dele. Talvez 
isto explique índices tão altos de 
rejeição interna.

  

Por exemplo
Ontem, o “Notícias da TV” 

informou que Silvio Santos exigiu 
cenário novo para o “Vem Pra 
Cá”. Como todo respeito ao nosso 
herói, o cenário é o menor dos 
problemas do programa. Até 
lembra a velha história de botar a 
culpa no sofá.

Nem aí
Guardadas as proporções, o 

“Esporte Total”, da Band, sofre 
do mesmo mal que o “Vem 
Pra Cá”, do SBT. Nesta última 
segunda-feira, foi deslocado para 

Depois de “Dancing Brasil Júnior” e 
“Amor Sem Igual”, Henrique Camargo 
inicia nesta quinta –feira participação 
em “Gênesis”.O personagem é Isma-
el, fi lho de Abraão (Zécarlos Macha-
do) e da serva Agar (Hylka Maria). O 
jovem ator é uma aposta da Record.

DIVULGAÇÃO C.I PRODUÇÕES

a madrugada e o “Planeta 
Selvagem” entrou no seu lugar, 
às 23h30. Quanto à fi delização e 
ao que o público se acostumou 
a assistir naquele horário, deixa 
pra lá.

Novo golpe
A gatunagem não tira 

licença. A novidade agora é o 
golpe no WhatsApp, fi lho ou 
fi lha, com celular quebrado, 
usando outro número e pedindo 
auxílio para o pai ou mãe.
Cuidado para não ser a próxima 
vítima. Ontem, tentaram pegar 
a Christina Rocha. Esperta, ela 
percebeu a malandragem.

Convidada especial
Para valorizar e dar um 

peso diferente a Stock Car, 
neste próximo domingo, a 
Band pretende incluir algumas 
novidades na sua transmissão.
Uma delas será a presença 
de Glenda Kozlowski em 
Interlagos.



O lutador Anderson Silva anun-
ciou que não voltará a competir 
no MMA (sigla em inglês para 

Artes Marciais Mistas). Em entrevista 
ao programa Ariel Helwani’s MMA 
Show, o paulistano confi rmou que não 
mais atuará no esporte e que pretende 
migrar para o boxe ou jiu-jitsu profi s-
sionais.

Anderson Silva já tem na agenda 
compromisso marcado com o boxe. 
No dia 19 de junho, enfrentará o pu-
gilista mexicano Julio Cesar Chavez 
Jr, em Guadalajara. O evento terá 
transmissão por uma plataforma de 
streaming e deverá contar com Gust-
tavo Lima cantando o hino nacional. O 
lutador brasileiro revelou ter recebido 
diversos convites para seguir lutando 
no continente asiático, mas a quan-
tidade de lutas o desentusiasmou a 
seguir carreira por lá.

“Logo após a luta contra Uriah 

Hall, eu fui para o vestiário e come-
çaram a me ligar para lutar no Japão. 
Eu precisava descansar, mas todos os 

dias muitos eventos, especialmente 
no Japão e do resto da Ásia, me liga-
vam. Mas eu não vou mais lutar MMA, 

porque é duro treinar para o MMA, é 
difícil fazer um campeão em alto nível, 
você se machuca muito. Agora eu só 
quero curtir. Não preciso provar mais 
nada para ninguém”, iniciou Anderson 
Silva, que ainda comentou os fatos 
seguintes à sua derrota no octógono 
para o lutador jamaicado.

“Eu aceitei a luta contra Uriah Hall 
e algumas coisas aconteceram nos 
bastidores. Todo mundo sabe o que 

estava acontecendo, não preciso fi car 
falando. Não coloco mais pressão no 
meu corpo nem na minha mente, pen-
sando em lutar novamente. Só tenho 
que agradecer a Deus por poder lutar 
e poder ajudar meu fi lho Gabriel a trei-
nar”, explicou.

Aos 46 anos, o ex-campeão peso-
-médio pretende se especializar em 
mais artes marciais e, por isso, preten-
de lutar em algumas delas e ter mais 
propriedade para descrever e explicar 
determinados movimentos do espor-
te. Sobre o UFC e a maneira como saiu 
da competição, Anderson preferiu ne-
gar quaisquer rusgas.

“Eu me sinto feliz porque fi z o meu 
melhor e dei o meu coração pelo UFC. 
Eu me lembro de Lorenzo Fertitta me 
dizer uma vez que aquilo era uma fa-
mília e era importante estar perto da 
família. E em todas as minhas lutas no 
UFC eu coloquei o meu coração nelas”. 
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DIVULGAÇÃO

Anderson Silva deixa MMA e já tem 
luta agendada para junho no boxe
MUDANÇA | Lutador confirmou saída definitiva em entrevista ao programa Ariel Helwani’s MMA Show e revelou que pretende migrar para o boxe ou jiu-jitsu profissionais: “Agora, eu só 
quero curtir”.  Aos 46 anos de idade, ex-campeão peso-médio não conseguiu retornar ao mesmo nível competitivo desde lesão grave, quando quebrou a perna lutando em 2013

Um dos maiores ídolos do MMA, Anderson Silva já tem na agenda compromisso com o boxe

NO DIA 19 DE JUNHO, ANDERSON 
SILVA ENFRENTARÁ O PUGILISTA 
MEXICANO JULIO CESAR CHAVEZ 
JR, EM GUADALAJARA. EVENTO 
TERÁ TRANSMISSÃO AO VIVO EM 

PLATAFORMA DE STREAMING


