
Paratletas competirão em Tóquio 
com apoio da Prefeitura de Natal
POLÍTICA. 4 | Presidente da Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef), Jackson Alexandre, ressalta a importância da parceria com a gestão 
municipal para o desenvolvimento dos atletas, como a nadadora Joana Neves. “Temos orgulho dos nossos paratletas”, disse o prefeito Álvaro Dias
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COLUNISTAS

Efeito pandemia: os deputados 
Vivaldo Costa e José Dias ainda 
continuam trabalhando em casa.

PÁGINA 2

ALEX 
VIANA

É preciso reconhecer que o 
presidente Jair Bolsonaro é uma 
baita janela de oportunidades.

PÁGINA 6

MARCELO
HOLLANDA

Pastora evangélica afi rma ter visto, 
no inferno, ator que morreu de covid 
e MC que despencou de prédio. 

PÁGINA 12

JOÃO
RICARDO
CORREIA

“Balada” atrai milhares de jovens à 
Arena das Dunas e ginásio Nélio Dias
CIDADES. 6 | Fechamento da fase atual do Plano Nacional de Imunização contra a 
covid-19 em Natal foi motivo de festa para milhares de jovens, nesta quarta-feira 18

Programa Ação pela 
Vida aplica mais 
de 185 mil doses de 
vacina contra covid-19

Cientistas apontam 
que variante Delta 
torna a imunidade de 
rebanho impossível

Poder Judiciário 
potiguar chega a 
180 mil sentenças 
produzidas em 2021

Governo do Rio 
Grande do Norte quer 
200 milhões de reais 
emprestados do BID

Criadores de suínos se 
organizam para criar 
primeira Associação 
na cidade de Macaíba

Ciberataques: riscos 
contra usuários no 
Brasil são maiores 
do que média global

CIDADES. 7 | Até esta quinta-feira 19, 
foram 185.177 doses do imunizante 
aplicadas, sendo 15% do total - 23 mil 
doses - em trabalhadores da indústria, 
segundo informações da Fiern. 

CIDADES. 9 | Quem esperava ser 
protegido da covid pela imunidade 
coletiva pode esquecer e tomar logo 
sua vacina, afirmam especialistas de 
importantes universidades europeias.

CIDADES. 8 | Entre 1º de janeiro e 8 
de agosto de 2021, a Justiça do Rio 
Grande do Norte produziu 180.922 
sentenças,185.925 decisões e 
417.383 despachos. 

POLÍTICA. 3 | Pedido de autorização 
para contratar a operação de crédito 
foi encaminhado à Assembleia 
Legislativa. Recursos seriam usados 
na Secretaria da Tributação.

CIDADES. 5 | Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Pesca promoveu reunião, 
no Pax Club, com os criadores locais 
de suínos, um momento histórico para 
o setor produtivo no município.

GERAL. 10 | Conclusão é do Relatório 
de Risco Global para PC mais recente 
da Avast, que analisa ameaças 
bloqueadas pela companhia de 16 de 
março a 14 de abril do ano de 2021.
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Rocas
O deputado estadual Ubaldo Fernandes 

está atento à nominata do seu novo partido, 
o PL. É que os deputados estaduais Kleber 
Rodrigues e George Soares estão com mais 
bases, e tiveram mais votos que Ubaldo. O 
deputado das Rocas se elegeu em 2018 numa 
sigla pequena, com 20.148 votos. Ubaldo pre-
cisa aumentar as bases se fi car no PL.

PSC Bolsonarista
O deputado estadual Coronel Azevedo 

(PSC) anda pautando seu mandato nas áreas 
militares. Azevedo é outro que precisa am-
pliar seus votos e cuidar de uma nominata 
no PSC. Ele precisa juntar 70 mil votos para 
conquistar sua cadeira. Os nomes até agora 
do PSC são desconhecidos. Azevedo também 
tem defendido o presidente Bolsonaro.

Aceno
Em um aceno ao presidente Jair Bolsonaro, o 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), deu início aos trâmites das indicações de 
André Mendonça para o STF e da recondução 
de Augusto Aras para mais dois anos à frente da 
Procuradoria-Geral da República. Foram enca-
minhadas as mensagens presidenciais à Comis-
são de Constituição e Justiça, em ato de ofício, 

onde os indicados deverão ser sabatinados.

Ausentes
Devido à pandemia, mesmo tomando a 

segunda dose da vacina, os deputados esta-
duais Vivaldo Costa e José Dias continuam 
trabalhando em home offi  ce. Há quase dois 
anos que nem Vivaldo nem José Dias visitam 
o interior. Aguardam a covid acabar.

GIRO DE NOTÍCIAS

Estímulo à candidatura 
de mulheres e negros 
vai ao Senado

texto aprovado na Câmara dos De-
putados é o substitutivo da relatora, 
deputada Renata Abreu (Pode-SP). 
Entre outras medidas, a Reforma 
Política para as Eleições prevê a con-
tagem em dobro dos votos dados a 
candidatas e a negros para a Câmara 
dos Deputados, nas eleições de 2022 
a 2030, para fi ns de distribuição en-
tre os partidos políticos dos recursos 
do Fundo Partidário e do Fundo Es-
pecial de Financiamento de Campa-
nhas (Fundo Eleitoral).

Entretanto, essa contagem em 
dobro será aplicada apenas uma vez, 
ou seja, os votos para uma candidata 
negra, por exemplo, não poderão ser 
contados em dobro duas vezes.

Um dos critérios para a distri-
buição dos recursos desses fundos é 
exatamente o número de votos obti-
dos. Assim a ideia é estimular candi-
daturas desses grupos.

Hoje, o Rio Grande do Norte 
não tem nenhum negro deputado 
federal. Essa nova lei pode esti-
mular novos nomes ou lideranças 
locais, que queiram concorrer.  
Única mulher que está na Câmara, 
Carla Dickson (PROS) assumiu em 

condições de primeira suplente do 
ministro Fábio Faria.

Na Assembleia Legislativa, a de-
putada Cristiane Dantas (Solidarie-
dade) vai tentar seu terceiro man-
dato. Enquanto Isolda Dantas (PT), 
agora com força no Governo Fátima 
Bezerra, concorrerá pela segunda 
vez a deputada.

Outras mulheres com chances 
são as primeiras-damas Terezinha 
Maia (São Gonçalo do Amarante) e 
Alda Taveira (Parnamirim). A ex-de-
putada Larissa Rosado (PSDB)  no 
Oeste deve sair com grande votação 
em Mossoró. Também tem a ex-pre-
feita Rosalba Ciarlini, hoje no PP, que 
em silêncio articula seu nome para a 
Assembleia Legislativa.

No Senado, a única mulher hoje 
é a senadora Zenaide Maia (PROS), 
que tem mandato até janeiro de 
2027. Nenhuma mulher até agora 
aparece com chances no RN para o 
Senado. A governadora Fátima Be-
zerra (PT) tentará a reeleição.

Partidos como PT, PSDB, Solida-
riedade, MDB, e outros estão articu-
lando nomes de mulheres para suas 
nominatas. 2022 está logo ali…

O

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Deputada Carla Dickson (PROS) 
é a única mulher que representa 
o RN, na Câmara Federal. Ela 
assumiu em condições de primeira 
suplente do ministro Fábio Faria.
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CPI da Covid: funcionários do Lacen são 
ouvidos sobre compra de testes e reagentes

A Comissão de Administração, 
Serviços Públicos, Trabalho e 
Segurança se reuniu manhã 

desta quinta-feira 19 para aprecia-
ção de vários projetos, entre eles 
estava o Projeto de Lei nº 27/2021, 
enviado à Casa pelo executivo es-
tadual, pedindo para que a Assem-
bleia Legislativa autorize o governo 
a contratar operação de crédito 
através do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de 
36 milhões de dólares. Em reais, esse 
valor chega a quase R$ 200 milhões.

Os recursos serão utilizados pa-
ra reorganização do fi sco estadual, 
segundo o argumento do governo, 
quando enviou a matéria para o le-
gislativo, no início do ano.

O presidente da Comissão e re-
lator do projeto, deputado Kleber 
Rodrigues (PL), que é da base do 

governo, enfatizou que a matéria 
é de interesse da sociedade. “Es-
sa é uma matéria de interesse da 
sociedade potiguar e por isso essa 
Comissão entende que a mesma 
deva ser aprovada”. “Esses recursos 
serão utilizados para o melhora-
mento fi nanceiro da Secretaria Es-
tadual de Tributação” conclui.

Caso o projeto seja aprovado, o 
governo do RN irá adquirir os recur-
sos através do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). A maté-
ria segue tramitando na Casa, desde 
fevereiro deste ano.

A reportagem do Agora RN 
tentou contato com o secretário 
de Tributação do estado, Carlos 
Eduardo Xavier, para saber de-
talhes sobre o destino dos recur-
sos, mas ele  não quis se pronun-
ciar sobre o assunto.

Governo do Estado pede 
autorização à ALRN para 
tomar quase R$ 200 mi 
emprestados ao BID

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

ALRN

AGORA RN

Deputado Kleber Rodrigues espera que matéria seja aprovada, para atender “interesse da sociedade”

Deputados aprovaram requerimentos para a modifi cação da condição de testemunhas para investigados de quatro pessoas

A tarde desta quinta-feira 19 foi 
de mais depoimentos referen-
tes aos trabalhos da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Covid, na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte. Os parlamentares ouviram o 
diretor administrativo do Laboratório 
Central de Saúde Pública do Rio Gran-
de do Norte (Lacen), Derley Galvão de 
Oliveira, e a técnica de enfermagem 
e responsável pelo setor de compras 
do laboratório, Cristiane Felinto Leal 
Torres. O foco principal da discussão 
foi o contrato para aquisição de testes 
swab e reagentes por parte do Gover-
no do Estado, através do laboratório.

Relator da CPI da Covid, o depu-
tado Francisco do PT foi o primeiro a 
fazer perguntas e questionou ambos 
os servidores, que foram ouvidos na 
condição de testemunhas, sobre a 
forma como ocorreu o trabalho para 
aquisição do material durante o ano 

passado, em momento crítico da 
pandemia no Rio Grande do Norte. 
O parlamentar fez a leitura da justi-
fi cativa no requerimento para a con-
vocação dos responsáveis pelo setor, 
que negaram ter observado quais-
quer indícios de irregularidades.

“Se há irregularidade, onde 
está o dano ao erário público? Os 
testes não foram usados? Não fo-
ram úteis à população? São ques-
tionamentos que fazemos porque, 
ao nosso ver, não há indícios de 
fraudes”, disse o relator da CPI.

Por outro lado, o presidente da 
CPI, deputado Kelps Lima (Solida-
riedade), e o deputados Tomba Fa-
rias (PSDB), suplente da Comissão, 
questionaram os depoentes sobre 
informações que, no entendimento 
dos parlamentares, deveriam es-
tar no processo para a compra. Os 
principais questionamentos foram 
com relação à ausência de e-mails 
encaminhados para a solicitação 
de orçamentos para empresas que 
poderiam executar o serviço; o 
motivo pelo qual somente uma em-
presa, que foi a vencedora, encami-
nhou as certidões que avalisavam a 
prestação do serviço; e sobre uma 
nota fi scal da empresa vencedora 

que foi utilizada para embasar os 
preços praticados no mercado.

O deputado Kelps Lima cobrou 
informações sobre quem anexou 
as notas fi scais da empresa e quem 
teria solicitado a proposta, mas não 
teve a confi rmação. Para ele, é im-
portante o fornecimento do dado 
e, por isso, haverá a solicitação de 
mais dados à própria Secretaria de 
Saúde do Estado e ao Lacen.

“Perguntamos às duas pessoas 
que trataram diretamente sobre 
o processo e nenhum dos dois 
sabem quem colocou esta nota 
como sendo uma proposta. Por is-
so que estamos requisitando mais 
informações, assim como também 
solicitamos o arquivo referente a 
pesquisa, que teve 49 buscas, mas 
somente três foram utilizadas”, ex-
plicou Kelps Lima.

Além das oitivas, os deputados 
também aprovaram requerimen-
tos para a modifi cação da condi-
ção de testemunhas para quatro 
representantes de empresas, que 
serão ouvidos pela CPI na condi-
ção de investigados. A expectativa 
é que ainda nesta sexta-feira 20 
sejam confi rmados os nomes das 
próximas pessoas que serão ouvi-
das no âmbito da comissão.

INVESTIGAÇÃO| Principais  
questionamentos foram 
com relação à ausência de 
e-mails para a solicitação de 
orçamentos das empresas
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O Rio Grande do Norte tem 
nove representantes atletas 
nas Paralimpíadas de Tóquio. 

Três desses, Ana Raquel Montenegro 
(Ciclismo), Joana Neves (Natação) e 
Júnior França (Halterofi lismo), além 
do técnico Carlos Williams, recebem 
apoio da Prefeitura de Natal através 
de um convênio com a Sociedade 
Amigos do Defi ciente Físico – Sadef/
RN. A competição começa na próxi-
ma terça-feira 24 com a cerimônia de 

abertura na capital japonesa.
Natal tem um termo de fomento ao 

paradesporto, assinado com a Sadef. O  
termo tem por objeto a transferência 
de recursos financeiros à instituição 
parceira, comprometendo-se a utili-
zar os recursos para atividades-fins da 
prática paradesportiva no Município, 
no esporte amador e profissional, con-
templando no mínimo uma das quatro 
regiões administrativas da cidade.

“Sabemos das difi culdades que 
os paratletas enfrentam e, em meio 
a uma pandemia, a situação foi ain-
da pior, mas estaremos sempre bus-
cando alternativas para ajudá-los. 
Temos orgulho dos nossos paratletas 
olímpicos que estarão lutando por 
medalhas na paraolimpíada de Tó-
quio”, afi rma o prefeito Álvaro Dias. A 
Prefeitura de Natal, este ano, oportu-

niza profi ssionais de educação física  
para treinamento dos mais de 100 
paratletas em várias modalidades es-
portivas, garantindo um melhor ren-
dimento do paradesporto na cidade.

O presidente da Sadef, Jackson 
Alexandre, faz questão de ressaltar 
a importância da parceria com a 
gestão municipal para o desenvol-
vimento dos nossos atletas. “Sem 
sombra de dúvidas, essa parceria 
com a Prefeitura de Natal é de suma 
importância não só para a Sadef, 
mas principalmente para os nossos 
atletas. Tudo isso porque, com cer-
teza, permite uma qualidade de vida 
melhor, para a compra de materiais 
e tudo aquilo que um atleta precisa 
para se preparar cada vez melhor, ou 
seja, se tornar um atleta de alto ren-
dimento, como temos, por exemplo 

com nossos representantes nas Para-
limpíadas de Tóquio”, explica.

O presidente enfatiza que o tra-
balho realizado tem tradição local e 
relembra que sempre estamos man-
dando representantes e conquistan-
do medalhas. “Tudo isso vem para 
fortalecer ainda mais através dessa 
parceria com a Prefeitura de Natal, 
por isso agradecemos ao prefeito 
Álvaro Dias, que sempre nos deu esse 
apoio, que abrilhanta e faz crescer o 
paradesporto, fazendo com que ou-
tros atletas vejam os atuais compe-
tindo e surjam neles o mesmo desejo 
e quem sabe se tornem futuros cam-
peões no mundo do paradesporto”, 
destaca o presidente da entidade.

Paradesportos
Além do apoio direto aos atle-

tas da Sadef, a Prefeitura tem ações 
inclusivas para os paratletas nata-
lenses. Dentre eles, estão os Jogos 
Paradesportivos, já realizados por 
três anos seguidos e que foi inter-
rompido do ano passado para cá em 
função da pandemia de Covid-19.

Na última edição realizada, em 
2019, os Jogos Paradesportivos de 
Natal reuniram 460 paratletas em 
oito modalidades diferentes. Para o 
prefeito Álvaro Dias, ações como es-
tas vão além da questão meramente 
esportiva. “A realização de eventos 
desse gênero promove a inclusão 
das pessoas com defi ciência, tanto 
do ponto de vista social, como da 
garantia de direitos e da construção 
da cidadania. Os resultados esporti-
vos acabam sendo o fator menos im-
portante no fi nal”, avalia o prefeito. 

A delegação brasileira é 
composta por 260 atletas (in-
cluindo atletas sem defi ciência 
como guias, calheiros, goleiros 
e timoneiro), sendo 164 homens 
e 96 mulheres, além de comis-
são técnica, médica e adminis-
trativa, totalizando 434 pessoas. 

Jamais uma missão brasileira 
em Jogos Paralímpicos no exterior 
teve tamanha proporção. Na últi-
ma edição fora do Brasil, em Lon-
dres 2012, o Brasil compareceu 
com 178 atletas, até então a maior. 
O número para a capital japonesa 
só é superado pela participação 
nos Jogos Rio 2016, já que o Brasil 
garantiu vagas em todas as moda-
lidades por ser país sede e contou 
286 atletas no total, fi cando em 8º 
lugar no ranking de medalhas.

Em seu planejamento estraté-
gico, o CPB estabeleceu como meta 
se manter entre as 10 principais 
potências do planeta nos Jogos Pa-

ralímpicos. Além disso, também foi 
estabelecida uma meta de participa-
ção feminina: 38%. Em Tóquio, a de-
legação terá 95 atletas mulheres com 
deficiência, o que representa 40% da 
equipe nacional, ou seja, neste quesi-
to, o objetivo foi até superado.

Atletas
Perfi s dos atletas benefi ciados 
pela parceria entre Prefeitura 
de Natal e Sadef que estarão 
em Tóquio
Ana Raquel Montenegro Batista 
Lins (Ciclismo)
Nascimento: 11/03/1991, Natal 
(RN) - Classe: C5 - Ela começou 
na natação e migrou para o 
triatlo em 2014. Participou dos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016 pela 
modalidade e no ano seguinte, 
focou no paraciclismo.
João Maria de França Júnior (Hal-
terofi lismo)
Nascimento: 20/10/1995, Natal 

(RN) - Peso: 49kg - Categoria: Até 
49kg - Começou no halterofi lis-
mo timidamente e em 2015 pas-
sou a se dedicar à modalidade. 
Joana Maria Jaciara da Silva Eu-
zebio (Natação)
Nascimento: 14/02/1987, Natal 
(RN) - Classe: S5 - Começou a 
praticar natação aos 10 anos por 
recomendação médica e, aos 13, 
passou a competir. 
Carlos Williams é treinador de 
Halterofi lismo.

Outros potiguares que esta-
rão em Tóquio
Roberto Vital (Médico), Jardenia 
Felix Barbosa da Silva (Atletismo), 
Thalita Vitória Simplício da Silva 
(Atletismo), Adriana Gomes de 
Azevedo (Canoagem), Romário 
Diego Marques (Goalball), Arthur 
Cavalcante da Silva (Judô), Cecília 
Kethlen Jerônimo de Araújo (Na-
tação) e Felipe Veloso (Atleta-guia).

Brasil terá maior delegação da 
história em Jogos no exterior

Prefeitura de Natal apóia paratletas que estão em Tóquio
PARCERIA | Presidente da 
Sadef, Jackson Alexandre, 
ressalta a importância do 
apoio da gestão municipal 
para o desenvolvimento 
dos nossos atletas 

MARCO POLO

 ALE CABRAL/CPB

Além do apoio direto aos atletas 
da Sadef, a Prefeitura tem ações 
inclusivas para os paratletas 
natalenses

Joana Neves é uma das atletas 
que integram a delegação 
brasileira, nas Paralimpíadas
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A Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Pesca (SEMAPE) 
promoveu, na manhã da quar-

ta-feira 18, reunião no Pax Club com 
os criadores locais de suínos, um mo-
mento histórico para o setor produ-
tivo, conforme relata o secretário da 
pasta, Cícero Militão, que irá culminar 
na futura criação da 1ª Associação de 
Suinocultores de Macaíba.

Com o objetivo de organizar o setor 
produtivo tão importante para econo-
mia local e das famílias, a SEMAPE 
vem realizando uma série de visitas em 
todas as propriedades tanto na área 
urbana quanto na área rural.

Diante disso, foi criado o progra-
ma “Aqui tem Suinocultura Legal”, 
para assessorar tecnicamente os 
criadores, de modo a propiciar todo 
o acompanhamento desde a defi ni-
ção do local e montagem da pocilga, 
sanidade dos animais, alimentação, 
substituição das fossas negras por 
fossas com menos impacto ao meio 
ambiente, acompanhamento para o 
abate e comercialização dos animais 
e da carne na feira livre e no mercado 
da cidade, além de buscar as parce-

rias com a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), para a aqui-
sição da ração subsidiada.

A SEMAPE organizou uma série 
de recomendações que são pontos 
a serem seguidos para que o suino-
cultor possa fazer parte do Progra-
ma. Isso garante a participação do 

mesmo, além de propiciar que a ati-
vidade estará sendo acompanhada, 
onde tantos os animais vivos quanto 
abatidos poderão ser comercializa-
dos com uma certeza maior de que 
essa carne tem uma procedência, 
tendo em vista que estará tendo em 
todo o processo desde o início da 

criação até o abate com a liberação 
da Guia de Trânsito Animal (GTA), 
o acompanhamento sistemático da 
SEMAPE e da Vigilância Sanitária.

Existe uma proibição da criação 
de animais em espaço urbano e, por 
isso, a SEMAPE foi buscar a Promo-
toria do Meio Ambiente para cons-

truir um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), onde os envolvidos 
assumem o cumprimento dos pon-
tos para garantir a continuidade da 
atividade na propriedade.

A reunião contou com a presen-
ça de 12 criadores, que reivindicam 
a organização do setor, além do 
direito de continuar a criação fonte 
do sustento de suas famílias. Para 
isso, os suinocultores reafi rmaram 
o compromisso de seguir as orien-
tações da Secretaria, que visa com 
o Programa fi xar no muro da resi-
dência uma placa com o texto: “Aqui 
tem suinocultura legal”, contendo 
ainda os slogans da Prefeitura, da 
Secretaria e da Vigilância Sanitária 
local. Essa mesma placa estará fi -
xada na barraca do feirante ou no 
box onde o acompanhado pela Se-
cretaria vende a carne dos animais. 
Na parede da pocilga, será colocada 
uma fi cha similar à colocada pelo 
Programa de Saúde da Família, on-
de serão anotadas todas as visitas e 
ações realizadas naquela pocilga.

Na reunião, também se tratou do 
acesso ao crédito através do CRED-
MAIS, para propiciar a melhoria ou 
construção de pocilgas dentro do 
modelo orientado pela Secretaria. 
Essa linha de crédito possui vanta-
gens como as taxas de juros, o perío-
do de carência para começar a pagar 
e o valor de até R$ 10 mil reais para 
investimento e até R$ 6 mil para cus-
teio, permitindo assim melhorar a 
pocilga e a aquisição de equipamen-
tos para fortalecer a atividade.

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante/RN, por meio da 
Secretaria Municipal de Edu-

cação, realiza desde ontem  19 e ter-
mina nesta sexta 20, com estudantes 
do 1° ao 3° ano do Ensino Fundamen-
tal, a  primeira Avaliação Municipal 
de Língua Portuguesa e Matemática. 
O objetivo é auxiliar a SME no moni-
toramento dos processos de ensino e 
aprendizagem oferecidos nas escolas 
municipais, mapeando o desenvolvi-
mento dos alunos por escola.

Nesta primeira edição, a Secre-
taria busca diagnosticar os níveis de 
aprendizagem dos estudantes, após 

um período de atividades não pre-
senciais, em virtude da pandemia 
de covid-19. As informações resul-
tantes desse diagnóstico irão orien-
tar o trabalho da equipe escolar, 
aperfeiçoando os planejamentos e a 
execução das práticas pedagógicas. 

“O processo de avaliação con-
siste numa proposta para verifi car 
quais habilidades e competências 
foram desenvolvidas pelos nossos 
estudantes e, a partir desses resul-
tados, dar condições necessárias 
para que as escolas planejem ações 
pedagógicas pertinentes, baseadas 
no seu próprio relatório”, destaca 

Othon Militão, secretário municipal 
de Educação. Ele lembra que as es-
colas foram orientadas a incentivar 
a participação dos alunos e, ainda 
no contexto pandêmico, manter os 
protocolos de biossegurança. 

A SME destinou às escolas os 
materiais necessários para a execu-
ção da proposta avaliativa, cader-
nos de avaliação do aluno, caderno 
do professor, guia de orientação e 
relatório de resultados. A avalia-
ção foi pensada e desenvolvida por 
uma equipe multidisciplinar, com-
posta por profi ssionais da secreta-
ria, bem como do Portal Clickideia.

Prefeitura realiza avaliação 
municipal de língua portuguesa e 
matemática das escolas públicas

SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SME destinou às escolas os materiais para a execução da proposta avaliativa

Reunião contou com a presença criadores, que reivindicam a organização do setor, além do direito de continuar a criação

Macaíba busca organizar a suinocultura 
local e criar Associação de Criadores
SECRETARIA |  SEMAPE 
organizou uma série de 
recomendações que são 
pontos a serem seguidos 
para que o suinocultor 
possa fazer parte do 
Programa
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É preciso reconhecer que Bol-
sonaro, mais do que uma 
franquia de sucesso para 

quem o abraçou desde sempre, é 
uma baita janela de oportunidades.

A porta da esperança para muita 
gente que, em tempos normais, teria fi-
cado exatamente onde estava em 2018, 
quando o capitão foi eleito. E a vida de-
las mudou da água para o vinho.

De fi gura folclórica da Câmara 
como deputado à presidente da 12ª 
economia do mundo, por enquanto, 
já que foi a sexta até poucos anos 

atrás, Bolsonaro sempre teve adep-
tos, mas nunca como agora.

Não é novidade que bajula-
dores surgem aos borbotões para 
tirar vantagem de um belo cavalo 
selado quando ele passa inespera-
damente diante de seus olhos.

As declarações dadas esta semana 
pelo ministro Queiroga, da Saúde, e por 
Augusto Aras, Procurador Geral da Re-
pública, são exemplos acabados disso.

Ao desacreditar o uso de más-
caras, e ao não ver nada investigá-
vel nos ataques golpistas do presi-
dente, essas duas fi guras mostram 
que não entraram de graça nesse 
jogo pelos belos olhos do capitão.

Um pote de ouro deve estar no 
fi nal desse arco-íris.

Quem já se elegeu em 2018 a al-
gum cargo eletivo usando o nome de 
Bolsonaro e ainda não o debandou 

como muitos já fi zeram, é porque 
ama mesmo a causa.

A de instalar um regime autori-
tário no Brasil pela via da corrosão 
de suas instituições tendo as Forças 
Armadas como instrumento – o que 
não seria nenhuma novidade na his-
tória dessa jovem República.

Não é o caso de muitos outros que 
embarcaram nessa canoa de ocasião 
diante da facilidade ímpar de acessar van-

tagens que julgavam perdidas até ontem.
André Mendonça no Supremo 

depois da surpreendente indicação 
de Kássio Nunes Marques (o Kássio 
com K); Augusto Aras na mesma di-
reção desde que entregue resultados 
agora; Queiroga, a saber, e por aí vai.

Cada um com uma história 
diferente e regada por um ambi-
cioso projeto de vida.

Pré-condição para esse futuro próspe-
ro e dourado: empatia zero pelos brasilei-
ros e seu sofrimento. Ambição desmedida 
por poder e dinheiro. E caráter nenhum.

Bolsonaro é a janela de oportunidades

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

O fechamento da fase atual do 
Plano Nacional de Imuniza-
ção contra a covid-19 em Na-

tal foi motivo de festa para milhares 
de jovens nesta quarta-feira 18, no 
estacionamento do Arena das Dunas 
e Ginásio Nélio Dias. Ao investir nu-
ma estrutura de balada, com música, 
iluminação e atrações culturais, a 
Prefeitura de Natal fez desse grande 
mutirão para vacinar a população 
dos 18 anos um acontecimento que 
mobilizou famílias e instituições. Em 
cinco horas de mobilização, foram 
vacinadas 2.500 pessoas.

Realizada pela Prefeitura por 
meio da Secretaria de Saúde com 
apoio de Secretaria Executiva, ST-
TU e Funcarte/Secult, a ‘Balada 
da Vacinação’ contou com uma 
estrutura que permitiu o acesso 
de veículos, motos e bicicletas a 
20 pontos de drivers ao mesmo 
tempo, dentro do estacionamento 
do Arena. No Ginásio Nélio Dias 
foram 15 pontos de vacinação. 

A “Balada da Vacinação” teve 
início às 16h e até 21h havia fi la 
para o acesso ao estacionamento. 
O prefeito Álvaro Dias visitou a Ba-
lada da Vacinação no começo da 
noite e lembrou o momento como 
um marco para a cidade. “Fizemos 
essa mobilização para receber essa 
população jovem e o que vi só con-
fi rma nossa decisão de tornar a oca-
sião atrativa, alegre e emocionante. 
Somos a nona cidade do Brasil entre 
as 26 capitais e Distrito Federal que 
alcança essa marca no Brasil.”

A ‘Balada da Vacinação’ foi exclu-

siva para o formato drive-thru, mas a 
partir desta quinta-feira 19 a vacina-
ção seguiria em 35 UBS e nos cinco 
drives (SESI, Nélio Dias, Via Direta, 
Palácio dos Esportes e Arena das 
Dunas), todos os endereços, horário 
de funcionamento, tempo da fi la nos 
drives e dúvidas podem ser acessa-
das através do https://vacina.natal.
rn.gov.br/ . Com a imunização desta 
faixa etária, Natal fi ca entre as dez 
cidades brasileiras a alcançar toda a 
população adulta contra a covid-19, 
com ao menos uma dose. 

Na fi la era comum ver carros 
com lotação máxima ou jovens 
acompanhados de outros membros 
da família, como pais e avós. A dupla 
de música sertaneja Lucas & Arthur 
Baracho, junto com o primo João 
Paulo, aproveitou o fi nal da tarde 
para se vacinar. Após receberem a 
dose do imunizante, os jovens can-
tores saltaram do carro para dar 
uma palhinha para os profi ssionais 
de Saúde cantando o sucesso “Te 
Amo” (Zé Neto & Cristiano). 

Emoção também para quatro 

amigas e o sonho de tomarem jun-
tas a vacina. Maria Cecília, a moto-
rista, Larissa Costa, Gabriela Ribeiro 
e Cinthia Araújo se revezaram com 
os celulares para registrar o momen-
to de cada uma. “Estou muito emo-
cionada por esse momento, esperei 
muito e é uma sensação que a gente 
não consegue explicar”, comentou 
Cinthia. De moto, o jovem casal Jair 
Lúcio e Eduarda Bezerra não via 
a hora de se vacinar, já que toda a 
família estava imunizada. “Tinha 
esperança de me vacinar este ano e 

esse dia chegou”, disse Lúcio. 
Instituições como a ong Casa do 

Menor Trabalhador se mobilizaram 
para transportar um número maior 
de jovens. Foram 50 alunos distri-
buídos em cinco veículos, entre 
vans e carros. Um dos “motoristas” 
da turma era o professor do curso 
de Assistente Administrativo mó-
dulo básico, Marcos Newman, que 
levou nove alunos em sua Kombi. 
A animação da turma contagiou o 
educador. “Nossos jovens estavam 
contando os dias. Os colaboradores 
da Casa já estavam todos vacinados 
e agora com a imunização dos nos-
sos alunos podemos ir voltando ao 
novo normal, respeitando todas as 
recomendações da OMS e também 
respirar com um certo alívio, pois 
muitos perderam sua vida na espe-
rança de uma dose da vacina”, disse.

Na pista
A programação foi aberta com 

o DJ Luiz Flash Back, seguido do DJ 
Not Found, cantora e rapper Pret-
ta Soul, Grupo Circense e Teatral 
Ladrões de Sorrisos e a DJ Promo, 
artista conhecida por discotecar 
em grandes eventos como a Parada 
Gay de Natal e o Baile das Kengas. 
No local dos drives, o Uber Balada 
de Natal  animou o público com re-
pertório ao estilo forró piseiro. Na 
zona Norte, as atrações foram MC 
Priguissa, DJ Yuri e DJ MS. 

O secretário George Antunes, ti-
tular da SMS, disse que a ação cum-
priu seu papel mobilizador. “Este 
primeiro momento tinha a fi nalida-
de de mobilização, mas nossa meta 
é continuar vacinando de forma 
acelerada”, comentou. A estimativa 
é de 10 mil pessoas. Segundo estima-
tiva do IBGE, até o momento Natal 
já imunizou 76 % da população com 
pelo menos uma dose aplicada.

Jovens de Natal “caem na Balada” 
em busca da vacina contra covid-19
VACINAÇÃO | Prefeitura de 
Natal montou estrutura 
e investiu em música, 
iluminação e atrações

JOSÉ ALDENIR

Valeu até dividir espaço em van, para chegar ao estádio Arena das Dunas e ter acesso à vacina contra a covid-19
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O programa “Ação pela Vida”, 
do Sistema FIERN, atingiu 
a marca de mais de 185 mil 

pessoas vacinadas contra a covid-19, 
nos postos de vacinação instalados 
nas cidades de Natal e Mossoró.  Ao 
todo, até esta quinta-feira 19, foram 
185.177 doses do imunizante aplica-
das, sendo 15% do total - 23 mil doses 
- em trabalhadores da indústria. 

Em Natal, inicialmente, foram 
implantados 25 pontos de vacinação 
instalados no Ginásio do SESI e no 
estacionamento do SENAI-CTGAS-
-ER. Recentemente, o número de dri-
ves na capital reduziu para sete, mas 

estão mantidos todos os dez pontos 
de vacinação para pedestres. 

Em Mossoró, são mais dez 
pontos de atendimento, também 
no Ginásio do SESI. 

“Os números de vacinação do 
Ação pela Vida no Rio Grande do 
Norte demonstram uma impor-
tante contribuição para acelerar 
a imunização da população em 
geral e dos industriários”, des-
taca o presidente do Sistema 
FIERN, Amaro Sales. 

O Ação pela Vida instalou to-
da infraestrutura para vacinação 
de pedestres e drive thru, além de 

disponibilizar profi ssionais para 
realizar a triagem e o acolhimento 
das pessoas que serão vacinadas. 
Enquanto as prefeituras entram 
com as vacinas e profi ssionais de 
saúde que atuam nos locais. 

O programa levou o RN a ocupar 
posição de destaque, fi cando entre 
os três estados com números mais 
expressivos nas parcerias do Serviço 
Social da Indústria (SESI) — com go-
vernos estaduais e prefeituras — para 
vacinação contra covid-19. 

Vacinação dos industriários
Até o dia 19 de agosto, foram 

mais de 23.876 industriários imu-
nizados no Rio Grande do Norte 
através dos postos exclusivos do 
Ação Pela Vida, sendo 17.960 em 
Natal e 5.916, em Mossoró. 

O Plano de Vacinação Contra 
a Covid-19 da Indústria Potiguar, 
elaborado pelo programa Mais 
RN, obedece às diretrizes do Plano 
Nacional de Imunização (PNI) e 
assegura as informações e dados 
necessários para essas parcerias 
— entre Sistema FIERN, Prefeitu-
ras e Governo do Estado — que 
garantem a vacinação dos traba-
lhadores da indústria. 

Ação pela Vida aplica mais de 185 mil 
doses de vacina contra covid-19 no RN 

ANÁLISE | “Os números de 
vacinação do Ação pela 
Vida no Rio Grande do 
Norte demonstram uma 
importante contribuição 
para acelerar a imunização 
da população em geral e 
dos industriários”, destaca 
o presidente do Sistema 
FIERN, Amaro Sales 

LUANA THAYZE/FIERN

Programa levou o RN a ocupar posição de destaque, fi cando entre os três estados com números mais expressivos nas parcerias do Serviço Social da Indústria para vacinação contra a covid-19 
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Justiça potiguar chega a 180 mil 
sentenças produzidas em 2021

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
recomendou à Prefeitura de 

Santo Antônio que rescinda os con-
tratos de todos os contratados tem-
porariamente que não preenchem 
os requisitos legais e convoque os 
aprovados no concurso público, 
classifi cados dentro do número de 
vagas, para as funções onde existam 
contratos temporários. A recomen-
dação foi elaborada pela Promoto-
ria de Justiça de Santo Antônio e pu-
blicada no Diário Ofi cial do Estado 
(DOE) desta quinta-feira 19.

 Outra providência a ser tomada 
pela gestão do Município é remeter 
a atual lei que permite a contratação 
de servidores temporários para a Pro-
curadoria do Município, para que seja 
avaliada se se amolda aos precedentes 
do Supremo Tribunal Federal. Em ca-

so negativo, o Município deverá provi-
denciar e encaminhar uma nova lei. 

 Por fi m, o MPRN está orientando 
que a Prefeitura contrate, caso neces-
sário, apenas empregados temporá-
rios com base em hipóteses expres-
samente previstas em lei municipal 
específi ca. Para tal, deverá existir a 
especifi cação dos cargos a compro-
var a necessidade temporária de 
excepcional interesse público (como 
para atender situação emergencial e 
eventual, que se afaste da rotina ad-
ministrativa), precedido de processo 
seletivo simplifi cado. Essa seleção, por 
sua vez, precisa ter critérios objetivos 
previamente estipulados em edital, 
vedada a pontuação de títulos àque-
les que já exerçam as funções alvo da 
contratação (também está proibida a 
contratação para cargos que existam 
aprovados ainda não convocados). 

O MPRN possui um inquérito 
civil instaurado que acompanha as 
contratações temporárias e a con-
vocação dos aprovados no concurso 
público realizado no Município. 

 Atualmente, o Município tem 
aprovados em concurso público 
para diversos cargos, cujo prazo 
de validade está em andamento 
– (Edital nº 001/2018 – Concurso 
Público Consórcio do Trairi). Ape-
sar disso, a Promotoria de Justiça 
obteve informações de que o Mu-
nicípio vem insistindo em manter 
profi ssionais contratados tem-
porariamente nos cargos para os 
quais existem candidatos aprova-
dos no mencionado concurso. 

A inobservância ao que foi re-
comendado acarretará a adoção 
de todas as medidas judiciais e 
extrajudiciais cabíveis.

Santo Antônio: MPRN recomenda rescisão de contratos 
temporários e convocação de aprovados em concurso

PUBLICAÇÃO NO DOE

BLOG JOEL REI

JURINEWS

Sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio, no interior do Rio Grande do Norte

Entre 1º de janeiro e 8 de agosto 
de 2021, o Poder Judiciário do 
Rio Grande do Norte produziu 

180.922 sentenças, 185.925 decisões e 
417.383 despachos. São 784.230 atos 
processuais registrados no período.

“O papel do Poder Judiciário é 
este mesmo, empreender todos os 
esforços para julgar mais e mais, 
usando a tecnologia e seus recursos 
mais modernos para prestar o me-
lhor serviço possível ao cidadão”, 
observa o desembargador presidente 
do TJRN, Vivaldo Pinheiro, ao tomar 

conhecimento dos números.
“Em cada balanço sobre sen-

tenças, decisões e despachos, 
renovamos nossa atenção para a 
produtividade, com o pensamento 
voltado para magistrados e servi-
dores, dedicados a manter à pro-
dutividade em meio à realidade 
ainda desafi adora na qual estamos 
inseridos”, reforça o dirigente do 
Poder Judiciário potiguar.

Considerando todo o período 
aferido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) a partir do início da 

adoção do regime de trabalho remo-
to pelos tribunais em março de 2020 
devido à pandemia da Covid-19, a 
Justiça Estadual potiguar já produ-
ziu 396.037 sentenças, 410.295 deci-
sões e 956.317 despachos – um total 
de 1.762.649 atos processuais.

Atualmente, o TJRN está fun-
cionando em formato híbrido, 
com atendimento presencial ao 
público externo nas unidades ju-
diciárias e administrativas das 8h 
às 14h – e um percentual máximo 
de 50% dos recursos humanos de 

cada unidade de forma presencial.
Desde março de 2020, o TJRN 

vem recorrendo ao teletrabalho 
para garantir a continuidade da 
prestação jurisdicional, com a uti-
lização de vários recursos tecnoló-
gicos e ações nesse período, como 
o uso intensivo do processo eletrô-
nico, digitalização dos processos 
físicos remanescentes, realização 
de audiências e sessões de julga-
mento virtuais; atendimento por 
telefone, aplicativos de mensagens, 
videoconferência ou por e-mail.

SERVIÇO | Tribunal 
de Justiça do RN 
está funcionando em 
formato híbrido, com 
atendimento presencial 
ao público externo nas 
unidades judiciárias e 
administrativas

Desembargador Vivaldo Pinheiro: 
“Em cada balanço sobre sentenças, 
decisões e despachos, renovamos 
nossa atenção para a produtividade”
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 RIVALDO GOMES

Quem esperava ser protegido 
da Covid pela imunidade co-
letiva pode esquecer e tomar 

logo sua vacina, afi rmam especialis-
tas de algumas das principais uni-
versidades europeias, com base nos 
dados disponíveis até agora.

A variante delta, duas vezes 
mais contagiosa que o Sars-Cov-2 
original, enterrou (ao menos por 
enquanto) as chances da chamada 
imunidade de rebanho —aquela em 
que o número de pessoas protegidas 
contra infecção é grande o sufi cien-
te para conter a circulação do vírus.

Quando os primeiros casos de 
Covid surgiram, cientistas calcula-
ram que essa imunidade coletiva 
poderia ocorrer quando cerca de 
70% de uma população estivesse 
protegida.

“Mas essa sempre foi uma 
aproximação, presumindo muitas 

coisas e ignorando outras mais”, 
diz Samir Bhatt, professor da es-
cola de saúde pública do Imperial 
College de Londres.

A porcentagem deriva de dados 
como a proteção fornecida pela 

vacina contra a infecção (diferente 
da efi cácia contra doença grave e 
morte) e a capacidade intrínseca de 
propagação do vírus, ambos ainda 
não totalmente conhecidos ou em 
transformação.

Outro fator de imprecisão é 
que a transmissão varia fortemen-
te de acordo com o comportamen-
to humano: o vírus circula mais se 
as pessoas se encontram mais, por 
mais tempo e com menos barrei-

ras —e essa variável também está 
em constante mudança.

As pesquisas iniciais indica-
vam que o Sars-Cov-2 passava de 
um infectado para duas ou três 
pessoas, mas essa razão de con-
tágio subiu com o aparecimento 
da alfa e mais ainda com a delta, 
diz Raghib Ali, pesquisador clínico 
sênior da Unidade MRC de Epide-
miologia da Universidade de Cam-
bridge (Reino Unido).

“Cada vez que esse número au-
menta, sobe também a porcenta-
gem calculada para imunidade de 
rebanho”, diz o pesquisador. O no-
vo mutante, indicam os cientistas, 
é capaz de passar de uma pessoa 
para cerca de seis ou sete.

Na ponta do lápis, com essa taxa 
de contágio, a imunidade de rebanho 
seria de cerca de 85%, mas apenas se 
a vacina ou a recuperação de um ca-
so de Covid prevenissem completa-
mente as infecções, o que não ocorre.

“A chegada da delta foi real-
mente uma virada de jogo”, diz o 
virologista Jeroen van der Hilst, 
professor de imunopatologia da 
Universidade de Hasselt (Bélgica).

Variante delta torna a imunidade de 
rebanho impossível, dizem cientistas
CIÊNCIA |Vacinação ampla 
continua sendo arma 
fundamental contra covid, 
afirmam pesquisadores

Transmissão varia de acordo com comportamento humano: vírus circula mais se as pessoas se encontram mais

Cientistas brasileiros detecta-
ram a presença do Sars-CoV2, 
vírus causador da covid-19, 

nos tecidos de um feto abortado por 
uma mulher que teve um quadro 
leve da doença durante a gravidez. 
Estudos anteriores já tinham en-
contrado o RNA do vírus no cordão 
umbilical e na placenta materna ,em 
casos semelhantes. Mas essa é a pri-
meira vez que se consegue registrar 
o novo coronavírus em diferentes 
órgãos, como coração, cérebro, rins 
e fígado. Os cientistas também con-
seguiram demonstrar que o vírus 
causou uma infecção pulmonar.

O estudo indica, no entanto, 
que a morte do bebê, na trigésima-
-quarta semana de gestação, não foi 
causada pela infecção pulmonar. O 
feto morreu por causa de uma grave 

trombose na placenta materna, que 
interrompeu o fl uxo de sangue e oxi-
gênio para a criança. Embora proble-
mas com o feto sejam raros gestantes 
com covid, pesquisadores acreditam 
que o novo estudo é importante para 
aprimorar as diretrizes de acompa-
nhamento médico para grávidas que 
tiveram a doença. O trabalho foi pu-
blicado na revista científi ca Frontiers 
in Medicine nesta semana.

“Detectamos o RNA do vírus em 
diversos tecidos, no bulbo olfativo, na 
glândula salivar, no pulmão, na tra-
queia, nos rins, além de na placenta 
e no cordão umbilical. Com o exame 
de imunofl uorescência, consegui-
mos também registar a presença da 
proteína S do Sars-CoV2 no cérebro 
e no coração”, explicou o principal 
autor do estudo, o pediatra Arnaldo 

Prata, do Instituto D’Or de Pesquisa.
Segundo o pesquisador, foi des-

coberta no pulmão do bebê morto 
uma grande quantidade de células 
de defesa , ou seja, uma resposta in-
fl amatória. Ele explicou que destaca-
va essa constatação porque o vírus 
poderia ter circulado pelo feto sem 
necessariamente causar a doença. A 
presença dessas células indica que 
houve, de fato, uma infecção pulmo-
nar causada pelo vírus. Já a trombose 
tem causas mais complexas.

“A gravidez é um estado em que 
a mulher, por questões de mudan-
ças no estado fi siológico normal, 
se torna mais predisposta a qua-
dros de coagulação”, explicou Pra-
ta. “Essa é uma coisa esperada na 
gravidez, por isso as grávidas são 
consideradas grupo de risco.”

Estudo identifica pela 1ª vez 
infecção pulmonar causada 
pelo coronavírus em feto

COVID-19
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 055/2021

O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado 
pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Eletrônico N° 055/2021 - Processo Administrativo nº 4.371/2021 - Secretaria Municipal de Assistência 
Social que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de Material para Distribuir durante a Semana do Bebê, para atender a Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – 
Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 
08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de expediente. 
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da 
Transparência do Município (http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e 
ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647.

GUAMARE / RN, 19 de Agosto de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

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. MARCUS VASSBLOM, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 013.345.364-22, portador 
do RG n° 001.986.668 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua do Amor, Cond. Girassois, Casa 21, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, 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, Empresarial 
Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 3.000,00m² (três mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Mun icípio de Tibau do 
Sul/RN sob o n° 1.0101.023.09.3270.0000.3, e sequencial n° 1.005856.7. CEP: 59.178-000.  Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-33ºW, de 
coordenadas N 9.309.140,353m e E 273.764,029m; deste segue confrontando com a RUA DO SOL , com azimute de 
119º01’35’’ por uma distância de 25,62m até o vértice V2, de coordenadas N 9.309.127,920m e E 273.786,435m;, com 
azimute de 137º47’03’’ por uma distância de 10,00m até o vértice V3, de coordenadas N 9.309.120,512m e E 
273.793,156m, com azimute de 168º33’09’’ por uma distância de 6,41m até vértice V4, de coordenadas N 9.309.114,230m 
e E 273.794,428m; com azimute de 212º49’36’ por uma distância de 3,95m até o vértice V5, de coordenadas N 
9.309.110,909m e E 273.792,285m; deste segue confrontando com a RUA DO SOL, com azimute de 234º37’30’’ por uma 
distância de 70,78m até o vértice V6, de coordenadas N 9.309.069,931m e E 273.734,570m; deste segue confrontando 
com a propriedade de MARCUS VASSBLOM, com azimute de 332º24’07’’ por uma distância de 46,68m até o vértice V7, de 
coordenadas N 9.309.111,300m e E 273.712,945m; deste segue confrontando com a propriedade de MARCO 
BRUSCHELLI, com azimute de 60º22’20’’por uma distância de 58,77m até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste 
perímetro de 222,21m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 226.275,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam 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, 20.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

Concessão de Licença de Operação
Campo dos Ventos I Energias Renováveis S.A., CNPJ nº 10.797.890/0001-68, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Licença de Operação, com prazo de validade até 16/08/2027 em favor da Rede de Média 
Tensão e Parque Eólico Campo dos Ventos I, localizado na Fazenda Diamantina, Sabonete, São 
Geraldo e São Vicente, Zona Rural, João Câmara e Parazinho/RN, coordenadas de referência em 
UTM (Zona 25M): 174.829,23 mN; 9.407.403,92 mE, Datum SIRGAS 2000.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção

 
 
 
 

AVISO DE CONTRATO Nº 19/2021 
 

CARTA CONVITE Nº 003/2021. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração 
Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: AUGUSTO JOSÉ SILVEIRA PAIZINHO. 
CNPJ: 20.101.345/0001-49. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de serigrafias, 
necessários ao atendimento do SENAR-AR/RN. Valor: R$ 3.454,40 (três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro 
reais e quarenta centavos). Vigência: 16/08/2022. Natal(RN), 19 de agosto de 2021. José Álvares Vieira – 
Presidente do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após a 
análise minuciosamente dos documentos de habilitação, referente a licitação, na modalidade 
Tomada de Preços n° 001/2021, onde objetiva a contratação de empresa de engenharia, para 
realizar os serviços de pavimentação em paralelepípedo com drenagem super cial, nas travessas 
Felipe Nery 01 a 08, todas situadas no distrito de Punaú, neste município de Rio do Fogo/RN, 
obtivemos como EMPRESAS CONSIDERADAS INABILITADAS: L A ENGENHARIA E 
LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 24.621.931/0001-75, por descumprir o item 4 - DAS 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, sub item 4.2, por ter apresentado Certi cado de Registro 
Cadastral, prazo inferior a três (03) dias determinado por Lei e por descumprir o item 6, do item 8.2.3 
- Quali cação Técnica, por não apresentar a declaração de Adimplência deste Município; L T 
CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.808.943/0001-67, por descumprir 
o item 8.2.3. A documentação relativa à Quali cação Técnica, alínea “c”, item 2, por não demonstrar 
a quantidade mínima solicitada no edital para o item relevante quanto ao piso intertravado quanto a 
capacidade técnica operacional da empresa licitante;  EDIFICAÇÃO E TRANSPORTES UNIÃO 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.031.176/0001-61, a mesma apresentou a Certidão Jurídica emitida 
pelo CREA/RN vencida, descumprindo a alínea “a”, do item 8.2.3 – Quali cação Técnica; não 
apresentou nenhum acervo com relação aos serviços licitados, descumprindo as alíneas “c” e “e”, 
do item 8.2.3 – Quali cação Técnica; Descumpriu o item 4 - DAS CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO, sub item 4.2, por não ter apresentado Certi cado de Registro Cadastral; Não 
apresentou a Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração e 
Habitação, descumprindo o item 6, do item 8.2.3 - Quali cação Técnica; Não apresentou a garantia 
de Caução de participação, descumprindo o item 8.2.4 -Quali cação Econômica Financeira, e com 
relação ao contrato social, na abertura da empresa está somente a cópia, sem está devidamente 
autenticada; IM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22.171.182/0001-04, apresentou o 
Certi cado de Registro Cadastral de outro Município, no caso Touros/RN, descumprindo o item 4 - 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, sub item 4.2, por ter apresentado Certi cado de Registro 
Cadastral, prazo inferior a três (03) dias determinado por Lei e por descumprir o item 6, do item 8.2.3 
- Quali cação Técnica, por não apresentar a declaração de Adimplência deste Município; BJC 
CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 26.536.682/0001-45;  Não apresentou a 
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Habitação, 
descumprindo o item 6, do item 8.2.3 - Quali cação Técnica;  Descumpriu o item 4 - DAS 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, sub item 4.2, por ter apresentado Certi cado de Registro 
Cadastral, prazo inferior a três (03) dias determinado por Lei e não apresentou quantidade 
su ciente exigida para os itens relevantes, onde solicitou de 390,0m2 de pavimentação com piso 
intertravado, a mesma só comprovou 45,08m2, descumprindo o item 8.2.3, alíneas “c” e “e”, e não 
apresentou a garantia de Caução de participação, descumprindo o item 8.2.4 -Quali cação 
Econômica Financeira EMPRESA CONSIDERADA HABILITADA: ÁGIL CONSTRUÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 19.657.875/0001-99. Conforme o que 
preceitua a alínea “a”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações 
posteriores. Fica aberto o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso 
na fase de habilitação. Desde já, caso não ocorrendo a interposição de recurso administrativo nessa 
fase, ca aprazada a abertura do envelope nº 02 – Proposta de Preços, para as empresas 
declaradas habilitadas para o próximo dia 31 de agosto de 2021, às 10:00 horas.

Rio do Fogo-RN, 19 de agosto de 2021
Pedro Ricardo de Souza Pereira - Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021.
Nos termos da Leis Federais nº (s) 10.520/2002 e Lei 8666/1993, artigo 43 § VI, com redação 
dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998 e Leis complementares nº 
123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 8.538/2015, 
decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 01/2010 – SLTI/MP 
e 03/2018 – SEGES/MP;ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico  nº 42/2021, 
realizada em 06/08/2021, a saber: Objeto: Aquisição de medicamentos para atender a 
farmácia básica da secretaria municipal de saúde de Jardim do Seridó/RN.
2A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 
34.130.554/0001-25, saiu vencedora nos itens: 1, 5, 12, 19, 24, 25, 26, 27, 33, 36, 37, 38, 39, 51, 
55, 57, 59, 64, 71, 77, 88, 102, 103, 104, 116, 158, 173, 178, 187, 189, 194, 195; totalizando o 
valor de R$ 185.488,50 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta centavos).
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.- CNPJ: 29.043.834/0001-66, saiu 
vencedora nos itens: 166, 170; totalizando o valor de R$ 21.955,00 (vinte e um mil, novecentos 
e cinquenta e cinco reais).
ARAUJO E MOREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 28.248.305/0001-36, 
saiu vencedora nos itens: 8, 14, 20, 45, 54, 73, 74, 87, 105, 115, 133, 144, 149, 157, 175; 
totalizando o valor de R$ 61.856,00 (sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).
DAYNER LEITE DANTAS EIRELI- CNPJ: 36.393.228/0001-36, saiu vencedora nos itens: 4, 91, 
98, 168, 171; totalizando o valor de R$ 11.722,00 (onze mil, setecentos e vinte e dois reais).
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 10.538.476/0001-34, saiu 
vencedor nos itens: 7, 42, 46, 56, 60, 67, 80, 82, 83, 93, 96, 99, 100, 106, 107, 108, 109, 125, 126, 
127, 129, 136, 137, 141, 142, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 176, 181, 182, 191; totalizando o valor 
de R$ 117.495,50 (cento e dezessete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta 
centavos).
H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 
07.932.265/0001-77, saiu vencedor nos itens: 75, 81, 119, 120, 121, 183; totalizando o valor de 
R$ 24.114,00 (vinte e quatro mil, cento e quatorze reais).
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu vencedor nos itens: 2, 11, 13, 15, 17, 22, 28, 
29, 30, 40, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 76, 78, 84, 86, 89, 90, 92, 95, 101, 110, 
111, 114, 117, 118, 122, 132, 134, 138, 139, 143, 152, 156, 162, 163, 165, 169, 172, 174, 179, 185, 
186, 190, 192; totalizando o valor de R$ 129.848,00 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e 
quarenta e oito reais).
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 
05.675.713/0001-79, saiu vencedor nos itens: 31, 32, 43, 44, 61, 79, 85, 97, 130, 135, 140, 145, 
147, 148, 177, 184, 188; totalizando o valor de R$ 194.478,00 (cento e noventa e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e oito reais).
SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI- CNPJ: 10.293.279/0001-00, saiu vencedora nos itens: 16, 18, 
47, 128, 151, 167; totalizando o valor de R$ 31.895,00 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e 
cinco reais).

Jardim do Seridó/RN, em 19 de agosto de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de um residencial multifamiliar com duas unidades habitacionais (UH-01 e 
UH-02) no lote 645, quadra 34, localizadas na Avenida Flor do Cerrado, bairro parque das nações, loteamento 
bosque das orquídeas, PARNAMIRIM-RN.  
 

Victor Eduardo Bastos de Souza  
Responsável Técnico 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de um residencial multifamiliar com duas unidades habitacionais (UH-01 e 
UH-02) no lote 648, quadra 34, localizadas na Avenida Flor do Cerrado, bairro parque das nações, loteamento 
bosque das orquídeas, PARNAMIRIM-RN. 
 

Victor Eduardo Bastos de Souza  
Responsável Técnico 

Riscos de 
ciberataques são 
maiores do que  
média global

BRASIL

A chance geral de usuá-
rios corporativos serem 
atingidos por ameaças 

cibernéticas para computadores 
aumentou 24% (de 11,25% para 
13,9%) em todo o mundo em um 
ano. A conclusão é do Relatório 
de Risco Global para PC mais 
recente da Avast, que analisa 
ameaças bloqueadas pela com-
panhia de 16 de março de 2021 a 
14 de abril de 2021 em relação ao 
mesmo período de 2020. 

De acordo com o levanta-
mento, no Brasil, essa probabi-
lidade é ainda maior: 17,52%. O 
relatório inclui dados de países, 
territórios e regiões com pelo 
menos 10 mil computadores 
pertencentes a usuários do-
mésticos que foram expostos a 
ameaças durante o período da 
amostra e pelo menos mil com-
putadores usados por empresas.

A análise considera ameaças 
totais e avançadas para determi-
nar a taxa de risco. Já a taxa de 
risco avalia a quantidade de com-
putadores em que as camadas 
de proteção da Avast interrom-
peram pelo menos uma ameaça 
em relação ao número total de 
equipamentos que a solução pro-
tegeu proativamente. 

Um dos motivos para o au-
mento global foi a chegada da 
pandemia da covid-19, que per-
mitiu que as equipes passassem 
rapidamente a trabalhar em casa. 
“Nem todas as empresas foram 
preparadas com VPNs corporati-
vas seguras e soluções de acesso 
remoto. Os cibercriminosos se 
aproveitam disso”, comenta Mi-
chal Salat, diretor de inteligência 
de ameaças da companhia.

Salat destaca que os espe-
cialistas da Avast observaram 
aumento do abuso do pro-
tocolo de trabalho remoto. 
“E, nesse cenário, os ataques 
de ransomware se tornarem 
mais prevalentes.”

O documento analisa, ainda, 
o risco de ameaças avançadas 
(mais sofi sticadas ou nunca vis-
tas antes) atingirem as empresas. 

REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO/PXFUEL

Chnace de ameaças aumentou 24%
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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. MARCUS VASSBLOM, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 013.345.364-22, portador 
do RG n° 001.986.668 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua do Amor, Cond. Girassois, Casa 21, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, 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, Empresarial 
Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 6.000,00m² (seis mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN sob o n° 1.0101.021.09.0005.0000.7, e sequencial n° 1.002079.9. CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, de coordenadas N 
9.309.115,208m e E 273.805,086m; deste segue confrontando com a propriedade de ALDEIA DA PIPA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, com azimute de 121º18’01’’ por uma distância de 44,85m até o vértice V2, de 
coordenadas N 9.309.091,903m e E 273.843,417m; deste segue confrontando com a propriedade de ALDEIA DA PIPA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIO LTDA, com azimute de 120º20’31’’ por uma distância de 47,59m até vértice V3, de 
coordenadas N 9.309.067,865m e E 273.884,484m; deste segue confrontando com a propriedade de PABLO CHRISTIAN 
NAZARENO REGIDOR, com azimute de 214º13’04’’ por uma distância de 21,90 até o vértice V4, de coordenadas N 
9.309.049,752m e E 273.872,166m; deste segue confrontando com a propriedade de PABLO CHRISTIAN NAZARENO 
REGIDOR, com azimute de 216º54’02’’ por uma distância de 40,79m até o vértice V5, de coordenadas N 9.309.017,133 e E 
273.847,675m; deste segue confrontando com a propriedade de RENATA FERNANDA LOBO BARBEY, com azimute de 
303º26’58’’ por uma distância de 50,54m até o vértice V6, de coordenadas N 9.309.044,990m e E 273.805,507m; deste 
segue confrontando com a propriedade de RENATA FERNANDA LOBO BARBEY, com azimute de 304º14’38’’por uma 
distância de 59,29m até o vértice V7, de coordenadas N 9.039.078,353 e E 273.756,496m; deste segue confrontando com 
a RUA DO SOL, com azimute de 58º08’40’’ por uma distância de 34,41m até o vértice V8, de coordenadas N 9.309.096,515 
e E 273.785,725m; deste segue confrontando com a RUA DO SOL , com azimute 46º00’12’’ por uma distância de 26,97m 
até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro de 326,41 m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 600.000,00. O 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. Renata Fernanda Lobo Barbey, 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, 20.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-151870/TEC/RLS-0177, com prazo de validade até 18/08/2024 

em favor de 1(um) acesso ao poço petrolífero de código 4-BJZ-0005D-RN (9.383.384,14 mN; 677.155,52 
mE). INÍCIO: 9.383.568,70 mN; 677.181,01 mE; TÉRMINO: 9.383.431,07 mN; 677.182,69 mE, com 147,33 
metros. Localizado Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Juazeiro (BJZ), Município de Upanema/RN.  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151874/TEC/RLO-0698, com prazo de validade até 
18/08/2024, em favor de 1 (um) Poço petrolífero de código:  7-LV-0050D-RN: 9.378.717,00 mN; 659.505,00 
mE; com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora Central de Livramento (ECC - 
CENTRAL) - (9.379.440,22 mN; 662.878,13 mE). Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de 
Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-165216/TEC/RLO-0754, com prazo de validade até 
31/10/2024, em favor de 1 (um) Poço petrolífero de código:  7-BAL-0063A-RN: 9.405.718,90 mN; 
652.483,40 mE, com a produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A (9.405.901,53 mN; 
651.864,43 mE). Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

Aviso de Licitação – REPUBLICAÇÃO - Pregão Presencial  N° 005/2021

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 005/2021 - Processo Administrativo nº 2.392/2021 - Secretaria Municipal de obras 
e Serviços Urbanos que objetiva o Registro de preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e Preventiva 
da Iluminação Pública, bem como para novas Instalaçoes de Rede de Iluminação Pública no Município 
de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 09h:00:00 
(NOVE HORAS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 19 de Agosto de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

Mesmo antes da pandemia, 
da disparada da infl ação 
de alimentos e da dete-

rioração do mercado de trabalho, 
os brasileiros já consideravam que 
não tinham orçamento sufi ciente 
para alimentação. Os chefes de fa-
mília calcularam que precisariam 
gastar 66,7% a mais com comidas e 
bebidas para alimentar adequada-
mente todos os moradores de casa.

A despesa média foi de R$ 
209,12 por pessoa da família a ca-
da mês, mas seriam necessários 
R$ 348,60 para atender às neces-
sidades alimentares, apontam os 
dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares 2017-2018: Perfi l das 
despesas no Brasil (Alimentação, 
Transporte, Lazer e Inclusão Fi-
nanceira), divulgada nesta quinta-
-feira, 19, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE).

“Hoje uma família vai ao super-
mercado e compra o que dá, o que 
a renda dela permite, mas não era 
isso o que ela gostaria”, diz Isabel 

Martins, técnica do IBGE. “O que 
eu tenho (em dinheiro disponível) 
eu compro e eu como, mas não é 
o que eu gostaria de ter. O que eu 
gostaria de ter é um pouco mais.”

Os dados da pesquisa, refe-
rentes a 2017 e 2018, conside-
ram o valor de tudo o que foi 
consumido como alimentação 
pelas famílias, incluindo o que 
não foi adquirido com recursos 
fi nanceiros, como alimentos re-
cebidos por doações e obtidos 
através de produção própria.

A situação é mais grave entre 
as pessoas que vivem em situação 
de insegurança alimentar, aquelas 
que convivem com a incerteza 
quanto ao acesso de comida no 
futuro ou que já apresentam redu-

ção de quantidade ou qualidade 
dos alimentos consumidos. Nesse 
grupo, a despesa mensal com ali-
mentos por pessoa é de R$ 153,49, 
o equivalente a cerca de R$ 5,10 
por dia. No entanto, essas famílias 
consideram que o ideal para ga-
rantir uma alimentação adequada 
seria R$ 271,94 por pessoa a cada 
mês, ou seja 77,2% mais.

Nos lares afetados por insegu-
rança alimentar considerada gra-
ve, ou seja, em situação de fome, o 
gasto médio per capita é de apenas 
R$ 134,00 por mês, pouco mais da 
metade da despesa média por pes-
soa de R$ 247,76 registrada pelas 
famílias que não têm problema de 
acesso a alimentos e vivem em si-
tuação de segurança alimentar. 

As famílias chefi adas por 
brancos gastaram quase o 
dobro com lazer e viagens do 
que famílias com responsáveis 
pretos ou pardos em período 
pré-pandemia. Essa é outra 
conclusão do novo recorte da 
POF (Pesquisa de Orçamentos 
Familiares) 2017-2018.

Nas famílias chefi adas 
por brancos, a despesa mé-
dia mensal por pessoa com 
viagens e lazer foi de R$ 34,41 
entre 2017 e 2018. Enquanto 
isso, nas famílias com pessoas 
de referência pretas ou par-
das, o valor foi de R$ 18,35.

O detalhamento do estudo 
ainda sinaliza que os gastos 
com lazer e viagens variam 
conforme o sexo da pessoa de 
referência. Em famílias chefi a-
das por mulheres, a despesa 
mensal por pessoa (R$ 18,12) 
foi a metade em relação àque-
les cujos responsáveis eram 
homens (R$ 35,80).

Também há diferenças no 
recorte por renda e escolarida-
de. Nas famílias que integravam 

FINANÇAS |
Pesquisa mostra que, 
mesmo antes da crise 
causada pela pandemia, os 
brasileiros tinham orçamento 
insuficiente para alimentação

 Imagem de microscópio mostra vírus SARS-CoV-2, da covid-19

Brasileiro calcula que precisaria 
gastar mais 66,7% com comida 

Famílias brancas gastam quase 
o dobro com lazer do que pretas 

NIAD-RML/REUTERS

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de um residencial multifamiliar com duas unidades habitacionais (UH-01 e 
UH-02) no lote 647, quadra 34, localizadas na Avenida Flor do Cerrado, bairro parque das nações, loteamento 
bosque das orquídeas, PARNAMIRIM-RN. 
 

Victor Eduardo Bastos de Souza  
Responsável Técnico 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de um residencial multifamiliar com duas unidades habitacionais (UH-01 e 
UH-02) no lote 649, quadra 34, localizadas na Avenida Flor do Cerrado, bairro parque das nações, loteamento 
bosque das orquídeas, PARNAMIRIM-RN. 
 

Victor Eduardo Bastos de Souza  
Responsável Técnico 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 112/2021
O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
08/09/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NO ALTO DO RODRIGUES/RN (Contrato nº 
899956/2020/MDR/CAIXA). Encontra-se a disposição o edital. http://www.altodorodrigues.rn.gov.br.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Presidente da CPL

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ILYD BRASILEIRA LTDA, 29.321.578/0001-21, torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo de São José do Mipibu - SEMURB a Licença Simplificada para o Condomínio 
Horizontal de Lotes, localizada à Avenida Natal, S/N, Centro, São José do Mipibu/RN. 
 

Admilson João da Silva 
Sócio-Administrador 

a parcela dos 10% mais ricos 
da população, as despesas 
mensais com lazer e viagem 
chegaram a R$ 26,43 por pes-

soa. Enquanto isso, a despesa 
foi de apenas R$ 0,84 nas fa-
mílias que integravam os 10% 
com os menores rendimentos.
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JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Tiringa
Os pernambucanos Charles 

e Tiringa, que fazem sucesso no 
YouTube com um canal que tem 
mais de 8 milhões de inscritos e 
mistura humor com “causos”, es-
tiveram em Natal há dois dias. Na 
praia de Ponta Negra, foram abor-
dados por populares. Teve até live 
direto da capital do RN.

Irmandade
Hoje, 20 de agosto, é comemo-

rado o Dia do Maçom. Diferente 
de outros lugares no mundo, no 
Brasil, a data é celebrada neste dia. 
Em 1882, numa sessão maçônica, 

Dom Pedro I, juntamente com José 
Bonifácio Gonçalves Ledo procla-
mam a “Independência do Brasil”.

Irmandade 2
Para os maçons, o Dia da Inde-

pendência do Brasil é erroneamen-
te comemorado em 7 de setembro, 
pois havia já sido proclamada nu-
ma loja maçônica no Rio de Janei-
ro em 20 de agosto de 1822.

Capetuda
Agora, lascou de vez! Uma 

mulher identifi cada como Nadir, 
conhecida por ser uma pastora 
que receberia revelações divinas 

e aconselharia casais evangélicos, 
provocou ira nas redes sociais, 
após gravar um vídeo dizendo ter 
visto o ator Paulo Gustavo, que 
morreu de covid-19, e MC Kevin, 
que caiu de um prédio, no inferno.

Capetuda 2
A tal pastora diz ter visitado 

o céu e o inferno. E ainda tem 
quem acredite numa desgraça-
da dessa! Se ela foi ao inferno e 
voltou, é porque nem o capeta 
a quis por perto. E se foi ao céu, 
São Pedro deve ter dado um chu-
te na bunda dessa pilantra. Que 
conversa mal contada.

Capetuda 3
Céu e inferno são aqui, onde 

estamos enfrentando as difi cul-
dades da vida e aproveitando 
os bons momentos que ela pro-
porciona. Essa turma que ganha 
dinheiro enganando bestas, em 
templos religiosos, não vale o que 
o gato enterra.

Eleição
Pelo que se apresenta por aí, 

três potenciais pré-candidatos a 
presidente do Brasil atendem por: 
“Calça apertada”, “Ex-presidiário” 
e “Bozo”. E devem aparecer ou-
tros. Estamos bem, hein?

DIVULGAÇÃO

Tringa: de caseiro a “astro” na internet

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quinta-feira, 
19, o projeto que facilita a 

inscrição de famílias no programa 
Tarifa Social, que concede descon-
tos na conta de luz para a popula-
ção de baixa renda.

O texto foi aprovado em vota-

ção simbólica. Agora, segue para 
sanção ou veto do presidente Jair 
Bolsonaro.

O projeto aprovado pelo ple-
nário da Câmara prevê que as 
famílias de baixa renda sejam ca-
dastradas automaticamente no 
programa Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica.

Hoje, a lei determina apenas 
que essas famílias sejam informa-
das sobre o direito ao desconto.

De acordo com o texto apro-
vado, o Poder Executivo e as con-
cessionárias, permissionárias e 
autorizadas de serviço público de 
distribuição de energia elétrica 

deverão compatibilizar e atualizar 
a relação de cadastrados que aten-
dam aos critérios e cadastrar as 
famílias automaticamente.

A lei entra em vigor 120 após a 
publicação ofi cial. Pelas regras do 
programa, famílias inscritas no 
CadÚnico (Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal) com renda mensal per 
capita menor ou igual a meio sa-
lário mínimo (R$ 550) têm direito 
à Tarifa Social.

Quem recebe o BPC (benefício 
assistencial a idosos e defi cientes 
carentes) também podem fazer 
parte do programa.

ENERGIA  |
Hoje, a lei determina apenas 
que essas famílias sejam 
informadas sobre o direito 
ao desconto

A Aneel estipula três níveis de tarifas, conforme a produção de energia nas hidrelétricas do país

Projeto que facilita inscrição 
em programa que diminui a 
conta de luz vai a sanção 

LUCAS LACAZ RUIZ/FOLHAPRESS

ARQUIVO

A produção industrial apre-
sentou crescimento pelo 
terceiro mês consecutivo em 

julho e o emprego no setor não cai 
há 13 meses, de acordo com dados 
apresentados pela pesquisa Son-
dagem Industrial, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O índi-
ce de evolução do nível de produção 
industrial cresceu 1,7 ponto em rela-
ção a junho e fechou em 53,7 pontos, 
acima da linha de 50 pontos, o que 
indica aumento da produção.

O indicador varia de 0 a 100 
pontos, sendo 50 pontos a linha de 
corte. Quanto mais acima da linha 
divisória, maior e mais intenso é o 
aumento da produção na compara-
ção com o mês anterior.

De acordo com a CNI, o em-
prego industrial também segue 
em trajetória de expansão. O ín-
dice de evolução do número de 
empregados alcançou 52 pontos. 
Nos últimos 13 meses, o indicador 

de evolução do número de empre-
gados fi cou acima da linha de 50 
pontos em 12, o que revela alta do 
emprego industrial frente ao mês 
anterior. Além disso, a utilização 
da capacidade instalada (UCI) fi -
cou em 71%, a maior para o mês de 
julho em oito anos.

Por outro lado, os estoques 
caíram em julho e permanecem 
abaixo do planejado pelas empre-
sas. Ainda assim, para a entidade, 
a situação é melhor que no se-
gundo semestre de 2020, quando 
a falta de insumos atingiu o ponto 
mais crítico.

Para os próximos seis meses, 
as expectativas são positivas e têm 
elevado as intenções de investi-
mentos do setor, acrescenta a CNI. 
Os empresários esperam aumento 
da demanda e das exportações e, 
consequentemente, do número de 
trabalhadores e da compra de ma-
térias primas.

Uso da capacidade instalada é o melhor para o mês de julho desde 2013

CNI: Alta na produção 
e no emprego mostra 
aquecimento do setor

INDÚSTRIA



AA Amazon superou o Wal-
mart e se tornou o maior 
varejista do mundo fora 

da China, de acordo com dados 
corporativos e da indústria, um 
marco na mudança do varejo 
presencial para o comércio eletrô-
nico, que transformou a maneira 
com que as pessoas compram, de 
biscoitos a ursos de pelúcia.

Infl uenciados em parte pela 
crescente demanda durante a 
pandemia, os consumidores gas-
taram mais de US$ 610 bilhões 
na Amazon nos 12 meses que an-
tecederam junho, de acordo com 
estimativas de Wall Street compi-
ladas pela empresa de pesquisas 

fi nanceiras FactSet. Nesta semana, 
o Walmart divulgou que vendeu 
US$ 566 bilhões nos 12 meses que 
antecederam julho.

A Alibaba, gigante chinês do 
varejo online, é a campeã em ven-
das. A Amazon e o Walmart não 
têm dominância na China.

Ao ultrapassar o Walmart, a 
Amazon destronou uma das mais 
bem-sucedidas — e temidas — 
empresas das décadas recentes. O 
Walmart aperfeiçoou um próspe-
ro modelo de negócios no varejo 
com suas lojas de supermercado 
gigantescas, que poupou cada 
centavo possível em custos, o que 
baixou preços de produtos e es-
magou a concorrência.

Mas, mesmo com toda essa 
efi ciência e poder, a batalha pe-
lo domínio do atual ambiente 
do varejo é vencida na internet. 
E nenhuma outra empresa tirou 
mais vantagem disso do que a 
Amazon. O sistema de entregas 

da empresa (muitos produtos 
chegam à casa dos clientes em 
um ou dois dias) e a ampla oferta 

de produtos primeiro atraiu os 
consumidores para as compras 
online — e depois os manteve 

por lá, comprando cada vez mais. 
Isso também fez de Jeff  Bezos, o 
fundador da empresa, uma das 
pessoas mais ricas do mundo.

“É um momento histórico”, 
afi rmou Juozas Kaziukenas, fun-
dador da consultoria Marketplace 
Pulse. “O Walmart está por aí há 
tanto tempo, e agora a Amazon 
aparece com um modelo diferente 
e o substitui como o número 1”.

Analistas de Wall Street es-
peravam que essa transição de 
liderança no varejo ocorreria nos 
próximos anos. Mas a pandemia 
acelerou essa agenda, já que as 
pessoas confi nadas em suas casas 
se voltaram para os serviços de en-
trega. As vendas do Walmart cres-
ceram acentuadamente durante a 
pandemia, mas esse crescimento 
foi menor do que o da Amazon, 
que acrescentou centenas de no-
vos armazéns e contratou cerca 
de 500 mil trabalhadores desde o 
início do ano passado.
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MERCADO | 
Para especialistas, a 
mudança é a prova de que o 
futuro online chegou para o 
varejo. 

Pela primeira vez, consumidores fazem mais 
compras na Amazon do que no Walmart

Os consumidores gastaram mais de US$ 610 bilhões na Amazon nos 12 meses 

BRENDAN MCDERMID/REUTERS - 21/6/2021
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

O trabalho continua no centro das suas atenções 
e seu empenho pode garantir um bom dinheiro 
para o seu bolso. Mas é melhor não abusar da sorte 
com grana, porque Urano entra em movimento 
contrário e pode causar alguns gastos inesperados.

O Sol brilha intensamente na sua Casa das 
Associações, o que deve estimular as parcerias no 
trabalho. Conte com os colegas para realizar seus 
objetivos e para colocar em prática projetos que 
possam bene  ciar o futuro de todos.

Conter a impaciência e a rebeldia será seu 
maior desa  o hoje. Urano inicia seu movimento 
retrógrado em Touro, o que deve mexer bastante 
com o seu humor, então garanta o humor com o 
nosso Banho de Alto Astral.

Os astros indicam que você vai concentrar boa 
parte das suas energias no trabalho e nos seus 
projetos para o futuro. Convém  car atenta para 
não deixar a família muito de lado. Pelo contrário, 
busque o apoio dos parentes para os seus projetos.

Contato com alguém que mora longe pode fazer muito 
bem ao seu coração hoje. Se bater saudade, não hesite 
em telefonar e encurtar um pouco essa distância. Isso 
fará muito bem ao seu coração. Os astros também 
acentuam a sua vontade de estudar e aprender.

O Sol na Casa 9 incentiva você a investir mais nos 
estudos. Você terá muita facilidade para aprender 
e deve aproveitar o estímulo para se aperfeiçoar no 
que faz, seja por meio de cursos e treinamentos, seja 
pela troca de ideias com colegas mais experientes.

Você pode ganhar um dinheiro inesperado hoje. 
Os astros sugerem que pode ser uma herança, 
uma grati  cação, indenização ou mesmo um 
presente por ter auxiliado alguém a cuidar dos 
próprios interesses.

O céu anuncia um bom dia para o seu bolso. Você 
pode ter boas oportunidades de aumentar seus 
ganhos e pode até receber uma grana inesperada 
de herança, prêmio ou algum tipo de grati  cação.

Você está ambiciosa e fará tudo que for preciso 
para conquistar seus objetivos. Mas uma coisa é 
lutar e outra bem diferente é achar que pode fazer 
tudo do seu jeito. Com Urano retrógrado, convém 
dosar um pouco a ganância.

Ótimo astral para quem planeja mudar de casa ou iniciar 
uma reforma. Você também vai contar com as bênçãos do 
Sol para  rmar uma sociedade ou parceria muito vantajosa. 
No trabalho, estimule a cooperação e some forças com os 
colegas para alcançar os objetivos em comum.

Urano retrógrado na Casa 9 pode deixá-la um tanto inquieta 
hoje. Pode sentir uma necessidade maior de abrir a sua 
mente, experimentar e aprender coisas diferentes. Você pode 
aproveitar essa in  uência para buscar cursos e capacitações 
que possam abrir novas possibilidades para a sua carreira.

O Sol renova a sua disposição e você vai mostrar 
muita energia e disciplina no trabalho. Mercúrio e 
Urano indicam que terá facilidade para dialogar com 
os colegas e pode trocar ideias para encontrar as 
melhores soluções para tarefas mais complicadas.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
A série “Um Maluco no Pedaço”, 
estrelada por Will Smith, será 

exibida pela TNT a partir do dia 5 
de setembro. Nesta sexta tem o 

lançamento do single “Transe Forró 
Funk”, parceria do Fausto Fawcett 

com a cantora franco-brasileira 
Marysa Alfaia. A previsão é 

que a nova “Fazenda” chegará a 
94 episódios... ... Além do Play 
Plus e Record News, na aberta 
“Hoje em Dia” e “Hora do Faro” 

também terão janelas para seus 
conteúdos. Bacana a iniciativa do 
Weber Lima, nome conhecido do 
jornalismo esportivo... ... No dia 5 

próximo, ele vai estrear o programa 
“Paralímpicos” na Imprensa FM, 

em São Paulo e nas mídias digitais. 
Todos os domingos, 14h... ... O 

Brasil tem 45 milhões de pessoas 
defi cientes e muitas que se dedicam 
ao esporte. Fundo musical fechou 
sociedade em conta de participação 

no catálogo dos Mamonas 
Assassinas...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Mais uma
Nesta sexta, o Multishow come-

ça a gravar uma nova temporada do 
“Vai Que Cola”.

O programa receberá várias 
participações especiais, como Nany 
People, em 10 episódios. 

Certeza
Ainda há um segredo em cima, 

porque entende-se que a hora de en-
tregar o jogo não é agora, mas o novo 
programa ou programas do Fausto 
Silva na Band também contará com 
a participação das suas bailarinas.

A grande maioria delas dos tem-
pos da Globo.

Então é assim
A Band ainda não tem defi nida 

a data de estreia, mas o game show 
do Zeca Camargo será exibido às se-

gundas, quartas, quintas e sextas na 
faixa das 22h45.

Programa de temporada, com 
13 episódios. Estreia em outubro.

Teatro
Nesta sexta tem a estreia do mo-

nólogo “Sem Fadas”, do Alessando 
Marson, um dos autores de “Nos 
Tempos do Imperador”, no Teatro 
das Artes, Rio.

Direção do Mario Trigo, com Mar-
celo Caridade, de “Os Suburbanos”.

Nova temporada
Nicole Puzzi vai estrear, terça-feira, 

0h15, no Canal Brasil a sétima tempo-
rada do “Pornolândia”, agora com seus 
13 episódios gravados remotamente.

Entre os convidados, a escritora 
de livros eróticos Tatiana Amaral e a 
atriz Mariana Xavier.

Aí que está
A CNN Brasil montou um elenco 

tão grande que, às vezes, parece que 
existe certa difi culdade em aproveitar 
todo mundo.

Por exemplo: Phelipe Siani, na sua 
contratação, foi para um determinado 
projeto. Agora vai entrar num progra-
ma semanal de business. Tem a ver?

Cinema
Depois de “Gênesis”, Bárbara 

França e André Ramiro começam os 
trabalhos de “Níobe”, que também 
tem Kadu Moliterno, Roberto Pirillo e 
Timóteo Heiderick em seu elenco.

O fi lme todo gira em torno de 
uma reunião, com as presenças do 
presidente da república, seu mais 
graduado general, um deputado 
corrupto, seguranças e prostitutas 
de luxo.

Ninguém segura 
o avanço do 
jornalismo na TV

É importante verifi car o 
espaço que o bom jornalismo 
passou a ocupar tanto na TV 
aberta quanto nos canais por 
assinatura.

Uma realidade que nada 
se compara ao começo, quan-
do as principais emissoras 
tinham no ar apenas um tele-
jornal diário, muito falatório 
e quase nada de imagem, e 
que perdiam de goleada para 

o rádio na cobertura dos gran-
des acontecimentos.

Hoje está tudo diferente. O 
crescimento do jornalismo na 
televisão se observa em todas 
as direções, amparado tam-
bém pelas facilidades técnicas 
que vieram a existir.

E graças a esses avanços, 
hoje, a todo o momento, é pos-
sível entrar com som e imagem 
de qualquer ponto do mundo.

É daí, com certeza e fe-
lizmente, para muito mais, 
porque o futuro da TV passa, 
necessariamente, pela parti-
cipação ainda maior do jorna-
lismo em toda grade de pro-
gramação. Infeliz daquela que 
não se tocar disso.

DIVULGAÇÃO
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A. CNPJ - 97.428.668/0003-38, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –IDEMA a Licença de 
Operação – LO, em favor do empreendimento Prestadora de Serviços de manutenção e reparo de 
máquinas e equipamentos para usos industriais, localizado na Avenida José Agostinho Filgueiras, 1690, 
Itapetinga - Município de Mossoró/RN.  
 

ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.  
Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

JOÃO FELIX NETO, CPF: 136.911.204-15, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Instalação-LI, para 
Posto de Revenda de Combustível, com capacidade de 60m3, localizado no Lot. Residencial do Mão Curta, 3, 
Lote 02 e 03, Zona Rural, Santo Antônio/RN. 

JOÃO FELIX NETO 
PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO SANTA RITA III EIRELI, CNPJ 37.679.042/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) 
para o um Posto de combustível, localizado na Rod RN 177, s/n, Nossa Senhora de Guadalupe, São Miguel-
RN, CEP 59920-000.  

POSTO SANTA RITA III EIRELI 
Representante Legal 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de um residencial multifamiliar com duas unidades habitacionais (UH-01 e 
UH-02) no lote 646, quadra 34, localizadas na Avenida Flor do Cerrado, bairro parque das nações, loteamento 
bosque das orquídeas, PARNAMIRIM-RN. 
 

Victor Eduardo Bastos de Souza  
Responsável Técnico 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de um residencial multifamiliar com duas unidades habitacionais (UH-01 e 
UH-02) no lote 650, quadra 34, localizadas na Avenida Flor do Cerrado, bairro parque das nações, loteamento 
bosque das orquídeas, PARNAMIRIM-RN. 
 

Victor Eduardo Bastos de Souza  
Responsável Técnico 

TikTok testa 
ferramenta para 
que usuários 
criem filtros 

REALIDADE AUMENTADA

A empresa chinesa Bytedan-
ce, proprietária do TikTok, 
anunciou nesta quinta-

-feira, 19, que deve implementar 
uma ferramenta própria de efei-
tos de realidade aumentada (RA) 
nos seus aplicativos móveis. A 
ideia é reproduzir a mesma técni-
ca de criação de fi ltros de alguns 
de seus principais concorrentes.

Uma das principais novida-
des será a implementação de 
funções copiadas do Snapchat 
e do Facebook para ofertar aos 
tiktokers os melhores recursos 
de RA. Embora invistam em 
constantes recursos e melho-
rias para o que já existe, as redes 
sociais parecem estar em busca 
de integrações da realidade au-
mentada ao ambiente social.

O Eff ect House é um projeto 
do Tiktok para criar efeitos de 
RA ainda em desenvolvimento, 
porém com uma versão beta 
para testes. Ele oferece um con-
junto de ferramentas que per-
mite ao desenvolvedor explorar 
possibilidades e produzir fi ltros 
exclusivos. A inspiração parece 
ser o Lens Studio, do Snapchat, 
e o Spark AR, do Facebook, am-
bas criadas com esse mesmo 
propósito de gerar fi ltros e efei-
tos para tornar os vídeos curtos 
e stories mais divertidos.

Por enquanto, não há muitos 
detalhes sobre o conteúdo e fun-
cionalidades do software, exceto 
o que dá para se supor com base 
nos relatos de testadores. Ao que 
parece, o programa deve contar 
com um tutorial para ajudar os 
novatos em programação visual, 
afi nal ele questiona os usuários 
se eles têm experiência prévia 
com os efeitos de RA.

O questionário também 
pergunta quais efeitos a pessoa 
pretende criar no TikTok, o que 
incluiria ajustes para rostos, 
corpos ou ambiente. Isso po-
de ser também uma forma de 
levantar quais funcionalidades 
os desenvolvedores podem in-
serir, já com base no interesse 
majoritário do público.

XXXXXXXXX

 Spark AR é a ferramenta para fi ltros

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À 
INSTALAÇÃO DA GIHAB/PE E DA GIGOV/PE

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, em obra ou 
a construir localizado no polígono assim delimitado; pelo trecho da BR 104 entre a Avenida Rui 
Barbosa e a PE 095, pelo trecho da PE 095 entre a BR 104 e a Avenida Portugal, pelo trecho 
da Avenida Portugal entre a PE 095 e a Avenida Brasil, pelo trecho da Avedida Brasil entre a 
Avenida Portugal e a Rua Cônego Júlio Cabral, pelo trecho da Rua Cônego Júlio Cabral entre a 
Avenida Brasil e a Rua Tupy, pelo trecho da Rua Tupy entre a Rua Cônego Júlio Cabral e a Rua 
Rodolfo Garcia, pelo trecho da Rua Rodolfo Garcia entre a Rua Tupy e a Rua Filemon Bastos 
de Oliveira, pelo trecho da Rua Filemon Bastos de Oliveira entre a Rua Rodolfo Garcia e a Rua 
Manoel Surubim, pelo trecho da rua Manoel Surubim entre a Rua Filemon Bastos de Oliveira e a 
Rua  Cleto Campelo, pelo trecho da Rua Cleto Campelo entre a Rua Manoel Surubin e a Rua Silva 
Filho, pelo trecho da Rua Silva Filho entre a Rua Cleto Campelo e a Rua Tiradentes, pelo trecho 
da Rua Tiradentes entre a Rua Silva Filho e a Av Rui Barbosa, pelo trecho da Av Rui Barbosa 
entre a Rua Tiradentes e a BR 104, no município de CARUARU, PE. Deverá possuir documentação 
regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, no máximo, 
possuir área de aproximadamente 370 m², com pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em 
um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de 
estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção 
deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação do município referente ao uso do 
solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas de estacionamento e demais normas 
aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta proposta assinada contendo os dados para 
contato, endereço completo do imóvel, área construída em m², preço da locação por m² da área 
construída e preço mensal da locação, anexando plantas baixas com as respectivas áreas, cópia 

ofertado se encontra dentro do raio de abrangência desta publicação e a manifestação sobre ser 
ou não responsável por execução de obra se houver necessidade de adaptação no imóvel. Caso 

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

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

 
CONCESSÃO DA RENOVACÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
O POSTO UNIÃO NUNES LTDA, CNPJ: 10.013.417/0001-42, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Nº 2020-
155335/TEC/RLO-1093 válida até 12/08/2027, para um posto de revenda varejista de combustíveis líquidos, 
localizado na Rua Antônio Suassuna, s/n, Centro, Patu/RN, CEP: 59.770-000. 
 

Ronnie Cezar Fernandes Silva 
Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

H A SERVIÇOS DE RECICLAGEM EIRELI, inscrito sobre CNPJ: 10.793.274/0001-39, torna público que 
requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a construção de um Posto de revenda e abastecimento de combustíveis 
líquidos com capacidade total de 75m3, localizado na BR 304 – KM 154 n° 100 – Sítio São José – Zona Rural 
– Angicos-RN. 

Júlio Davi Costa e Silva 
Sócio Proprietário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021
Em cumprimento as leis n° 10.520/2002,8.666/1993 nos termos do artigo 43, inciso VI, como as 
leis complementares n° 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e dos decretos municipais n° 
1254-b/2017 e n° 1254-c/2017. nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei 
nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998; Objeto: Aquisição de medicamentos para atender a 
farmácia básica da secretaria municipal de saúde de Jardim do Seridó/RN.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 42/2021 
com início 26 de julho de 2021, realizada em 06 de agosto de 2021 (sexta-feira), mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor 
das empresas relacionadas a seguir:
2A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 
34.130.554/0001-25, saiu vencedora nos itens: 1, 5, 12, 19, 24, 25, 26, 27, 33, 36, 37, 38, 39, 51, 
55, 57, 59, 64, 71, 77, 88, 102, 103, 104, 116, 158, 173, 178, 187, 189, 194, 195; totalizando o 
valor de R$ 185.488,50 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta centavos).
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.- CNPJ: 29.043.834/0001-66, saiu 
vencedora nos itens: 166, 170; totalizando o valor de R$ 21.955,00 (vinte e um mil, novecentos 
e cinquenta e cinco reais).
ARAUJO E MOREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 28.248.305/0001-36, 
saiu vencedora nos itens: 8, 14, 20, 45, 54, 73, 74, 87, 105, 115, 133, 144, 149, 157, 175; 
totalizando o valor de R$ 61.856,00 (sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).
DAYNER LEITE DANTAS EIRELI- CNPJ: 36.393.228/0001-36, saiu vencedora nos itens: 4, 91, 
98, 168, 171; totalizando o valor de R$ 11.722,00 (onze mil, setecentos e vinte e dois reais).
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 10.538.476/0001-34, saiu 
vencedor nos itens: 7, 42, 46, 56, 60, 67, 80, 82, 83, 93, 96, 99, 100, 106, 107, 108, 109, 125, 126, 
127, 129, 136, 137, 141, 142, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 176, 181, 182, 191; totalizando o valor 
de R$ 117.495,50 (cento e dezessete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta 
centavos).
H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 
07.932.265/0001-77, saiu vencedor nos itens: 75, 81, 119, 120, 121, 183; totalizando o valor de 
R$ 24.114,00 (vinte e quatro mil, cento e quatorze reais).
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu vencedor nos itens: 2, 11, 13, 15, 17, 22, 28, 
29, 30, 40, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 76, 78, 84, 86, 89, 90, 92, 95, 101, 110, 
111, 114, 117, 118, 122, 132, 134, 138, 139, 143, 152, 156, 162, 163, 165, 169, 172, 174, 179, 185, 
186, 190, 192; totalizando o valor de R$ 129.848,00 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e 
quarenta e oito reais).
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 
05.675.713/0001-79, saiu vencedor nos itens: 31, 32, 43, 44, 61, 79, 85, 97, 130, 135, 140, 145, 
147, 148, 177, 184, 188; totalizando o valor de R$ 194.478,00 (cento e noventa e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e oito reais).
SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI- CNPJ: 10.293.279/0001-00, saiu vencedora nos itens: 16, 18, 
47, 128, 151, 167; totalizando o valor de R$ 31.895,00 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e 
cinco reais).

Jardim do Seridó/RN, 19 de agosto de 2021.
Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
JAILTON MEDEIROS DA COSTA - ME de CNPJ: 10.880.082/0001-60, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS – Licença 
Simplificada, para a Indústria de Calçados, localizada no Sítio Volta, s/n – Zona Rural – Jardim do Seridó/RN. 
 

JAILTON MEDEIROS DA COSTA 
Dir. Presidente 

 

 
AVISO DE CONTRATO Nº 18/2021 

 
CARTA CONVITE Nº 003/2021. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração 
Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: BRIM PLAK COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI. CNPJ: 30.232.182/0002-78. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de 
serigrafias, necessários ao atendimento do SENAR-AR/RN. Valor: R$ 35.945,00 (trinta e cinco mil, novecentos 
e quarenta e cinco reais). Vigência: 16/08/2022. Natal(RN), 19 de agosto de 2021. José Álvares Vieira – 
Presidente do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN. 
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Ex-jogador afegão  
morre ao tentar se 
segurar em avião 
para fugir do país

DESESPERO

Zaki Anwari, ex-jogador 
de futebol da seleção 
de base do Afeganistão, 

morreu após tentar se pen-
durar do lado de fora de um 
avião para fugir do país, toma-
do pelo grupo radical islâmico 
Taleban no último domingo. A 
informação foi divulgada nes-
ta quinta-feira pela agência de 
notícias afegã Ariana News.

Anwari foi encontrado mor-
to nos arredores do aeroporto da 
cidade de Cabul. Ainda de acor-
do com a agência, ele caiu depois 
de tentar se segurar no trem de 
pouso de um Boeing C-17, ae-
ronave da Forças Armadas dos 
Estados Unidos, durante o res-
gate de estrangeiros e afegãos. 
As imagens de pessoas pendu-
radas na parte de fora dos aviões 
que levantavam voo correram o 
mundo, provocando uma onda 
de incredulidade e mal-estar.  

A morte do atleta da base 
foi confi rmada pela Diretoria 
Geral de Educação Física e 
Esportes do Afeganistão. Ante-
riormente, o jovem atuou pela 
seleção sub-16 do seu país. 

Com recorde de atletas, Brasil tenta ficar no top 10 dos Jogos 

O Brasil chega para os Jogos 
Paralímpicos de Tóquio com 
sua maior delegação em uma 

edição fora do País. No total são 434 
pessoas que estarão no Japão, sendo 

260 atletas. A meta para o evento que 
começa no dia 24 é manter o Brasil no 
top 10 do quadro de medalhas e, se 
possível, superar o desempenho dos 
Jogos do Rio 2016, quando terminou 
na oitava colocação no fi nal.

A superação tem sido uma cons-
tante nesse ciclo olímpico, que foi 
um pouco mais longo, de cinco anos, 
por causa da pandemia. Nos eventos 
que ocorreram antes da disputa em 
Tóquio, o Brasil bateu recorde de 
medalhas nos Jogos Parapan-Ameri-
canos de Lima e terminou em uma 
inédita segunda colocação no Mun-

dial de Atletismo de Dubai, ambos 
eventos ocorridos em 2019.

Em Londres 2012, a última edição 
fora do Brasil, a delegação nacional con-
tou com 178 atletas, até então a maior 
delegação. O número para a capital ja-
ponesa só é superado pela participação 
no Rio, quando o Brasil garantiu vagas 
em todas as modalidades por ser país 
sede e contou 286 atletas no total.

Outro objetivo dos atletas brasilei-
ros é alcançar a centésima medalha de 
ouro paralímpica brasileira. Contando 
todas as edições, o País já subiu 87 vezes 
no lugar mais alto do pódio. Em Tóquio, 

haverá representantes do País em 20 
das 22 modalidades. As exceções são o 
basquete em cadeira de rodas e o rugby 
em cadeira de rodas. O atletismo é o 
esporte com maior representação bra-
sileira: 64 nomes, três a mais que no Rio.

Haverá competidores do Brasil 
também nas duas modalidades es-
treantes: no parabadminton, Vitor 
Tavares, na classe SS6 (nanismo), 
buscará o inédito ouro. E, no para-
taekwondo, são três atletas: Silvana 
Cardoso, Nathan Torquato e Dé-
bora Menezes, todos da classe K44 
(amputação de braço).

PARAOLIPÍADA | Delegação 
nacional contará com 260 
competidores e buscará 
melhorar resultado da Rio 
2016, quando terminou 
em oitavo no quadro de 
medalhas

260 atletas
 formam a equipe brasileira 

em Tóquio. Deste total, são 164 ho-
mens e 96 mulheres.

39 competidores
 têm menos de 23 anos, cerca 

de 17% do total da equipe nacional 
paralímpica.

72,9% dos atletas
têm defi ciência física. Outros 

23,2% têm defi ciência visual e 3,9%, 
defi ciência intelectual.


