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páginas do The Intercept Brasil. 
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Ministério da Defesa realiza nesta 
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em frente ao Palácio do Planalto.
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O aparelho da segurança pública 
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raras exceções, está quase morto. 
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Prefeitura de Natal negocia mais de 
R$ 37 milhões na 1ª etapa do Refis
CIDADES.5 | Mais 2.642 contribuintes aderiram às vantagens oferecidas pela Prefeitura de Natal para regularizarem sua situação fiscal junto ao Tesouro 
Municipal. Com o pagamento da entrada desses acordos firmados, mais de R$ 2,2 milhões entraram nos cofres públicos e restante virá em parcelas

Documentário vai 
relembrar grandes 
momentos dos 90 
anos de Zagallo
ESPORTES. 16 | “Minha paixão pela 
seleção brasileira começou mesmo 
antes que eu me tornasse jogador ou 
técnico. Eu já torcida pela seleção. As 
coisas foram acontecendo. O verde e 

amarelo jamais saiu da minha cabeça”, 
diz o ex-treinador, no documentário. 
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JOSÉ  ALDENIR

POLÍTICA. 3|  Líder do governo na Câmara Municipal de Natal, Nina Souza concedeu entrevista ao Agora RN, onde falou sobre a expectativa 
da chegada do plano diretor à Casa legislativa. Para ela, a aprovação da PEC do voto impresso, defendida pelo presidente Bolsonaro,  é 
institucionalizar o voto de cabresto.

VEREADORA NINA É CONTRA ELEITOR LEVAR RECIBO PARA 
CASA: “VAI INSTITUCIONALIZAR O VOTO DE CABRESTO” 

CIDADES.7 | O envio de mercadorias do Rio Grande do Norte para o mercado 
internacional voltou a crescer em julho, depois de registrar duas retrações 
consecutivas entre maio e junho. No sétimo mês do ano, as exportações 
potiguares alcançaram um volume de US$ 31,1 milhões, contra os US$ 14,3 
milhões do mês anterior, um crescimento de 117,6% de um mês para o outro. 

Exportações do RN 
sobem e balança 
apresenta superávit
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e estivesse vivo, Aluizio Alves estaria fazen-
do 100 anos nesta quarta-feira 11. Entre 
outros pequenos eventos que certamente 
marcarão a data, uma missa em ação de 
graças pela memória do ex-governador do 
Rio Grande do Norte acontece em Angicos, 
onde o político nasceu em 1921.

Em abril último, criminosos deram uma 
trágica oferta à data ao invadirem o prédio on-
de funciona o Memorial que leva seu nome e, 
além de depredar o espaço, localizado no bair-
ro da Candelária, levar peças do acervo pessoal 
de Aluizio, como uma máquina de escrever e 
algumas medalhas, além de outros objetos sem 
a menor importância, como fi os de energia, ca-
bos de internet e aparelhos de ar condicionado.

Mas como história é história, uma das lem-
branças mais signifi cativas do centenário de 
Aluizio Alves foi parar nas páginas do Th e In-
tercept Brasil, o mesmo veículo que denunciou 
as entranhas da operação Lava Jato em forma 
de interceptações telemáticas obtidas por ha-
ckers e passadas integralmente para o site.

No caso de Aluizio, porém, a lembrança de 
seu centenário partiu de informações enrique-
cedoras muito bem compiladas e redigidas pe-
lo jornalista potiguar Paulo Nascimento, com 
passagem pelos principais veículos do estado.

O texto, entre outras coisas, mostra o tama-
nho da personalidade de Aluizio Alves, chefe de 
um clã que se manteve no poder durante déca-
das, mas principalmente exibe o político como 
um protagonista de acontecimentos importantes 
que carrearam para o Rio Grande o apoio do go-
verno norte-americano em plena Guerra Fria.

A reportagem, repleta de informação, 

mostra que o apoio dos americanos a Aluizio 
ajudou a construir o futuro político do estado 
e de seu principal clã a partir dali, os Alves. E 
dá a quantia dessa ajuda contínua em cruzei-
ros entre de 1962 e janeiro de 1966.

A soma foi capturada pelo jornalista de um 
documento enviado pela diplomacia americana 
à ditadura brasileira em novembro de 1969: nada 
menos do que 3,46 bilhões de cruzeiros em 30 re-
passes. Dinheiro de fundo perdido entregue como 
doação direta e que deixou para trás o orçamento 
total do ano anterior do estado que foi de 2,5 bi-
lhões de cruzeiros em valores de 1963.

“Eu corrigi a soma pela infl ação, usando uma 
ferramenta disponível no site do Banco Central. 
Em valores atuais, a bolada doada pelos EUA equi-
vale a R$ 179,1 milhões”, diz o autor da matéria.

Os recursos, que se materializaram em poder 
político, foi para obras como a construção de 
uma estrada de 51 quilômetros entre São José de 
Mipibu e a fronteira com a Paraíba que, sozinha, 
consumiu 1 milhão de dólares.

Irrigou também, segundo apurou o jornalista, 
um programa assistencialista dos EUA chamado 
Food for Peace, ou Comida pela Paz, que “fez jorrar 
doações estimadas em 950 mil dólares entre 1963 e 
1965 nos cofres do governo Alves”.

Diz o autor que “boa parte da montanha 
de dólares que inundou o Rio Grande do Norte 
tem uma mesma origem: o programa Aliança 
para o Progresso. Ele foi moldado pelo go-
verno Kennedy como instrumento de apoio 
ao desenvolvimento e combate à infl uência 
comunista na América Latina. No Brasil, não 
demorou a virar ferramenta política”.

O texto é extenso, muito bem escrito e valer ler.

O centenário de Aluizio Alves 
encontrou a Guerra Fria

Derrota anunciada
Diante da sinalização de que a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso 
deve ser rejeitada pelo plenário da Câmara dos 
Deputados, representantes dos Três Poderes 
articulam uma saída para “esfriar” o clima de 
atrito institucional que reina entre o presidente 
Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.

Saída
O presidente da Câmara, Arthur Lira afi r-

mou nesta segunda-feira, 9, que vai trabalhar 
“para que nesse tema não haja vencidos e vence-

dores, porque é preciso pacifi car o País”.
Como ele vai operar esse milagre: propondo 

que se pense numa saída alternativa à absurda 
proposta do presidente. Qual seria não se sabe.

Bolsa eleição
A nova Bolsa Família - batizado de Auxílio 

Brasil pelo governo Jair Bolsonaro – foi inspirado 
completamente no auxilio criado por Lula, que 
pegou todos os auxílios dos tempos de Fernando 
Henrique para criar o seu.

A fórmula, porém, continua: benefício 
básico para primeira infância, composição 
familiar e superação da extrema pobreza, 

mais seis auxílios acessórios, que podem se 
somar ao benefício básico.

Falta saber o valor.

Importância
Embora tenha um valor crucial para a ree-

leição do presidente Jair Bolsonaro em 2022, o 
Auxilio Brasil ganhou relevância com o tempo e 
as desigualdades brasileiras. A ponto de ser um 
importante colchão de proteção para os mais 
pobres, que voltaram a passar fome no Brasil.

Olha outra bomba
Com o presidente querendo por tropas na 

rua – ou pelo menos ameaçando -, ministros do 
Tribunal Superior Eleitoral encaminharam ao 
Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime 
para investigar o presidente Jair Bolsonaro e o 
deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) por sus-
peita de vazamento de dados sigilosos contidos 
no inquérito da Polícia Federal que apura um 
ataque hacker sofridos pela corte em 2018.

Bode expiatório
Adepto do simplismo em sua plenitude, 

Bolsonaro parece decidido a culpar o ministro 
Luis Roberto Barroso pela derrota quase certa 
da PEC do voto impresso. É o tal bode expiatório.

S

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br
Marcelo Hollanda - Interino
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A vereadora Nina Souza 
(PDT), líder do governo  na 
Câmara Municipal de Na-

tal, concedeu entrevista ao Agora 
RN, onde falou sobre a expectati-
va da chegada do plano diretor à 
Casa legislativa, que teve a data 
adiada mais uma vez. Segundo 
ela, a previsão e de que a matéria 
chegue em setembro. Nina tam-
bém avaliou a relação da bancada 
de oposição com o executivo e 
falou sobre as possíveis reformas 
eleitorais que tramitam no Con-
gresso. Para ela, a aprovação da 
PEC do voto impresso é institu-
cionalizar o voto de cabresto.

Agora RN – Qual a expectativa e 
previsão de chegada do projeto 
do Plano diretor?

Nina Souza - O processo de revi-

são foi um pouco tardio. Espera-
mos dois anos para que a discussão 
fosse retomar, aí veio a pandemia e 
atrasou tudo. Agora o processo está 
na PGM para um tramite legal e de-
pois construir a minuta final para 
assinatura do prefeito e envio para 
a Câmara. Então, é projeto que foi 
elaborado com uma grande partici-
pação da sociedade civil e especia-
listas. Na Câmara, vamos discutir 
com muita responsabilidade.

Agora RN – De que forma a se-
nhora vê a possibilidade de aber-
tura de CEI na Câmara?

Nina Souza - Houve um movi-
mento de um grupo de vereado-
res para colher as assinaturas, pa-
ra isso precisa de dez assinaturas. 
Só se discute se tiver as assinatu-
ras, até aqui não há.

Agora RN – Sobre seu mandato, o 
que podemos destacar?

Nina Souza – Nosso mandato 
tem trabalhado muito por Natal, 
criamos uma lei que gerou mais 
de cinco mil empregos, a lei da 
regularização urbanística. Des-
burocratiza obras e gera recursos 
também para o município, que 
serão utilizados em outras áreas. 
Estamos trabalhando pela região 
do San Vale, uma região impor-
tante e que era esquecida.  Desti-
namos emendas para drenagem 
e pavimentação do San Vale e 
Jardim Brasil. Nossa luta pela 
reabertura do Fórum Varela Bar-
ca, vai facilitar muito a vida da 
população da zona Norte. Agora, 
chegou para minha relatoria um 
projeto sobre uso e ocupação de 
espaços públicos. Vai ser muito 

bom, para que as pessoas que 
dependem desses espaços para 
tirar seu sustento, possam traba-
lhar de forma correta.

Agora RN - De que forma a senho-
ra vê a relação da oposição com o 
prefeito?

Nina Souza - Olha, são qua-
tro bons vereadores, são pes-
soas sérias que trabalham 
muito. Hoje estamos vivendo 
uma nova fase da política, as 
pessoas se renovam e bus-
cam ocuparem seus espaços 
naquilo que elas creditam de 
forma racional. Esse proces-
so facilita o entendimento e 
harmonia entre todos. É uma 
relação boa.

Agora RN – no próximo ano tem 
eleições. A senhora pretende con-

correr?
Nina Souza -  Não serei candidata. 
Vou acompanhar alguns candidatos, 
que a lei eleitoral não permite eu dizer.

Agora RN - Qual a sua opinião so-
bre as possíveis reformas eleito-
rais que tramitam no Congresso, 
incluindo o voto impresso?

Nina Souza – Sou contra a essa 
questão do voto impresso auditá-
vel, naquela ideia de o eleitor levar 
o recibo para casa, isso vai institu-
cionalizar o voto de cabresto. Essa 
questão do distrital é ruim, pois tira 
a oportunidade de representantes 
de pequeno partido ter sua repre-
sentatividade. O país vive em extre-
mismo que não vai levar ninguém 
a nada, precisamos ter moderação. 
Todos os países que dotaram o ex-
tremismo, não deram certo.

A ministra da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, visitará o Rio 

Grande do Norte na quinta 12 e sex-
ta-feira 13, onde cumprirá agenda em 
Natal e Mossoró.

Damares visita o Estado em 
agenda de lançamento da pedra fun-
damental, que dará início à constru-
ção da Casa da Mulher Brasileira, que 
será um equipamento de alta com-
plexidade, criado para oferecer um 
atendimento humanizado às mulhe-
res vítimas de violência doméstica.

É um serviço que revolucio-
na o modelo de enfrentamento à 

violência de gênero, pois integra, 
amplia e articula todos os serviços 
do governo oferecidos às mulheres 
em situação de vulnerabilidade. A 
deputada Carla Dickson (PROS-
-RN), defensora da proteção das 
mulheres e autora da emenda que 
vai viabilizar a instalação da Casa, 
ressaltou a importância desta ação 
do Governo Federal: “Meu sonho é 
ver que não apenas as mulheres de 
Mossoró tenham esse apoio local, 
mas como também podermos levar 
a Casa da Mulher Brasileira para Na-
tal e outras regiões do meu estado. 
Meu mandato tem o compromisso e 

a responsabilidade em sermos canal 
para salvar mulheres do ciclo da vio-
lência”, afi rmou.

A Casa integra, no mesmo es-
paço, serviços especializados para 
os mais diversos tipos de violência 
contra as mulheres como acolhi-
mento e triagem, apoio psicosso-
cial, delegacia, Juizado Especia-
lizado em Violência Doméstica e 
Familiar, Ministério Público, Defen-
soria Pública, serviço de Promoção 
de Autonomia Econômica, espaço 
de cuidados para as crianças – 
brinquedoteca; alojamento de pas-
sagem e Central de Transportes.

Ministra lançará pedra fundamental 
para a Casa da Mulher Brasileira

NO RN

ENTREVISTA |   Vereadora líder do governo na Cãmara Municipal de Natal, Nina Souza avalia: “O país vive em extremismo que não vai levar ninguém a nada, 
precisamos ter moderação. Todos os países que dotaram o extremismo, não deram certo”. Ela disse, ainda, que não será candidata nas eleições de 2022

Nina: “Ideia de o eleitor levar recibo 
vai institucionalizar o voto de cabresto” 

REPRODUÇÃO/YOUTUBE
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Ministra Damares Alves fi cará no 
Rio Grande do Norte na quinta 12 
e na sexta-feira 13
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Rejeitada na comissão espe-
cial, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) nº 

135/2019, que dispõe sobre o voto 
impresso, foi inserida na pauta de 
votação desta terça-feira 10, a partir 
das 15h, na Câmara dos Deputados.

O assunto foi debatido nesta 
segunda-feira 9, em almoço entre 

líderes partidários na Residência 
Ofi cial da Presidência da Câmara, e 
já consta no sistema da Casa.

Segundo os integrantes dessa 
reunião, ainda não se sabe se a 
matéria será a primeira ou a se-
gunda pauta a ser votada. A ideia 
dos parlamentares, porém, é en-
cerrar essa discussão.

O voto impresso é uma das 
bandeiras do presidente Jair Bol-
sonaro e tem gerado tensão entre 
os Poderes. O mandatário do país 
tem criticado membros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), em 
especial o ministro Luís Roberto 
Barroso, que também preside o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O chefe do Executivo federal 
anunciou, nesta segunda-feira 9, 
que Brasília receberá um desfi le 
de veículos blindados, armamen-
tos e outros equipamentos da 
Força de Fuzileiros da Esquadra. 
A oposição encarou o desfi le co-
mo uma “ameaça” e “tentativa de 
intimidação” do Parlamento.

A Comissão Mista de Contro-
le de Atividade de Inteli-
gência (CCAI) vai ouvir, de 

forma secreta, nesta terça-feira 10, 
o chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da Re-
pública, general Augusto Heleno. A 
reunião está prevista para 15 horas. 

Formada por senadores e deputa-
dos, segundo a Agência Senado, a CCAI 
está prevista na Resolução 2/2013 
do Congresso Nacional e tem como 
missão fiscalizar e exercer o controle 
externo das atividades de inteligência 
e contrainteligência desenvolvidas no 
Brasil e no exterior por órgãos e entida-
des da administração pública federal, a 
fim de assegurar a conformidade com 
a Constituição e com as leis. 

Segundo o artigo 22 da Resolu-
ção, o colegiado tem a faculdade 
de realizar sessões secretas e só 
podem participar seus integrantes 
e os servidores credenciados.

O presidente da CCAI é do de-
putado Aécio Neves (PSDB-MG) 
e a vice-presidente é a senadora 
Kátia Abreu (PP-TO).

Agência Senado divulga que General Heleno vai ser
ouvido “secretamente” pela Comissão de Inteligência

PEC do voto impresso será votada
hoje no plenário da Câmara Federal

ALAN SANTOS/PR

RFI

NESTA TERÇA-FEIRA

Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da 
República, general Augusto Heleno 

Presidente Jair Bolsonaro 
anunciou que Brasília receberá 
desfi le de veículos blindados 
e outros equipamentos

DEFENSOR | Voto impresso 
é uma das bandeiras do 
presidente Jair Bolsonaro 
e tem gerado tensão entre 
os Poderes da República 
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No primeiro mês de vigência do 
Programa Municipal de Rene-
gociação Fiscal (Refi s), mais 

de R$ 37 milhões em débitos foram 
negociados. Mais 2.642 contribuintes 
aderiram às vantagens oferecidas pela 
Prefeitura de Natal para regulariza-
rem sua situação fi scal junto ao Te-
souro Municipal. Com o pagamento 
da entrada desses acordos fi rmados, 
mais de R$ 2,2 milhões já entraram 
nos cofres públicos do Município e o 
restante, representando cerca de R$ 
35 milhões, será arrecadado de acor-
do com o pagamento das parcelas 
estipuladas. De acordo com dados da 
Secretaria Municipal de Tributação 
(Semut), o valor total da dívida bruta 
negociável relativa a impostos como 
IPTU, ISS e taxa de lixo era de quase R$ 
59,5 milhões. Com as condições ofere-
cidas pelo Refi s, a Prefeitura renun-
ciou a uma receita de R$ 22 milhões.

“Nunca na história da municipa-
lidade houve um programa de rene-
gociação de dívidas como essa que 
a nossa gestão ofertou. Entendemos 
o momento difícil enfrentado tanto 
pelo contribuinte comum quanto 
pela classe produtiva da nossa cida-

de em virtude da pandemia. Ouvi-
mos os pleitos de todos os setores e 
concretizamos esse Refi s muito van-
tajoso. Nunca é demais lembrar que 
o Município renunciou a mais de R$ 
22 milhões em receitas. Isso mostra 
o nosso compromisso em auxiliar 
todos os segmentos nesse momen-
to de retomada, contribuindo para 
preservar os empregos e empreendi-
mentos da nossa cidade”, destacou 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias.

O Refi s foi dividido em três etapas. 
Nessa primeira fase que vai até o dia 
30 de agosto, os contribuintes que 
aderirem ao programa poderão par-
celar em até 60 vezes os débitos exis-
tentes, pagando uma entrada de 5%: 
“Estamos fazendo um chamamento, 

pois essa é a melhor condição existen-
te no programa. Para se ter uma ideia, 
a média de descontos oferecidos che-
gou a quase 36,85%. Portanto, quem 
está com a sua situação fi scal irregular 
junto à Prefeitura só tem até o fi nal 
deste mês para garantir essas vanta-
gens”, lembrou o secretário municipal 
de Tributação, Ludenilson Lopes. 

Na segunda etapa, que começa 
em setembro e vai até 29 de outubro 
de 2021, a dívida poderá ser fraciona-
da em até 50 parcelas, com valor da 
primeira parcela não inferior a 10% 
do montante parcelado. Já na última 
fase, que terá início na sequência, o 
contribuinte que optar pelas 40 par-
celas, com valor da primeira parcela 
não inferior a 15% do montante par-

celado, terá que concretizar o acordo 
até o dia 31 de dezembro deste ano.

De acordo com o decreto, o pa-
gamento da primeira parcela carac-
teriza a efetivação do parcelamento, 
bem como o reconhecimento irre-
tratável dos créditos dele integrantes 
e a desistência de eventuais litígios, 
administrativos ou judiciais. Na hi-
pótese de transações que importem 
em terminação de litígio judicial, o 
parcelamento pode ser realizado em 
até 100 meses, conforme previsto no 
artigo 17-B da Lei 3.882/1989 (Código 
Tributário Municipal), observada a 
parcela mínima de R$ 5 mil.

Para solicitar o parcelamento 
(acesso – requerimento de acesso) ou 
pagamento à vista (emissão de DAM) 

a partir da plataforma disponibilizada 
pela internet, no endereço eletrônico 
www.natal.rn.gov.br/semut através 
da plataforma do Directa da Secreta-
ria Municipal de Tributação – Semut. 
Ludenilson ressalta ainda que apesar 
do decreto condicionar a adesão ao 
Refi s ao atendimento pelos canais 
virtuais da secretaria municipal de 
Tributação, o contribuinte que não 
conseguir acessar os meios remotos, 
pode se dirigir até a sede física da 
Semut (Rua Açu, 394 - Tirol - Natal/
RN - CEP 59020-110) para ser atendi-
do das 08h às 14h, respeitando todos 
os protocolos sanitários vigentes.

Como pode ser feito 
o parcelamento: 

Em até 60 parcelas, com valor da 
primeira não inferior a 5% do montante 
negociado, se o parcelamento for reali-
zado até 31 de agosto de 2021;

Em até 50 parcelas, com valor da 
primeira parcela não inferior a 10% do 
montante parcelado, se o parcelamento 
for realizado até 29 de outubro de 2021;

Em até 40 parcelas, com valor da 
primeira parcela não inferior a 15% do 
montante parcelado, se o parcelamento 
for realizado até 30 de dezembro de 2021;

O vencimento da primeira par-
cela, estabelecido no parágrafo 4º do 
artigo 4º do Decreto n.º 10.610 de 28 
de janeiro de 2015, não poderá ser 
posterior ao último dia útil do mês 
em que realizado o parcelamento 
nem ser posterior a 30 de dezembro 
de 2021, vencendo-se as demais no 
dia 25 de cada mês subsequente.

Na tentativa de minimizar os 
impactos causados pela pan-
demia da covid-19 e fortale-

cer o comércio local, a Prefeitura de 
São Gonçalo do Amarante, RN, por 
meio da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e Turis-
mo (Semdet), lançou o projeto ‘Com-
pre Aqui’, para estimular e apoiar os 
comerciantes do município ao uso 
de ferramentas para vendas online. 

“Nossa preocupação é que os 
grandes marketplaces engulam o 
comércio local com o novo hábito de 
consumo, de compras online, impul-
sionado pela pandemia. Para evitar 
isso, os pequenos estabelecimentos 

precisam entrar também para o 
e-commerce, e a população ser cons-
cientizada sobre a importância da 
compra local”, observa Vagner Araú-
jo, secretário da Semdet. 

Segundo Vagner, o projeto vai 
funcionar com um portal de vendas 
para que os estabelecimentos comer-
cializem seus produtos e serviços. 
E os pagamentos serão realizados 
através da Conta Zap, sem custos. 
“Estamos com apoio do Sebrae para 
treinamento dos comerciantes, ofe-
recendo cursos de capacitação e de 
como ter bons resultados vendendo 
pela internet, além de campanhas de 
conscientização para os consumido-

res da cidade”, destaca. 
Nessa primeira etapa, equipes 

estão visitando todos os comer-
ciantes da cidade, apresentando 
o Compre Aqui, orientando e aju-
dando na adesão. “A meta é que 
mil pequenos estabelecimentos 
passem a vender online, além da 
loja física, para o bem da economia 
local, e dos empregos em São Gon-
çalo do Amarante”, fi naliza Araújo. 

Também são parceiros do pro-
jeto, Fintech Conta Zap, o Institu-
to Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Nor-
te (IFRN) e a Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas do município.

São Gonçalo do Amarante lança 
projeto “Compre Aqui” para 
fortalecimento do comércio local

GESTÃO MUNICIPAL

ARRECADAÇÃO|  Com o 
pagamento da entrada 
desses acordos firmados, 
mais de R$ 2,2 milhões 
já entraram nos cofres 
públicos do Município

Prefeitura de Natal negocia mais de R$ 37 
milhões em débitos na primeira etapa do Refis

JOSÉ ALDENIR

DIVULGAÇÃO

Prefeito Álvaro Dias: “Isso mostra o nosso compromisso em auxiliar todos os segmentos nesse momento de retomada”
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No dia em que o voto impresso 
pode ser enterrado de vez no ple-
nário da Câmara e o Brasil afunda 

em problemas, mal recuperado da pan-
demia que matou mais de meio milhão 
de pessoas, o Ministério da Defesa realiza 
nesta terça-feira um desfile de blindados 
em frente ao Palácio do Planalto.

E não estamos na Coréia do Nor-
te ou na Venezuela.

O pretexto, segundo um comunica-
do da Marinha, é convidar o presidente 
Bolsonaro e o ministro Braga Netto, da 
Defesa, para que eles acompanhem no 
próximo dia 16 de agosto um tradicio-

nal exercício da Marinha que acontece 
desde 1988, ano da Constituição.

Então, é um convite envelopado em 
uma demonstração de força para não 
usar a palavra da hora: intimidação.

É a primeira vez que a Operação 
Formosa, realizada na cidade do mes-
mo nome em Goiás, tem o presidente 
da República e seu ministro da Defesa 
convidados com tamanha pompa e cir-
cunstância, para não dizer, gastos.

A desculpa – mais esfarrapada, 
impossível – é divulgar o Exército 
exatamente no dia em que a Câmara 
tem tudo para liquidar com a estapa-
fúrdia PEC do voto impresso, já rejei-
tado pela maioria dos partidos.

Com a ampliação do Bolsa Família 
turbinado para decidir (e melhorar a 
popularidade do presidente) e refor-
mas urgentes para serem votadas no 
Congresso, é um mini desfi le militar 

o que vamos assistir nesta terça-feira.
São 150 blindados, lançadores de 

mísseis, aviões quando bastava um 
militar e suas botas lustrosas para 
entregar um envelope.

Quando a notícia ganhou as ruas, 
estupor e incredulidade foram se irra-
diando para quem acha que ainda não 
viu tudo.

O colunista Lauro Jardim, de O Glo-
bo, lembrou logo do famoso desfile de 23 

de abril de 1984 na antevéspera da vota-
ção da Emenda Dante de Oliveira, resta-
belecendo as eleições diretas no Brasil.

Na triste ocasião que precedeu 
logo em seguida a saída dos militares 
do poder, o general Newton Cruz foi 
visto comandando  a triste demons-
tração de seu vistoso cavalo branco.  

No dia seguinte ao alerta da ONU 
sobre o clima e o que nos aguarda com 
o aquecimento subindo 1,5 graus Celsius  
na próxima década, nada como uma 
demonstração militar fora de época e cé-
dulas de papel prontinhas para a fraude 
para nos colocar de vez no passado.

Escolham: Coréia do Norte ou Venezuela
MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

O prefeito Emídio Júnior inten-
sifi cou sua agenda de visita-
ções às comunidades rurais 

de Macaíba neste fi nal de semana. 
No sábado 7, acompanhado pelo 
presidente da Câmara, vereador De-
nilson Gadelha, eles percorreram 
várias localidades que formam o 
extenso perímetro rural de Macaíba 
e aproveitaram a oportunidade para 
observar demandas e ouvir o anseio 
dos moradores e dos pequenos pro-
dutores rurais município.

O encontro com os moradores 
ocorreu sob um clima de descon-
tração, estimulando um diálogo 
amistoso e produtivo ente o povo 
e a administração, em busca de 
soluções para os problemas da re-

ferida região. Pavimentação de ru-
as, reformas de quadras e ginásios, 
melhorias nos espaços públicos 
como escolas e postos de saúde 
estiveram na pauta.

As comunidades visitadas foram 
Tapará, Ladeira Grande, Lagoa do 
Mato, Retiro, Rua da Palha, Assen-
tamento Caracaxá, Assentamento 
José Coelho, Lagoa dos Currais, La-
goa dos Cavalos, Lagoa do Sítio 2, 
Lagoa dos Espinheiros, Cajazeiras, 
As Marias e Mata Verde. Os secre-
tários Edivaldo Emídio (Assuntos 
de Governo) e Reginaldo Vitor (se-
cretário de Infraestrutura) e outros 
técnicos da infraestrutura também 
acompanharam o prefeito Emídio e 
o presidente Denilson Gadelha.

Prefeito Emídio Júnior 
visita comunidades 
rurais e conversa sobre 
as demandas locais

Ezequiel solicita ações em 
segurança, saúde e recursos 
hídricos para região Central

MACAÍBA

Os municípios de Pedra Preta 
e Afonso Bezerra, ambos na 
região Central do Estado, fo-

ram favorecidos com uma série de 
requerimentos apresentados pelo 
deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), 
presidente da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte. As 
solicitações são para várias áreas da 
administração pública, em especial 
para saúde, educação, segurança 
pública e recursos hídricos.

Para Pedra Preta, o deputado 
solicitou a disponibilidade de uma 
nova viatura policial e o aumento do 
efetivo, além de melhores condições 
de trabalho para a Polícia Militar. 
Ezequiel argumenta que o municí-
pio está "bastante vulnerável quanto 
à segurança pública e que as estatís-
ticas mostram o aumento de vítimas 
de todas as práticas criminosas".

Para a mesma cidade, o parla-
mentar solicita ainda a perfuração e 
instalação de poços nas comunidades 

de Catinga de Areia, Salgadinho, Baixa 
de Angicos, São José, São Pedro, Serra 
do Lombo e Gruta Funda. "O objetivo 
é prevenir os problemas que poderão 
surgir caso o colapso de abastecimen-
to d'água continue sob ameaça", alerta 
o presidente da Assembleia.

Ainda em benefício de Pedra Pre-
ta, Ezequiel apresentou requerimen-
to pela disponibilidade de uma am-
bulância para atender as demandas 
da cidade. "Precisamos suprir a ne-
cessidade da população que precisa 
dessa ambulância para atender aos 
chamados. Boas condições de saúde 
é fator fundamental para o melhor 
desenvolvimento social", disse.

Já para Afonso Bezerra, o depu-
tado solicita a reforma da delega-
cia do município e o aumento do 
efetivo policial, além de melhores 
condições de trabalho para a Polícia 
Militar. "A situação da delegacia está 
precária, em péssimo estado de con-
servação, apresentando rachaduras 

nas paredes, deterioração da parte 
hidráulica e elétrica", alerta.

Outra reivindicação do parla-
mentar é para a realização de um 
estudo de viabilidade para a execu-
ção do saneamento básico e calça-
mento da cidade. Ezequiel justifi ca 
que o investimento evitaria "doenças 
oriundas dos esgotos a céu aberto" 
e ainda valorizaria os imóveis da re-
gião, além de melhorar a qualidade 
de vida e a própria segurança. Neste 
sentido, o deputado ainda sugere 
a realização de um convênio entre 
o município de Afonso Bezerra e o 
Governo do Estado para a pavimen-
tação e drenagem das ruas. 

Por fi m, Ezequiel solicitou a 
recuperação do trecho da RN-263 
que liga os municípios de Angicos 
e Afonso Bezerra, estrada também 
na região Central. O local se en-
contra "esburacado em consequ-
ência das fortes chuvas" e apresen-
ta "iminente risco de acidentes".

MANDATO |  Para Afonso Bezerra, deputado solicita a reforma da delegacia e o aumento 
do efetivo policial, além de melhores condições de trabalho para a Polícia Militar 

ALRN

ASSECOM PMM

Prefeito Emídio Júnior ouviu reivindicações de moradores das comunidades

Presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte, Ezequiel Ferreira de Souza
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O envio de mercadorias do Rio 
Grande do Norte para o mer-
cado internacional voltou a 

crescer em julho depois de registrar 
duas retrações consecutivas entre 
maio e junho. No sétimo mês do ano, 
as exportações potiguares alcança-
ram um volume de US$ 31,1 milhões, 
contra os US$ 14,3 milhões do mês 
anterior. Isso representam um cresci-
mento de 117,6% de um mês para o 
outro. Destaque para as exportações 
de petróleo ( fuel oil), que desde a 
metade do primeiro semestre vem 
liderando a pauta de exportações 
do estado. Já as importações tiveram 
uma redução de 26%, caindo de US$ 
24,3 milhões em junho para US$ 17,8 
milhões no mês passado. Com isso, o 
saldo da balança comercial potiguar 
em julho fi cou positivo com um su-
perávit de US$ 13,3 milhões.

Os dados são do Boletim da Ba-

lança Comercial do RN, divulgado 
pelo Sebrae no Rio Grande do Norte 
nesta segunda-feira 9. O informa-
tivo é mensal e traz a evolução dos 
principais resultados, envolvendo 
as importações e as exportações do 
estado com base nas informações 
da Secretaria Especial de Comércio 
Exterior e Assuntos Internacionais, 
ligada ao Ministério da Economia. O 
boletim está disponível para consulta 
e download no portal da instituição 
em www.rn.sebrae.com.br/.

Em julho, a exportação de petró-
leo fi cou entre as principais nego-
ciações dos produtos potiguares no 
exterior. Foram exportados US$ 11,8 
milhões em barris do hidrocarbone-
to, principalmente para Singapura. O 
segundo item mais exportado foram 
as lagostas congeladas, que totaliza-
ram um volume de US$ 3,2 milhões, 
com remessas do crustáceo para os 

Estados Unidos e a China. Os teci-
dos de algodão ocuparam a terceira 
posição na pauta de exportação, com 
negociações de US$ 2,9 milhões. 

A soma de todas as mercadorias 
vendidas no mês chega a US$ 31,1 
milhões, valor que é 284,9% maior 
que o exportado em julho do ano 
passado (US$ 8 milhões). Com esse 
resultado, as exportações do Rio 
Grande do Norte acumulam no ano 
um volume US$ 214,5 milhões, que é 
51% maior que o acumulado no mes-
mo período do ano passado, quando 
o RN negociou US$ 142,1 milhões.

Em termos de importação, os 
principais itens comprados pelo Rio 
Grande do Norte em julho foram as 
torres de ferro ou de aço, com um 
volume de US$ 4,1 milhões, seguidas 
dos trigos e as misturas com centeio, 
que totalizaram um montante de 
US$ 2,1 milhões importados. No ca-

so desses dois itens, as mercadorias 
vieram principalmente da Argentina, 
que foi a maior parceira comercial do 
estado com um volume negociado de 
US$ 6,6 milhões. O coque de petróleo 
fi cou em terceiro lugar no ranking 
de importações, com um volume de 
US$ 1,3 milhão, seguido dos adubos 
com nitrogênio e fósforo (US$ 541 
mil). Essas transações totalizaram 
US$ 17,8 milhões – valor muito pró-
ximo ao que o estado negociou em 
julho de 2020 (US$ 17,7 milhões).

No acumulado do ano, as importa-
ções do Rio Grande do Norte somam 
US$ 176,6 milhões. No mesmo perío-
do de 2020, o valor acumulado foi de 
US$ 100,3 milhões. Por isso, o saldo da 
balança comercial potiguar nos pri-
meiros sete meses do ano chega a um 
superávit de US$ 37,9 milhões. No mes-
mo intervalo do ano passado, o saldo 
da balança ficou em US$ 41,7 milhões.

O corpo da menina Laura, 4 
anos, fi lha do PM reforma-
do Wendel Fagner Cortez 

de Almeida, foi sepultado nesta 
segunda-feira à tarde, no cemitério 
Parque da Passagem, na zona Norte 
de Natal. Ela foi assassinada a tiros, 
no domingo 8 à tarde, quando es-
tava em um carro, na companhia 
do pai. O PM não foi atingido. A 
criança chegou a ser socorrida, mas 
não resistiu. Centenas de pessoas 
participaram da despedida à garota. 
Wendel já havia sido preso, suspeito 
de integrar um grupo de extermínio.

ECONOMIA | No sétimo mês 
do ano, as exportações 
do RN voltaram a crescer 
após uma forte queda 
no mês de junho. O 
petróleo foi o produto mais 
vendido. Com baixa nas 
importações, o superávit 
foi de US$ 13,3 milhões.

Exportações do RN sobem em julho 
e balança apresenta superávit

MORAES NETO

FOTOS: JOSÉ ALDENIR

Caixão foi levado em carro do Corpo de Bombeiros, até o cemitério, onde centenas de prestaram solidariedade à família do PM reformado Wendel Cortez

Corpo da filha do PM 
Wendel é sepultado

MORTA A TIROS
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Um mestrado profi ssional 
com linhas de pesquisas vol-
tadas para a soberania dos 

povos do campo e o desenvolvimen-
to territorial. A proposta já come-
çou a ser discutida pelos gestores da 
Universidade Federal Rural do Semi-
-Árido, Ludimilla Oliveira e, Univer-
sidade da Integração Internacional 
de Lusofonia Afro-Brasileira, Roque 
Albuquerque. A pós-graduação terá 
como foco a sustentabilidade dos 
biomas caatinga e mata atlântica na 
região do semiárido.

A ideia de cooperação técnica 
entre as duas instituição surgiu 
como forma de unir forças a partir 
da expertise das universidades en-
volvidas. “Sabemos da importância 
da Unilab do que se refere à inter-
nacionalização e o nosso interesse 
de formalizar intercâmbios com 
estudantes estrangeiros”, pontuou 

a reitora Ludimilla Oliveira, duran-
te visita ao Campus da Unilab, em 
Redenção, no Ceará. A professora 
acredita que a parceria atenderá as 
demandas das duas instituições.

A proposta é de um mestrado 
profi ssional interdisciplinar com 
trocas de experiências voltadas para 
o semiárido. “Queremos trabalhar 
com uma política de cooperação em 
longo prazo”, pontuou a reitora. A 
mobilidade acadêmica de estudan-
tes entre a Ufersa e a Unilab será o 
grande diferencial. “Vamos estudar 
a possibilidade de uma dupla diplo-
mação para os futuros ingressan-
tes”, acenou a reitora da Ufersa.

A Unilab é a universidade brasi-
leira com o maior número de discen-
tes internacionais ultrapassando a 
marca de mil estudantes. “Entende-
mos que essa cooperação técnica é o 
caminho para consolidar a interna-
cionalização da Ufersa com os países 
africanos e o Timor Leste”, frisou a 
professora Ludimilla ao colocar a 
equipe da Universidade do Semi-Á-
rido também a disposição da Unilab.

Durante entre o encontro entre 
as equipes das duas universidades, 
o reitor Roque Albuquerque lem-

brou que a Ufersa contribuiu para 
a criação da Unilab. “Agora, as duas 
universidades vão caminhar justas 
unindo forças para apresenta es-
sa proposta de pós-graduação no 
Ministério da Educação”, pontuou. 
Além de ser uma instituição forte no 
que se refere à internacionalização, a 
Unilab se destaca na área da energia 
e desenvolvimento sustentável. Por 
lei a Unilab é a única universidade 

do país com passaporte internacio-
nal. “A reitora Ludimilla quer chegar 
conosco do outro lado do atlântico e 
nós queremos chegar com a Ufersa 
no semiárido trocando experiências 
acadêmicas”, afi rmou o professor 
Roque ao vislumbrar de forma posi-
tiva com a parceria institucional.

Para a pró-reitora de pesquisa e 
pós-graduação da Ufersa, professora 
Débora Façanha, a futura pós-gra-

duação vai unir a produção de ali-
mentos, de origem animal e vegetal, 
com estudos voltados para as várias 
formas de processamentos. Débora 
acena para a viabilidade da parceria 
que começa a tomar forma com o en-
volvimento de pesquisadores das du-
as instituições. A Unilab recebe estu-
dantes de oito países, oferecendo 140 
vagas anuais para cada nacionalida-
de, sendo Guiné e Angola os maiores 
países. Além do Campus Sede, Liber-
dade, a Unilab mantém os Campi 
Aurora, Palmas e Campos Males, esse 
último localizado do estado da Bahia 
a quase dois mil quilômetros da Sede, 
em Redenção, no município de São 
Francisco do Conde.

A equipe da Ufersa aproveitou 
para conhecer as potencialidades 
da Unilab, visitando além dos Cam-
pi localizados no estado Cearense, 
a Fazenda Piroas, a 16 km da Sede 
da Unilab, em Redenção. Com 27 
quilômetros de mata atlântica, a Fa-
zenda cultiva plantação de café, ba-
nana e hortas. O grande diferencial 
são as plantas ornamentais com 
mais 120 espécies e uma agrofl ores-
tal há 17 anos totalmente livres de 
qualquer tipo de agrotóxicos.

Assinado entre a Universidade 
Internacional de Ciências 
Aplicadas do Instituto de 

Munique Sprachen & Dolmetscher 
(SDI), na Alemanha, e a Faculdade 
de Engenharia, Letras e Ciências So-
ciais (Felcs/UFRN), o primeiro acor-
do internacional entre a instituição 
brasileira e a europeia contempla 
várias ações importantes para inter-
nacionalização da Felcs, em relação 
ao ensino e às pesquisa desenvolvi-
das pela faculdade.

O convênio fi rmado entre as 
duas instituições de ensino acon-
teceu por meio da coordenação da 
professora Nuria Nieto Nunes e do 
diretor da Felcs, Alex Gomes, con-
templando planos como a execução 
de projetos de pesquisa no ensino-
-aprendizagem de Espanhol como 
Língua Estrangeira; a participação 
de professores, tanto da Felcs co-
mo da universidade alemã da SDI, 
em disciplinas da pós-graduação; 
a coorientação nos programas de 
pós-graduação das instituições par-
ticipantes; e o estabelecimento de 
grupo de pesquisa em cooperação 
entre a faculdade e a universidade 
alemã, além de outros pontos acor-
dados entre ambas. 

Todos os planos previstos no 
acordo foram tratados on-line, com 

reuniões entre os coordenadores 
do convênio entre maio e junho, 
tanto da Universidade Internacio-
nal de Ciências Aplicadas do SDI 
como da Felcs. Com a formaliza-
ção do acordo, as documentações 
do convênio foram submetidas à 
Secretaria de Relações Internacio-
nais e Interinstitucionais (SRI) da 
UFRN e, em seguida, o acordo foi 
assinado pelos reitores de ambas 
as instituições em 8 de julho. 

Sobre o convênio, o diretor da 
Felcs, Alex Gomes, demonstra en-
tusiasmo com as novas possibilida-
des e oportunidades que a parceria 
poderá oferecer. “Estamos muito fe-
lizes com a assinatura desse convê-

nio, inicialmente por ser o primeiro 
acordo de cooperação internacional 
da FELCS. […] A partir dele, a Felcs 
insere-se na rota da internacionali-
zação, bandeira tão defendida pela 
UFRN hoje”, comenta.

A parceria entre as duas institui-
ções de ensino já trouxe uma aluna 
para a Felcs, que está no mestrado 
da universidade da SDI e estagia 
sob orientação do professor Alex 
Gomes. “Temos total certeza de 
que isso também motivará outros 
docentes a formalizarem ações nes-
se sentido [internacionalização] e 
fortalecer cada vez nossa Felcs, que 
não tem medido esforços para sua 
consolidação”, afi rma Alex.

UFRN firma convênio prioneiro 
com universidade da Alemanha

FELCS

ANASTACIA VAZ

ASSECOM UFERSA

Parceria entre as instituições de ensino já trouxe uma aluna para a Felcs

Ufersa e Unilab se unem para implantar curso 
ENSINO |  Pós-graduação 
terá como foco a 
sustentabilidade dos 
biomas caatinga e mata 
atlântica no semiárido

Reitora Ludimilla Oliveira em reunião com reitor da Unilab, Roque Albuquerque
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FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM 

RAFAEL LAMPERT ZART/ AGÊNCIA BRASIL

O programa social que preten-
de substituir o Bolsa Família 
terá o maior valor possível 

para o benefício dentro do teto de 
gastos, disse ontem, 9, o ministro da 
Cidadania, João Roma. Em entrevista 
coletiva para explicar as propostas 
de mudança no programa, ele afi r-
mou que o governo quer conciliar a 
responsabilidade fi scal com as ações 
sociais, de modo a não prejudicar a 
recuperação da economia do país.

“Queremos avançar na efi cá-
cia e valor médio do programa, 
mas temos que agir de acordo 
com a responsabilidade fi scal pa-
ra que não haja desequilíbrio nas 
fi nanças”, declarou o ministro, 
que reafi rmou que o valor só será 
defi nido no fi m de setembro.

Segundo o ministro, o futuro 
programa, chamado de Auxílio 
Brasil, tem orçamento de R$ 53 

bilhões garantidos para 2022. A 
quantia representa R$ 18 bilhões 
a mais que a verba atual de R$ 35 
bilhões para o Bolsa Família. Ele, 

no entanto, afi rmou que o gover-
no busca fontes alternativas de 
fi nanciamento para conseguir um 
reajuste maior no benefício.

“O que visamos, inclusive, é que a 
gente encontre fontes do orçamento 
que façam jus a esse incremento de 
valor. Estava previsto inicialmente 

R$ 18 bilhões de acréscimo para 
2022, e esse recurso seria agregado 
ao orçamento de cerca de R$ 35 bi-
lhões do atual programa de transfe-
rência de renda”, explicou Roma.

Parte do acréscimo, ressaltou o 
ministro, poderá vir das sobras da 
verba para o Bolsa Família neste 
ano. Por causa do auxílio emer-
gencial, executado com créditos 
extraordinários fora do teto de 
gastos, os recursos originalmente 
destinados ao Bolsa Família estão 
parados no Orçamento de 2021.

Isso ocorre porque o auxílio 
emergencial, que varia de R$ 150 
a R$ 375 dependendo do perfi l do 
benefi ciário, é pago no lugar do 
Bolsa Família quando o valor des-
te for mais baixo que o do auxílio 
criado durante a pandemia.

Atualmente, o benefício médio 
do Bolsa Família está em torno de 
R$ 190. Ao entregar o projeto de lei 
do novo programa social, o presi-
dente Jair Bolsonaro disse que o 
valor aumentaria pelo menos 50%, 
o que corresponderia a um benefí-
cio médio de R$ 283,50.

Novo Bolsa Família cumprirá teto de 
gastos, diz ministro da Cidadania
GOVERNO | Segundo João 
Roma, valor do benefício 
será o maior possível

Segundo o ministro, o futuro programa, chamado de Auxílio Brasil, tem orçamento de R$ 53 bilhões garantidos para 2022

Novo Bolsa Família, chamado de Auxílio Brasil, é composto por 6 benefícios

O novo Bolsa Família - ba-
tizado de Auxílio Brasil pelo 
governo Jair Bolsonaro - é com-
posto por três modalidades 
principais no benefício básico 
- para primeira infância, com-
posição familiar e superação da 
extrema pobreza - e seis auxílios 
acessórios, que podem se somar 
ao benefício básico. Nenhum 
deles ainda teve o valor defi nido. 

De acordo com o texto ao 
qual o Estadão/Broadcast teve 
acesso, a unifi cação dos progra-
mas sociais sob o guarda-chuva 
do Auxílio Brasil incluirá:

1) Auxílio Esporte Escolar
Será concedido aos estudan-

tes de 12 a 17 anos das famílias do 
Auxílio Brasil que se destacarem 
em competições ofi ciais do siste-
ma de jogos escolares brasileiros. 
Serão pagas 12 parcelas mensais, 
mais uma parcela única, e cada 
aluno poderá receber apenas um 
auxílio esporte.

2) Bolsa de Iniciação 
Científica Júnior

Será concedida a estu-
dantes dessas famílias que se 

destacarem em competições 
acadêmicas e científi cas de 
abrangência nacional.

3) Auxílio Criança Cidadã
Será concedido para custear 

o acesso de crianças de zero a 
48 meses em creches, em tempo 
integral ou parcial. O benefício 
só será concedido aos benefi ci-
ários do Auxílio Brasil que regis-
trarem aumento de renda por 
exercerem alguma atividade 
remunerada ou comprovarem 
algum vínculo de emprego for-
mal. O benefício não será pago 
se houver vagas em creches pú-
blicas ou conveniadas que aten-
dam à necessidade da família.

4) Auxílio Inclusão 
Produtiva Rural

Será concedido aos agri-
cultores familiares inscritos 
no Auxílio Brasil. O objetivo 
é incentivar a produção, doa-
ção e consumo de alimentos. 
Após três meses de carência, 
a manutenção do pagamento 
será condicionada a doação de 
alimentos para o Programa Ali-
menta Brasil (também criado 

pela MP), em valor correspon-
dente a parte do valor anual 
do auxílio recebido. A duração 
máxima do benefício será de 36 
meses para cada família, que 
poderá voltar a recebê-lo após 
outros 36 meses.

5) Auxílio Inclusão 
Produtiva Urbana

Será concedido àqueles be-
nefi ciários do Auxílio Brasil que 
comprovarem algum vínculo de 
emprego formal. O pagamento 
será encerrado caso o benefi ci-
ário perca o emprego ou a renda 
ultrapasse os limites previstos 
para o Auxílio Brasil. O valor 
do Auxílio Inclusão Produtiva 
Urbana não será computado 
para o limite de renda familiar 
mensal do programa social.

6) Benefício 
Compensatório de Transição

Será concedido às atuais 
famílias benefi ciárias do Pro-
grama Bolsa Família, que será 
formalmente extinto. O obje-
tivo é garantir os pagamentos 
até que a nova estrutura de 
benefícios seja implementada.

Auxílio Brasil é composto por 6 benefícios
MUDANÇAS
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. JONATHAN ODITHE PAULON DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob o 
n° 187.634.288-90, portador do RG n° 24294961-7 – SSP-SP, e o seu esposo, o Sr. SEAN DANIEL ODWYER, inglês, 
casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 073.918.551-97, portador do passaporte n° 520931482, emitido em 
13/02/2014, valido até 13/02/2024, ambos residentes e domiciliados na Road, n° 22, Ealing, Londres, W5 5HU, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Borboletas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 2.406,71m²(dois mil, quatrocentos e seis metros e setenta e um decímetros quadrados), imóvel com 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.035.03.1400.0000.9 e 
sequencial n° 1.008617.0.  Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.310.510,86m e E 
273.858,84m; deste segue confrontando com a propriedade de LENIRA CASTELO DA SILVA, com azimute de 154°57'45" 
por uma distância de 51,00m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.310.464,65m e E 273.880,43m ; deste segue 
confrontando com a propriedade de RUA DAS BORBOLETAS , com azimute de 215°09'53" por uma distância de 33,17m, 
até o ponto M03, de coordenadas N 9.310.437,53m e E 273.861,32m ; deste segue com azimute de 222°24'43" por 
uma distância de 10,40m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.310.429,85m e E 273.854,31m ; deste segue confrontando 
com a propriedade de DJANIRA MARIA DA SILVA , com azimute de 333°15'00" por uma distância de 69,90m, até o ponto 
M05, de coordenadas N 9.310.492,27m e E 273.822,85m ; deste segue confrontando com a propriedade de PALMIRA 
CASTELO DA SILVA LYRA , com azimute de 62°41'40" por uma distância de 40,51m, até o ponto M01,  teve início essa 
descrição.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 649.811,70. Os requerentes alegam o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Djanira Maria da Silva, a Sra. Palmira Castelo da 
Silva Lyra, a Sra. Lenira Castelo da Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 13.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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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. ÁLVARO ANDRÉS ALIAGA MONTALVÁN, chileno, engenheiro, solteiro, portador do RNM n° F010874-
Z, expedido pela PF/DIREX, e inscrito sob o CPF/MF n° 631.518.883-48, residente e domiciliado na Travessa do Sol, n° 
22, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de sua advogada substabelecida, Dra. Gilsana 
Ferreira de Araujo, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RN n° 16.750, com escritório profissional na Rua dos 
Pardais, s/n, Praia da Pipa, CEP 59.178-000, sendo esse ato de substabelecimento realizado pela Dra. Priscila Aparecida 
Ferrando Marti Lutfi, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RN n° 10.919, com escritório profissional em Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Praia do Amor, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 2.600,00m² (dois mil e seiscentos metros quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secre taria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. D E S C R I Ç Ã O D O P E R Í M E T R O Partindo do vértice inicial, V1, com 
Datum: Sirgas 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: N= 9.310.656,43 e E= 273.791,62, seguindo com distância de 54,19 
m e azimute de 155°08'46" chega-se ao vértice V2; seguindo com distância de 63,97 m e azimute de 155°08'09", chega-se 
ao vértice V3; seguindo com distância de 40,28 m e azimute de 156°56'40", chega-se ao vértice V4, confrontando nesses 
trechos com Lenira Castelo da Silva. Seguindo com distância de 46,04 m e azimute de 246°30'19", chega-se ao vértice V5, 
confrontando nesse trecho com Djanira Maria da Silva. Seguindo com distância de 43,95 m e azimute de 336°44'51", 
chega-se ao vértice V6; seguindo com distância de 19,51 m e azimute de 334°13'43", chega-se ao vértice V7; seguindo 
com distância de 1,38 m e azimute de 341°39’11”, chega-se ao vértice V8, confrontando nesses trechos com Aldenira 
Castelo da Silva. Seguindo com distância de 0,45 m e azimute de 45°02’21”, chega-se ao vértice V9; seguindo com 
distância de 4,09 m e azimute de 325°11’38”, chega-se ao vértice V10, confrontando nesses trechos com Rua dos Pardais. 
Seguindo com distância de 1,16 m e azimute de 79°54’34”, chega-se ao vértice V11; seguindo com distância de 3,02 m e 
azimute de 319°14’18”, chega-se ao vértice V12; seguindo com distância de 3,71 m e azimute de 59°27’01”, chega-se ao 
vértice V13; seguindo com distância de 3,08m e azimute de 154°’13’43” chega-se ao vértice V14; seguindo com distância 
de 23,09 m e azimute de 154°13’43”, chega-se ao vértice V15; seguindo com distância de 38,41 m e azimute de 72°28’48”, 
chega-se ao vértice V16; seguindo com distância de 119,25 m e azimute de 335°08’09”, chega-se ao vértice V17, 
confrontando nesses trechos com Palmira Castelo da Silva Lyra. Seguindo com distância de 4,29 m e azimute de 
85°58’07”, chega-se ao vértice inicial V1, confrontando nesse trecho com rua Praia do Amor, totalizando uma área de 
2.600,00 m² e um perímetro de 471,17 m. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 1.040.000,00. 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 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, 10.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
DCM Engenharia Eireli, CNPJ: 29.862.438/0001-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LO para transporte de 
combustíveis líquidos, localizada na Rua Joaquim Manoel, 717 – Bloco único – Sala 714 – Petrópolis – 
Natal/RN, CEP: 59.012-330.  

Daniel Chaves Maia 
Sócio-Gerente 

 
PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEIREIRA BRASIL EIRELI CNPJ: 32.671.481/0001-53, torna público que esta requerendo a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMUR, licença de Regularização de Operação – LRO 
para comercio de madeiras sem beneficiamento, localizada na rua Pires Campos – município Parnamirim – 
Estado do Rio Grande do Norte . 

 
MARCELO GOMES SANTOS – Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Mario Sérgio Varela da Câmara, CPF: 301.199.874-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS 
para extração de SAIBRO em uma área de 9,59 (há), com volume de extração de 1.500m³/mês, localizado na 
Fazenda Baixa do Cal, Zona Rural de João Câmara. 
 

Mario Sérgio Varela da Câmara 
Requerente/Proprietário 

Pagamentos com 
cartões crescem 
52% no segundo 
trimestre de 2021

FINANÇAS

As compras realizadas 
por meio do sistema de 
cartões de crédito, débi-

to e pré-pagos cresceram 52% 
no segundo trimestre de 2021 
quando comparado ao mesmo 
período do ano passado. No to-
tal foram negociados R$ 609,2 
bilhões no período, de acordo 
com dados divulgados hoje 
(9) pela Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs), que 
representa o setor de meios 
eletrônicos de pagamento.

Em quantidade de tran-
sações, foram registrados 7,1 
bilhões de pagamentos com 
cartões nos meses de abril, 
maio e junho, o equivalente 
a 55 mil por minuto, 53,9% a 
mais do que no ano anterior.

O cartão de crédito foi o 
meio de pagamento que apre-
sentou o maior valor transacio-
nado no segundo trimestre, re-
gistrando R$ 371,3 bilhões, com 
crescimento de 53%, seguido do 
cartão de débito que movimen-
tou R$ 214 bilhões (+ 42,3%), e do 
cartão pré-pago, R$ 23,9 bilhões, 
o que representa alta de 214,3%.

Os gastos com cartões no 
exterior cresceram 62% depois 
de seis trimestres consecutivos 
de queda. Segundo os dados, 
o volume movimentado foi de 
US$ 708 milhões, o equivalente a 
R$ 3,7 bilhões. As compras reali-
zadas por estrangeiros no Brasil 
somaram US$ 492,7 milhões (R$ 
2,6 bilhões), uma alta de 73,6%.

Segundo a Abecs, o resulta-
do é refl exo de um cenário de 
maior abertura da economia, 
com a fl exibilização das me-
didas de isolamento social em 
combate à pandemia, levando 
em consideração que a com-
paração é feita com o segundo 
trimestre do ano passado, perí-
odo de maior impacto na crise.

De acordo com o levanta-
mento da entidade, quando 
avaliado o primeiro semestre 
do ano, os pagamentos com 
cartões cresceram 33,2% ao 
somarem R$ 1,2 trilhão. O car-
tão de crédito movimentou R$ 
707,2 bilhões (alta de 30,8%), o 
cartão de débito, R$ 418,4 bi-
lhões (alta de 30,3%), e o cartão 
pré-pago, R$ 41,8 bilhões (alta 
de 183,2%). Ao todo foram 3,6 
bilhões de pagamentos com 
cartões no período, o que re-
presenta um crescimento de 
30,5% em comparação com o 
primeiro semestre de 2020.

 
PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
F. W. DE SOUZA CONFECÇÕES (W & E CONFECÇÕES), CNPJ: 24.251.680/0001-84, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada – LS para atividade de facção de peças de vestuário, localizada na Rua 
Desportista Nicácio Borges, 200, Sala D – Bela Vista, CEP: 59.650-000 – Assu-RN. 

 
Francisco Wellington de Souza - Diretor 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através do 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL no uso de suas atribuições legais, 
vem tornar público a abertura do Processo Licitatório nº 1507202101/2021 – na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, tipo “MENOR PREÇO”, objetivando a contratação de empresa 
especializada para a pavimentação com Drenagem Super cial das ruas Derson Ortiz, 
Geraldo Gomes e Prof. Edilson Adriano Viana Gomes na Zona Urbana do Município de 
Lagoa de Velhos/RN, de acordo com as especi cações no Projeto Básico, Memorial 
Descritivo, e demais Anexos deste Edital. A abertura dos envelopes está prevista para o dia 25 
de agosto de 2021, às 10h00min. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a 
disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, à Praça Fabião das Queimadas, nº 700, 
centro – Lagoa de Velhos/RN, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min. Outras 
informações, pelo fone (84) 3695-0091 ou pelo e-mail cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br.

Lagoa de Velhos/RN, 06 de agosto de 2021
JOÃO MARIA DAMASCENA

Presidente da CPL/PMLV
Portaria nº 011/2021

DIVULGAÇÃO

Créditos do Banco Econômico 
- em liquidação extrajudicial 
-, mantidos nas carteiras do 

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e do 
Fundo Garantidor de Créditos (FGC) 
desde 1995, serão leiloados em sessão 
pública no dia 10 de setembro, no 
formato virtual, com transmissão 
pela internet. O lance mínimo é de R$ 
937,75 milhões, divididos R$ 487,91 
milhões do BNDES e R$ 449,84 mi-
lhões do FGC, de acordo com infor-
mação divulgada hoje (9) pelo banco.

Com a operação, o banco e o 
FGC garantem a recuperação de cré-
ditos que não mostram perspectiva 
de recuperação antes de 2028. Como 
eles são reajustados pela Taxa Refe-
rencial (TR), zerada desde setembro 
de 2017, os créditos não sofrem cor-
reção desde agosto daquele ano.

O edital da operação foi pu-
blicado nesta segunda-feira, 9. Os 
investidores interessados podem se 
qualifi car até o dia 8 de setembro. O 
comprador deverá efetuar o paga-

mento à vista ao BNDES e ao FGC.
O diretor de Participações, Mer-

cado de Capitais e Crédito Indireto 
do BNDES, Bruno Laskowski, ex-
plicou que, sem a venda, seria ne-
cessário aguardar o pagamento da 
massa liquidanda do Banco Econô-
mico a outros credores prioritários. 
A dívida com o Banco Central, por 
exemplo, que é o principal credor, só 
vence em 2028. Os créditos devidos 
pelo Econômico somam R$ 14,88 
bilhões, sendo que R$ 12,02 bilhões 
são relativos a credores com direito 
a receber antes do BNDES e do FGC. 
Os créditos das duas instituições são 
quirografários, ou seja, não possuem 
preferência na ordem de pagamento.

“O leilão, em parceria com o 
FGC, tem como objetivo possibilitar 
que o BNDES recupere valor impor-
tante de um crédito em processo 
de insolvência na nossa carteira há 
mais de 25 anos”, disse Laskowski. 
Segundo ele, a iniciativa é estratégica 
para a instituição, porque permitirá 
“consolidar a tecnologia fi nanceira.

BNDES e FGC farão 
leilão de créditos do 
Banco Econômico

DINHEIRO 
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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 ordinário. 
Solicitantes: a Sra. ANDREA RIZK HADDAD, brasileira, em união estável, gerente, inscrita no CPF/MF sob o n° 
075.611.608-28, portadora do RG n° 12.612.741-4, e o seu companheiro, o Sr. SERGIO MARINHO BERNARDINO, 
brasileiro, em união estável, autônomo, inscrito no CPF/MF sob o n° 077.170.707-07, portador do RG n° 28980 – MT RJ, 
ambos residentes e domiciliados na Rua da Albacora, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.179-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado entre a Rua da Albacora e a Rua dos Gafanhotos, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 305,64m²(trezentos e cinco metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), 
imóvel com cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 
1.0101.040.02.0858.0000.8 e sequencial n° 1.003823.0. Com as seguintes características; partindo do ponto 1 de 
coordenadas 272.993,98 e 9.310.162,57; daí com azimute de 306°26’30” , mede 16,03m até o ponto 2; daí com azimute de 
220°03’12” , mede 16,50m até o ponto 3; daí com azimute de 125°55’47” , mede 21,30m até o ponto 4; daí com azimute de 
21°51’35” , mede 16,82m até o ponto inicial 1, fechando um polígono de 305,64 m² de área. Limita-se ao norte com Janaina 
de Oliveira Silva, ao sul, com Rafaela dos Santos Silva e Ricardo Gurgel Jorgenson Wanderley, ao leste com a Rua 
Gafanhotos e ao oeste com a Rua Albacora.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
100.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Ricardo Gurgel Rodrigues J. Wanderley, a Sra. 
Rafaela dos Santos Silva, a Sra. Janaina de Oliveira Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes 
da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 13.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. MARIA CARMEN COLL CUESTA, espanhola, solteira, publicitária, portadora do CPF/MF n° 
016.975.714-50, portadora do Passaporte Espanhol n° AAG403992, residente e domiciliada na 08025-Barcelona, Rua 2 de 
Maio, 256, Sobreático 2°, Espanha, 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 dos Cisnes, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 755,06m² (setecentos e cinquenta e cinco metros e seis decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.03.1340.0000.3 e sequencial n° 
1.002088.8. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.310.192,70m e E 273.302,98m; deste 
segue com azimute de 141°49'16,32" por uma distância de 25,13m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.310.172,94m e 
E 273.318,52m ; deste segue com azimute de 230°44'18,69" por uma distância de 29,72m, até o ponto M03, de 
coordenadas N 9.310.154,13m e E 273.295,50m ; deste segue com azimute de 319°59'00,85" por uma distância de 
25,00m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.310.173,28m e E 273.279,43m ; deste segue com azimute de 50°29'38,33" 
por uma  distância de 30,53m, até o ponto M01, onde teve início essa descrição.  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 230.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Alfredo Edgardo Martinez, Aluizio Fideles da Costa, 
Maria Fideles da Costa Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 13.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a empresa NILVALDO MOURA DA SILVA - ME, pessoa Juridica de Direito Privado, com sede na Av. Baía 
dos Golfinhos, 481, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, inscrita sob o CNPJ n° 23.409.264/0001-07, 
representada neste ato por seu único sócio, administrador e advogado, o Sr. Dr. Nivaldo Moura da Silva, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/SP n° 101.875, com escritório profissional na Avenida das Árvores, lote 6, Loteamento Portal de 
Pipa, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mangaba, s/n, com Acesso também pela Rua Jaboti, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 6.110,32m² (seis mil, cento e dez metros e trinta e dois decímetros 
quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os n°s 
1.0101.009.08.1709.0000.8, 1.0101.009.08.1715.0000.3, 1.0101.009.13.1572.0000.2 e sequenciais n° 1.002726.2, 
1.005338.7, 1.007200.4, CEP: 59.178-000.  Limites e Confrontações – Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 17,00m, do ponto P2 ao 
P3 com 9,90m, do ponto P3 ao P4 com 22,30m, do ponto P4 ao P5 com l2,00m e do ponto P5 ao P6 com 16,20m, totalizando 
77,40m de limite norte com o Sr. Morten Rese; Ao Leste, do ponto P6 ao P7 com 28,80m e do ponto P7 ao P8 com 35,02m, 
totalizando 63,82m de limite leste com o Sr Antônio Barbosa; Ao Sul, do ponto P8 ao P9 com 12,85m com o Sr. Stefano Cicarelli, do 
ponto P9 ao P10 com 7,29 com a Rua Jaboti, do ponto Pl0 ao P11 com 22,70m, do ponto PH ao P12 com 23,30m, do ponto P12 ao P13 
com 23,40m e do ponto P13 ao P14 com 27,00m com o Sr. Roberto Lancho Aguirre, do ponto P14 ao P15 com 16,00m coin a Rua 
Mangaba totalizando 133,04m de limite Sul; Ao Oeste, do ponto P15 ao P16 com 41,30m , do ponto P16 ao P17 com 17,30m e do 
ponto P17 ao P18 com 20,28m com o Sr. Damião Inacio da Silva, do ponto P18 ao P19 com 22,08m e do ponto P19 ao PI com 48,53m 
com o Sr. Mauro Pedrolo, totalizando 149,49m de limite Oeste.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 1.100.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas 
as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Antonio Barbosa, o Sr. Mauro Pedrolo, o Sr. Damião 
Inácio da Silva, o Sr. Roberto Lancho Aguirre, o Sr. Stefano Cicarelli, o Sr. Morten Rese, 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, 13.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A DOBREVE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ 10.827.444/0001-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 29/07/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Iraúna A, 
localizado na Fazenda Solidade, Zona Rural, Município de Parazinho/RN. 

Daniela Arruda  
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A DOBREVE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ 10.827.444/0001-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 29/07/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Iraúna B, 
localizado na Fazenda Solidade e Fazenda Cabeço Verde, Zona Rural, Municípios de Parazinho/RN 
e Caiçara do Norte/RN.

Daniela Arruda  
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A DOBREVE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ 10.827.444/0001-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 29/07/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Iraúna C, 
localizado na Fazenda Cabeço Verde, Zona Rural, Município de São Bento do Norte/RN.

Daniela Arruda  
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A DOBREVE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ 10.827.444/0001-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 29/07/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Iraúna D, 
localizado na Fazenda Cabeço Verde, Zona Rural, Municípios de São Bento do Norte/RN e Caiçara 
do Norte/RN.

Daniela Arruda  
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A DOBREVE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ 10.827.444/0001-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 30/07/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Iraúna E, 
localizado Fazenda Apemara e Fazenda Santa Fé, Zona Rural, Municípios de Parazinho/RN e Caiçara 
do Norte/RN.

Daniela Arruda  
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A DOBREVE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ 10.827.444/0001-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 30/07/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Iraúna IX, 
localizado no Sítio Novo, Zona Rural, Município de Jandaíra/RN.

Daniela Arruda  
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A DOBREVE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ 10.827.444/0001-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 30/07/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Iraúna X, 
localizado na Fazenda Terra Santa e Sítio Novo, Zona Rural, Município de Jandaíra/RN.

Daniela Arruda  
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A DOBREVE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ 10.827.444/0001-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 29/07/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Iraúna XI, 
localizado na Fazenda Terra Santa e Fazenda Santa Teresa, Zona Rural, Municípios de Parazinho/
RN e Jandaíra/RN. 

Daniela Arruda  
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
FELIPE H. DE M. AVELINO BEZERRA, CNPJ: 35.831.843/0001-14, torna público que foi concedida pelo 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença 
Simplificada - LS nº 2020-152540/TEC/LS-0218, com validade até 30/07/2025, para extração de areia no leito 
do Riacho da União, com área de 3,10 hectares e volume de 1.500 m³/mês. Processo ANM n. 848.077/2020. 
 

FELIPE HENRIQUE DE MORAES AVELINO BEZERRA 
Titular 

7º Ofício de Notas | Luis Célio Soares – Oficial Titular | R. Leôncio Etelvino de Medeiros, 2935 – Capim Macio – 
Natal/RN. EDITAL DE INTIMAÇÃO: Luis Célio Soares, Tabelião Público do Sétimo Ofício de Notas e Oficial Privativo 
do Registro de Imóveis da 3º Zona, desta Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte. Vem Mui 
respeitosamente em cumprimento ao § 4º do Art. 26 da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, publicada no Diário 
Oficial da União, edição do dia 24.11.1997, INTIMAR o Sr. Pedro Henrique Guimarães Vieira – CPF/MF Nº 
110.386.174-30, para assim, saldar o débito existente em favor do credor fiduciário POLO MULTISETORIAL FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS – CNPJ Nº 13.509.993/0001-73 – 
B3/DIOPE/CCI – 00000006935/2020 – firmado em 22.11.2012 registrado sob o nº R-1/R-2 e AV-3 da matricula nº 
48.206 deste cartório, referente ao imóvel consistente de UM (01) APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 1804, do 18º 
pavimento, da Torre “C”, parte integrante do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUN GOLDEN”, situado na Rua Joaquim 
Eduardo de Farias, 213, esquina com Rua José Maia, no bairro de Ponta Negra, Zona Sul, na Circunscrição Imobiliária  
da 3ª Zona, desta capital. ADVERTÊNCIA: Prazo Improrrogável de 15 (quinze) dias úteis – após a publicação deste 
EDITAL, findo o prazo e não havendo impugnações serão adotadas as medidas previstas nos § 5º, 6º e 7º da referida 
Lei nº 9.514. Dada e passada nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 6 (Seis) dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (2021). Luis Célio Soares – Oficial Titular.

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
STAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 08.106.547/0001-88, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Renovação de Licença Simplificada – RLS para Condomínio, localizado na RN-063, Boa Cica, Campo de 
Santana, Nísia Floresta/RN. 

ANABELA LEAL GERALDO 
Representante Legal 

 

MEC divulga hoje 
resultado do Sisu 
para segundo 
semestre

EDUCAÇÃO 

O Ministério da Educação 
(MEC) divulga nesta 
terça-feira, 10, o resul-

tado do Sistema de Seleção 
Unifi cada (Sisu) para o segun-
do semestre de 2021. Foram 
disponibilizadas 62.365 vagas 
em universidades e outras ins-
tituições de ensino superior.

As matrículas devem ser fei-
tas entre os dias 11 e 16 de agos-
to. Quem não for selecionado 
pode entrar na lista de espera, 
entre 10 e 16 de agosto. O resul-
tado dessa lista será divulgado 
no dia 18, com a convocação 
para a matrícula no dia 19.

Pode participar do Sisu quem 
fez o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e tenha tirado 
nota acima de zero na redação. A 
seleção é feita com base nas notas 
que o candidato tirou na prova, 
mas o método de escolha varia 
conforme o curso e a instituição. 
Isso porque os pesos das notas 
em cada matéria são diferentes, 
conforme a área de interesse.

Durante a inscrição, o can-
didato pode escolher até dois 
cursos superiores, com a pos-
sibilidade de alterar as opções 
até o encerramento das inscri-
ções. Como a nota de corte de 
cada curso é atualizada diaria-
mente, o estudante ainda não 
selecionado precisa fi car de 
olho no site do programa, para 
acompanhar as mudanças.

Em relação à política de co-
tas, cada instituição de ensino 
tem critérios próprios para a 
distribuição das vagas. Algumas 
universidades adotam opções 
separadas: uma para o público 
geral e demais modalidades se-
paradas por raça, renda ou rede 
escolar. Outras fazem uma lista 
unifi cada, concedendo pontos 
extra a candidatos que façam 
parte do regime de cotas.

MARCELO CASAL JR 

Foram disponibilizadas 62.365 vagas 
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JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Insegurança
O aparelho da segurança 

pública do RN, com raríssimas 
exceções, está inerte. Serve para 
agradar a governadora Fátima 
Bezerra, para ilustrar peças pu-
blicitárias e nada mais.

Insegurança 2
Falta vontade política de per-

mitir que os valorosos policiais – 
que são a maioria -, mesmo com 
difi culdades, minimizem o sofri-
mento dos cidadãos que estão na 
mira das armas dos bandidos.

Insegurança 3
Enquanto isso, criminosos 

assaltam, estuprar, invadem ca-
sas, matam. Lastimável. Uma 
vergonha do tamanho da cara 
de pau dos cretinos que ainda 
se aglomeram nas fotos quando 
vão entregar viaturas, armas e 
munições. Fazem tudo para apa-
recer ao lado da chefe.

Fogo
Os incêndios fl orestais que 

atingem a Sibéria se agravaram 
ainda mais nesta segunda-feira 9. 
As autoridades da Rússia informa-
ram que a catástrofe é de tamanha 
magnitude que sua fumaça já che-
gou ao Polo Norte. Na região de 
Yakutia, informa o Renova Mídia, 

uma gigantesca área escassamen-
te povoada no norte da Sibéria, a 
situação continua piorando. 

Fogo 2
Só falta a cantora Anitta que-

rer salvas as girafas da Sibéria 
e botar a culpa pelo incêndio 
em Bolsonaro. Ele, claro, daria 
mais uma das suas catastrófi cas 
respostas. E tudo permaneceria 
sem mudança. É fogo...

Orçamentos
A Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte participou nesta 
segunda-feira 9 de audiência pú-
blica virtual da Comissão de Edu-

cação da Câmara dos Deputados, 
que debateu os cortes realizados 
nos orçamentos das Instituições 
Federais de Ensino Superior da re-
gião Nordeste. O reitor José Daniel 
Diniz Melo foi um dos palestrantes 
do evento, onde defendeu a re-
composição do orçamento atual 
e alertou para a possibilidade de 
novos cortes em 2022.

Desrespeito
Não tem uma autoridade que 

determine que usuários de ônibus 
sejam respeitados em Natal. Um 
dos exemplos atinge quem utiliza 
a linha 78, que passa por Petrópolis 
com destino à zona Norte. À noite, 

por volta das 20 horas, os passagei-
ros não dispõem do serviço e pre-
cisam se deslocar para outros pon-
tos, se quiserem chegar em casa.

Desrespeito 2
Quem mora no conjunto Ci-

dade Satélite, zona Sul da capital, 
não dispõe mais da linha 44. O 
medonho é que, em época de elei-
ção, aparecem os “vereadores da 
comunidade” e muitos terminam 
sendo eleitos, reeleitos, enfi m... É 
quase o fi m.

Reflexão
Perdoar não signifi ca esquecer. 

Portanto, estejamos atentos.

O Brasil bateu, no mês de 
julho, 10 recordes de pro-
dução de energia de fontes 

renováveis na região Nordeste. Os 
dados são do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS). Foram 
quatro recordes de geração eólica 
média e quatro de geração instan-
tânea, além de dois recordes de 
produção de energia solar.

O Ministério de Minas e Ener-
gia destacou o índice registrado 
em 22 de julho, quando, pela pri-
meira vez, a força dos ventos gerou 
energia capaz de abastecer 102% 
da região Nordeste durante 24 
horas. Só naquele dia foram pro-

duzidos mais de 11 mil megawatts 
médios de energia eólica.

O diretor do Departamento de 
Informações e Estudos Energéti-
cos do ministério, André Osório, 
afi rmou que essas duas maneiras 
de gerar energia fazem parte da 
matriz energética renovável do 
país. De acordo com ele, essas 
formas de produzir sem esgotar a 
fonte de energia é predominante 
e deve continuar assim.

“A participação das [ fontes] 
renováveis na matriz elétrica de-
ve continuar acima de 80% até 
2030, chegando a cerca de 85% 
em 2050. Tais resultados serão 
alcançados, em boa medida, pe-
lo aproveitamento, pelo país, de 
seus potenciais eólico, solar e de 
biomassa”, disse Osório.

Esse período que vai até no-

vembro é conhecido como safra 
dos ventos. De acordo com o 
ONS, a energia eólica hoje repre-
senta 10,9% da matriz elétrica 
brasileira e a expectativa é que 
chegue a 13,6% ao fi m de 2025.

Já a energia solar representa 
2% da matriz, com expectativa de 
atingir 2,9% até o fi m deste ano. No 
dia 30 de julho, foi registrado o no-
vo recorde de geração solar média, 
com o acúmulo de 682 megawatt 
médios em apenas 24 horas. Essa 
quantidade corresponde a 5,8% da 
demanda da Região Nordeste. 

O diretor do Ministério de 
Minas e Energia, André Osório, 
afi rmou que o ministério planeja 
investir 2 trilhões e 700 bilhões 
de reais para garantir a expansão 
da produção de energia renovável 
pelos próximos 10 anos.

Brasil bateu dez recordes em 
produção de energia renovável 

O Rio Grande do Norte é hoje o maior produtor de energia eólica do Brasil, e o de maior capacidade instalada 

JOSÉ ALDENIR 

ECONOMIA | Dados são 
do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico

ONU

O enviado especial das Nações 
Unidas para Ação Climática 
e Finanças, Mark Carney, 

afi rmou por meio de seu Twitter 
que o novo relatório do Painel In-
tergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC na sigla em inglês), 
divulgado nesta segunda-feira, 9, 
mostra que não há tempo a ser per-
dido na luta pelo clima. Segundo ele, 
as instituições fi nanceiras deveriam 
colaborar com a Aliança Financeira 
de Glasgow para Zero Emissões Lí-
quidas (GFANZ, na sigla em inglês) 
e fornecer ferramentas para a tran-
sição à emissão líquida de CO2 e de-
mais gases de efeito estufa. A GFANZ 
reúne mais de 160 empresas com ati-
vos de US$ 70 trilhões e foi lançada 
no início deste ano por Carney.

“Todas as instituições fi -
nanceiras deveriam se unir à 
#GFANZ e fornecer o fi nancia-
mento necessário para a tran-
sição para a emissão líquida”, 

disse. “Se você não faz parte da 
solução, você é o problema”, con-
cluiu Carney, utilizando a hash-
tag #CriseClimática, em inglês.

O relatório do IPCC, que reúne 
195 governos, alerta para a possibi-
lidade de que parte dos efeitos da 
mudança climática - como elevação 
do nível dos mares e derretimento 
de calotas polares - sejam irreversí-
veis durante séculos. O documento 
foi feito com base nas análises de 14 
mil estudos científi cos, durante três 
anos, e estabelece bases científi cas 
para a COP26, cúpula sobre mudan-
ça climática prevista para novembro 
em Glasgow, na Escócia.

Conforme o novo documento, 
o mundo deve atingir 1,5ºC acima 
do nível pré-industrial já na déca-
da de 2030, dez anos antes do que 
era esperado. Com isso, haverá 
eventos climáticos extremos com 
maior frequência, como seca, 
inundações e ondas de calor. 

Relatório alerta para a possibilidade de que efeitos da mudança climática sejam irreversíveis

Instituições financeiras 
devem se unir para 
zerar emissões de CO2

ONU
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À vista

ARIF ALI 

Governos europeus até 
tentaram embasar cienti-
fi camente suas decisões 

sobre se, quando e como retomar 
grandes eventos musicais. Mas a 
onda de novos casos provocada 
pela variante delta do coronaví-
rus jogou areia nos resultados e 
acendeu um sinal amarelo para o 
setor, que contava com uma reati-
vação neste verão europeu.

Na Holanda, que já em março fa-
zia baladas-piloto para tentar reto-
mar shows e concertos, um festival 
ao ar livre que reuniu 20 mil pessoas 
durante dois dias na cidade de Utre-
cht no começo de julho funcionou 
como um banho de água gelada.

Só entrava quem tivesse o 
certifi cado anti-Covid, provando 
vacinação completa, recupera-
ção da doença ou teste negativo 
recente. Mas, depois do evento, 
o coronavírus foi detectado em 
1.050 desses participantes.

Com a doença se alastrando 
entre os jovens também em outras 
cidades, o governo holandês aca-
bou recuando da abertura quase 
total feita no fi nal de julho e proibiu 
shows ao vivo e casas noturnas até 
pelo menos o fi nal desta semana.

Uma das hipóteses dos organi-
zadores do festival de Utrecht é que 
a janela de 40 horas entre o teste e a 
entrada no evento tenha sido longa 
demais, permitindo a contamina-
ção. Reduzir esse intervalo para 24 
horas, como eles sugerem, pode ser 

porém uma barreira para os promo-
tores de evento. Foi essa restrição 
maior que fez o Pukkelpop, festival 
de quatro dias que é um dos maio-
res eventos de música da Bélgica, 
cancelar sua edição de 2021.

Na França, onde festivais de 
música de verão atraem grande 
número de turistas, os eventos 
foram autorizados a partir de 30 
de junho, mas as restrições fi ze-
ram seus organizadores seguirem 
caminhos diversos.

Campeões de bilheteria, como 
Rock en Seine, Lollapalooza, Hell-
fest, Main Square ou Eurockéen-
nes, cancelaram mais uma vez sua 
edição anual, mas outros eventos 
foram em frente, apesar da redu-
ção no faturamento. O Festival de 
Jazz de Marciac, um dos maiores 
do gênero na Europa, abriu suas 
portas de 24 de julho até a quarta 
da semana passada, mas sentiu 
um baque na bilheteria, segundo 
a prefeitura da cidade.

As reservas começaram bem, 
mas encolheram a partir de me-
ados de julho, quando as notícias 
sobre a expansão da variante delta 
se tornaram mais frequentes e o 
governo francês endureceu as re-
gras anticontágio. Com capacidade 
para 6.700 participantes, o evento 
precisou seguir as regras sanitárias 
anti-Covid, que tornam obrigatório 
o certifi cado de saúde quando mais 
de mil pessoas estão presentes.

Para fazer parte dessas pla-
teias maiores, é preciso mostrar 
vacinação completa, recuperação 
de Covid ou teste negativo. Mes-
mo as apresentações gratuitas, na 
praça da cidade, acabaram afeta-
das. O lugar foi cercado com gra-
des, e a entrada só era permitida 
aos que tinham o passe sanitário.

As barreiras não foram sufi -
cientes para cancelar por mais 
um ano outras atrações turísticas 
do verão, como o Musicalarue, no 
sudeste francês, ou o Francofolies, 
em La Rochelle, mas organizado-
res se queixaram da necessidade 
de correr para atender às novas 
restrições. Na cidade de Lorient, o 
festival Inter-Celtic, que começou 
na semana passada e vai até o dia 
15, derrubou sua previsão de ven-
das de ingressos de 70 mil, em anos 
normais, para 30 mil neste ano.

Também no Reino Unido em-
presas se queixam de mudanças 
nas regras sanitárias divulgadas 
pelo governo. A falta de seguro para 
a eventualidade de cancelamento, 
que só foi resolvida na semana pas-
sada, com um esquema de proteção 
do governo britânico, fez com que 
muitos descartassem seus planos 
para este verão europeu.

Uma das maiores ausências 
foi a do Festival de Glastonbury, o 
segundo maior evento de música 
a céu aberto do mundo, mas o al-
to risco atingiu dezenas de orga-
nizações menores.

Outras adiaram suas datas pa-
ra agosto, prevendo que um avan-
ço maior da vacinação traria mais 
segurança. A aposta se mostrou 
certa quando o governo britâni-
co adiou a reabertura cultural de 
21 de junho para 19 de julho, por 
causa da variante delta.

Por enquanto, os eventos des-
te mês estão garantidos na Ingla-
terra, e a situação deve melhorar 
a partir de setembro, quando 
começar a valer o pacote de £ 750 
milhões, ou R$ 5,5 bilhões, do se-
guro governamental. Mas, como 
nesta pandemia a única coisa 
certa é que tudo é imprevisível.

Público canta durante apresentação do holandês Phil Bee, em experimento em casa noturna de Amsterdã 

Muçulmanos oferecem orações 

Expansão da variante delta 
adia retomada de grandes 
shows e eventos na Europa

 KOEN VAN WEEL 

Uma criança hindu de 8 anos es-
tá sendo mantida sob medida 
protetiva da polícia do Paquis-

tão após ter sido presa pelo crime de 
blasfêmia. O menino, morador da 
província de Punjab, na fronteira com 
a Índia, é acusado de urinar em um 
tapete na biblioteca de uma madrassa 
(escola religiosa) no mês passado.

Segundo informou o jornal bri-
tânico Th e Guardian, trata-se da 
pessoa mais jovem a ser acusada de 
blasfêmia no país asiático. A punição 
para o crime, amplamente critica-
da pela comunidade internacional, 
pode chegar à prisão perpétua ou à 
morte. Mesmo nos casos em que os 
acusados conseguem libertar-se, é 
comum que sofram perseguições da 
comunidade. É o que tem acontecido 
agora com a criança de 8 anos.

O menino foi mantido preso por 
uma semana e liberado há poucos 
dias, após o pagamento da fi ança. Na 
sequência, porém, sua família, hoje 

escondida, começou a ser persegui-
da. Uma multidão de muçulmanos 
atacou um templo hindu em Rahim 
Yar Khan, cidade onde residia o garo-
to —o Paquistão é um país de maio-
ria muçulmana, tendo os hindus e os 
cristãos entre as minorias étnicas.

Criança hindu de 8 anos é 
presa no Paquistão por urinar 
em espaço sagrado

RELIGIÃO

PANDEMIA | Testes em países 
como Holanda aumentaram 
o contágio entre os jovens 
mesmo com certificados 
anti-covid
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Ciclo Circadiano
Você já ouviu falar em ciclo circadiano? Então, também co-

nhecido como ritmo circadiano, é o período de 24 horas em que 
o relógio biológico interno mantém as atividades e os processos 
biológicos do corpo como metabolismo, sono e vigília, e é in-
fl uenciado pela exposição à diferentes tipos de luminosidade ao 
longo do dia (luzes de tela como aparelhos eletrônicos, celulares, 
computadores e tabletes).  Ao manter o seu ciclo em sintonia, 
você otimiza seus níveis de energia para viver em máxima perfor-
mance diariamente, garantindo a qualidade do seu sono durante 
a noite e sensação de descanso e clareza mental durante o dia. 

É muito importante manter este ritmo ativo para garantir 
o melhor funcionamento do metabolismo e maior qualidade 
de vida, prevenindo a insônia, doenças cardíacas, úlceras, obe-
sidade ou baixa imunidade. Alguns fatores podem perturbar 
o ciclo circadiano como dormir tarde, horário de trabalho ou 
das refeições, ter insônia, fazer viagens que envolvem mudan-
ças de fuso horário e até mesmo o início ou término do horário 
de verão, levando a uma desregulação do relógio biológico e 
aparecimento de sintomas como cansaço excessivo, perda de 
concentração, dor de cabeça ou irritabilidade.

1. Matutino ou diurno 
Os matutinos são indivíduos que preferem acordar cedo e que têm um bom desempenho nas ativida-
des que iniciam de manhã, e geralmente apresentam dificuldade para se manter acordados até tarde. 
Estas pessoas sentem sono mais cedo e tem dificuldade de se manterem devidamente concentrados 
durante a noite. Para estas pessoas trabalhar por turnos pode ser um pesadelo porque elas são muito 
estimuladas pela claridade do dia. Estas pessoas representam cerca de 10% da população mundial.

2. Vespertino ou noturno 
Os vespertinos são aquelas pessoas que são mais produtivas à noite ou de madrugada e que prefe-
rem ficar acordadas até mais tarde, e ir dormir sempre de madrugada, tendo maior desempenho 
nas suas atividades nesse horário. Seu ciclo de sono/vigília é mais irregular e tem mais dificuldade 
de concentração durante a manhã, e apresentam maiores problemas de atenção e sofrer mais 
de problemas emocionais, tendo necessidade de consumir mais cafeína ao longo do dia, para se 
manterem despertos. Os vespertinos representam cerca de 10% da população mundial. 

3. Intermediário
Os intermediários ou indiferentes são aqueles que se adaptam aos horários com mais 
facilidade em relação aos matutinos e aos vespertinos, não havendo uma preferência 
por um horário específi co para estudar ou trabalhar. A maioria da população é inter-
mediária, o que signifi ca que maior parte das pessoas consegue ajustar aos horários 
impostos pela sociedade, mais facilmente do que os vespertinos e matutinos.

Para manter o seu ciclo no ritmo 
natural, é preciso se atentar aos os-
ciladores endógenos que controlam 
todas as mudanças mentais, físicas e 
comportamentais. 

• HORMÔNIO -  atente-se aos níveis 
de melatonina, cortisol e leptina.
• APETITE – alinhe o horário das 
suas refeições (isso pode reduzir 
o risco de doenças e diminuir a 
pressão arterial).
• EXERCÍCIOS – pratique atividade 
física regularmente para melhorar o 
seu metabolismo, força muscular e 
funções mitocondriais.
• SONO – mantenha a higiene do 
sono para produzir melatonina 
durante a noite e garantir dias 
mais produtivos e corpo e mente 
descansados. 

TIPOS DE RELÓGIO BIOLÓGICO PRESTE ATENÇÃO EM SEU CORPO

A Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacom) do 
Ministério da Justiça abriu 

nesta segunda, 9, processo de apu-
ração para averiguar se a opera-
dora de telefonia móvel TIM está 
realizando propaganda enganosa 
relacionada à oferta de serviços 
relacionados à tecnologia 5G.

A prática de propaganda en-
ganosa é proibida pelo Código de 
Defesa do Consumidor. A Lei co-
loca como obrigação de empresas 
e prestadores de serviço oferecer 
informações corretas, claras e ine-
quívocas aos consumidores.

Segundo a Senacom, a empresa 
estaria veiculando publicidade men-
cionando a nova tecnologia. Con-
tudo, ela ainda não está disponível 
comercialmente no Brasil. O leilão 
para defi nir a exploração das faixas 
e localidades está previsto para o se-
gundo semestre deste ano.

A Secretaria já havia notifi cado 
a TIM para prestar esclarecimen-
tos. Mas segundo o ministério esses 
foram insufi cientes e o processo foi 
aberto para coletar mais informa-
ções e avaliar a possível prática de 

publicidade enganosa.
A TIM tem até dez dias pa-

ra apresentar esclarecimentos e 
responder aos questionamentos 
apresentados pela Senacom. A 
Secretaria já tem abertos proce-
dimentos de apuração contra as 
operadoras Vivo, Oi e Claro.

A tecnologia 5G poderá trazer 
uma série de melhorias ao acesso 
móvel à Internet, não somente na 
velocidade e redução da latência 
mas na viabilização de serviços 
que demandam conectividade 
contínua. Confi ra o Agência Brasil 
Explica sobre o tema.

TIM
Em nota, a TIM declarou que 

considera inapropriado o uso do 
termo 5G na publicidade das empre-
sas de telefonia, mas que manteve 
a menção diante da prática pelas 
demais concorrentes. “Diante da 
continuidade de outras operadoras 
em utilizar a expressão “5G” em suas 
publicidades, a TIM avaliou que não 
poderia fi car em desvantagem com-
petitiva. Optou, então, por utilizar o 
termo de forma correta e transparen-
te, informando que o serviço que está 
sendo oferecido é o 5G DSS. O com-
plemento “DSS” se refere à tecnologia 
que possibilita usar as redes 4G para 
permitir uma experiência mais próxi-
ma do 5G, mas ainda muito distante 
de tudo que a quinta geração oferece-
rá aos usuários”, diz o informe.

Ministério da Justiça apura 
propaganda enganosa da 
TIM sobre 5G no Brasil 
INTERNET  | Apesar dos 
anúncios, a tecnologia ainda 
não está disponível no Brasil

TIM tem até dez dias para apresentar esclarecimentos e responder aos questionamentos

Decisão foi motivada pela experiência negativa que algumas pessoas enfrentam

FABIO RODRIGUES POZZEBOM

DIVULGAÇÃO

O bullying é muito associado 
ao período escolar de crian-
ças e adolescentes, mas ele 

pode se estender por outras fases 
da vida. Nas redes sociais, esse fe-
nômeno negativo é especialmente 
forte, razão pela qual o TikTok tem 
se empenhado em combatê-lo.

Nesta segunda, 9, a companhia 
lançou a campanha #CultiveGen-
tileza, um movimento global de 
conscientização sobre a perseguição 
online. Com uma série de vídeos 
criativos, a plataforma pretende in-
centivar a gentileza como um gesto 
comum no cotidiano da rede.

Segundo o TikTok, a decisão 
foi motivada pela experiência 
negativa que algumas pessoas 
enfrentam, que persistem mesmo 
quando elas fecham o aplicativo. 
A conta @masterclassbr terá um 
conjunto de vídeos animados para 

retratar histórias reais de seis cria-
dores de conteúdo com “experiên-
cias diversas”.

A ideia é oferecer diferentes 
perspectivas sobre formas de 
combater o bullying. Um dos enfo-
ques destacados pela plataforma 
é o impacto não intencional desse 
comportamento nos outros. Mui-
tas vezes, a pessoa que intimida a 
outra não faz por maldade, e nem 
percebe que está fazendo algo terrí-
vel — os vídeos podem alertá-la so-
bre o comportamento inadequado.

Além das animações todas carac-
terizadas, cada qual com seus estilos 
próprios, os criadores de conteúdo 
mostram sua cara ao fi nal dos vídeos 
para trazer sempre alguma mensa-
gem importante. É aquela velha his-
tória que os pais geralmente ensinam 
para os fi lhos: não faça com o outro o 
que você não quer para você.

TikTok lança campanha global 
para combater bullying e 
incentivar gentileza

REDES SOCIAIS 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Lua e Marte formam uma conjunção na Casa 6 do 
seu Horóscopo e isso promete turbinar o seu jeito 
já tão  rme e decidido no trabalho. Excelente astral 
para quem está iniciando um projeto ou acaba de 
entrar em um novo emprego. 

O céu recomenda que você tenha muita cautela e 
discrição nesta terça-feira. Não se deixe enganar 
pelas aparências e descon  e de tudo e todos que 
pareçam “bons demais para serem verdade”. Tenha 
cuidado com falsidades, mentiras e trapaças.

Questões ligadas à sua casa ou à família terão 
prioridade para você no início do dia. O que 
quer que precise resolver, Mercúrio vai facilitar o 
diálogo, então, converse com os parentes antes de 
tomar qualquer decisão.

Hoje você vai olhar mais para o futuro e pode dar 
o primeiro passo para realizar algo muito desejado. 
Marte garante muita determinação e coragem para 
transformar ideias em realidade. Busque aliados 
para os seus projetos, tome a dianteira e vá à luta!

Você vai iniciar o dia muito focada em assuntos 
de casa e família. É possível que tome decisões 
importantes e convém ouvir a opinião dos 
parentes antes para não ser tachada de mandona 
mais tarde.

A vontade de se dar bem, alcançar o sucesso e 
se realizar no que faz será uma grande estímulo 
para você dar mais atenção à sua pro  ssão. Marte 
na Casa 10 garante determinação em dobro para 
você investir nas suas metas mais ambiciosas.

Você vai iniciar a semana com uma vontade 
enorme de ganhar dinheiro e melhorar de vida. 
Isso dará um incentivo extra para você investir no 
trabalho e buscar novas formas de faturar para 
reforçar o seu orçamento.

Sua semana deve começar intensa e bastante agitada. 
Pode ter que lidar com algumas mudanças ou com 
assuntos que você adoraria deixar escondido embaixo 
do tapete. Mas eles virão à tona e você deve aproveitar 
para resolver logo e virar a página de uma vez por todas.

Vários se encontram na Casa das Finanças do seu 
Horóscopo, o que deve aumentar bastante a sua 
vontade de ganhar dinheiro, melhorar de vida e 
garantir mais segurança para o seu futuro.

Lua e Mercúrio indicam que o período da manhã 
será muito favorável para as suas parcerias em 
geral. Procure somar forças com os colegas e 
trocar ideias sobre as tarefas para atingirem mais 
rápido as metas em comum.

Além de acentuar todos os pontos fortes do seu 
signo, os astros vão revelar seu lado mais guerreiro 
e ousado. Marte na Casa 1 traz doses extras de 
determinação e coragem para você, que vai lutar 
com unhas e dentes para alcançar seus objetivos.

O céu dá sinal verde para você investir numa 
sociedade com alguém de con  ança. Unir-se a 
outras pessoas por um objetivo em comum pode 
deixar o seu trabalho mais e  ciente e até mais 
prazeroso.

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
Filme sobre a história do 

Corinthians, paralisado por causa 
da pandemia, vai retomar o seu 
trabalho de pré-produção. Por 
outra, “Código do Armagedom”, 

do diretor Daniel Friesen, também 
para o cinema, terá Felipe Folgosi 
no elenco. Pluto TV estreia hoje 
o canal “MasterChef Brasil”, com 

antigas temporadas do programa.
Núria Saldanha não é mais 

correspondente da CNN Brasil em 
Washington... ... “Encerro meu 

contrato por questões pessoais e 
profi ssionais...”, disse a repórter 

numa rede social. Déa Lucia, mãe 
do saudoso Paulo Gustavo, estará 

nodo “Criança Esperança”, dia 
23... ... Em sua participação, ela irá 
prestar uma homenagem ao fi lho 
e a todas as vítimas da Covid-19...

Glenda Kozlowski e Elia Junior, 
após um período no Japão por 
causa da Olimpíada, voltam a 

comandar o “Show do Esporte” 
(Band) no próximo domingo.

Exclusiva - 1
Fausto Silva vai estrear na Band 

em janeiro. Tudo sendo preparado 
para isso. O principal estúdio do 
Morumbi, que vai passar por refor-
mas, será colocado à disposição.

Só que já tem um lance ar-
mado, como aquecimento ou 
avant-première.

Exclusiva – 2
Para novembro ou dezembro, 

a Band já está preparando a es-
treia do “Achados no Perdidos”, 
um programa que vai reunir mui-
to material do que foi apresenta-
do no “Perdidos na Noite”, entre 
os anos de 1986 e 1988. 

Leonor Corrêa está à frente 
deste trabalho, que terá apresen-
tação de Jaque Ciocci, Carol Mia-
relli e Julia Gama.

A propósito
Impossível falar na Leonor e 

não destacar o especial de Silvio 
Santos levado ao ar na noite do 
último domingo, roteirizado e di-
rigido por ela.

Registro histórico, produzido 
com muita classe e com a mar-
cante presença de Marília Gabrie-
la na sua apresentação. Merece 
reprise. SS deve se sentir duas 
vezes homenageado.

Túnel do tempo
Em um determinado momento 

deste documentário, Ivete Sangalo 
conta que Silvio Santos, um dia, nu-
ma conversa com ela, a incentivou a 
investir na televisão.

Ivete, aliás, estreia hoje o re-
ality show “Th e Masked Singer”, 
na Globo

Os experientes 
O musical “O Coro”, parce-

ria Miguel Falabella e Formata, 
para o Disney +, terá vários lan-
çamentos no elenco, mas sem 
abrir mão de nomes conhecidos 
do teatro musical, em diferentes 
segmentos.

Neste caso, os atores-canto-
res Guilherme Magon, Letícia 
Soares e Ester Elias, e de Bárbara 
Guerra, bailarina e coreógrafa.

Sem parar
A atriz Allana Lopes, intér-

prete de Bila em “Jacó”, atual fa-
se de “Gênesis”, se nada mudar, 
fará “Poliana Moça” no SBT.

Os trabalhos da próxima novela 
foram retomados pela emissora de 
Silvio Santos, mas ainda não se fala 
em gravações. 

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

A Globo ainda 
não terminou o 
seu processo de 
mudanças

Desde o anúncio da saída 
de Fausto Silva, a Globo foi 
obrigada a mexer com várias 
peças no seu tabuleiro.

Primeiro, chamar Tiago 
Leifert pra quebrar o galho e 
levar a “Superdança dos Fa-
mosos” até o fi m.

Depois convencer Luciano 
Huck a deixar de lado o seu 
projeto político e apresentar o 
novo “Domingão”, que a princí-
pio seria a partir de janeiro do 

DIVULGAÇÃO

ano que vem, mas que, por moti-
vos lógicos e naturais, fi cou para 
setembro agora.

Ao mesmo tempo, houve 
também a decisão de encerrar 
o “Se Joga” e estrear um novo 
programa, ainda sem maiores 
detalhes e nem data de estreia, 
com a Fernanda Gentil nas tar-
des dos domingos.

Por último, na semana passa-
da, tivemos o anúncio da contra-
tação do Marcos Mion pra tocar 
o “Caldeirão” até o fi nal do ano.

E aí o detalhe: se será só até 
o fi nal do ano, devemos entender 
que todo esse processo de mu-
danças ainda não terminou.

Resta saber o que vem mais 
por aí.
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PATROCÍNIO: APOIO: REALIZAÇÃO:

FIFA

O esporte fez Mário Jorge Lo-
bo Zagallo chorar quando 
o Brasil perdeu a Copa do 

Mundo de 1950, diante do Uruguai. 
Aos 18 anos, ele estava lá como se-
gurança do Maracanã. Oito anos 
depois, ele chorou novamente, 
mas agora de alegria. Como joga-
dor, ele conquistou o seu primeiro 
título mundial, na Suécia, em 1958. 
A mesma emoção se repetiria no 
em 1962. As alegrias se renovaram 

em 1970, quando já era treinador, e 
em 1994, como coordenador técni-
co da seleção brasileira. 

Essas conquistas são o fi o con-
dutor do documentário produzido 
pela Fifa para comemorar os 90 
anos do ex-treinador, que são cele-
brados nesta segunda-feira, 9. 

O fi lme, produzido em par-
ceria com a Rios Comunicação 
e dividido em quatro capítulos, 
estará disponível no canal da Fi-
fa no YouTube a partir das 12h30 
(horário de Brasília). O programa 
na íntegra também vai ao ar no 
SporTV, às 15h30. “Minha paixão 
pela seleção brasileira começou 
mesmo antes que eu me tornasse 
jogador ou técnico. Eu já torci-
da pela seleção. As coisas foram 
acontecendo. O verde e amarelo 
jamais saiu da minha cabeça”, diz 
o ex-treinador no documetário. 

Para prestar uma homena-

gem a uma das maiores lendas 
do futebol mundial, a Fifa reu-
niu imagens de arquivo inéditas 
e alguns dos maiores nomes do 
esporte. Entre eles estão Pelé, 

Carlos Alberto Parreira, Jairzi-
nho, Rivellino, Dunga, Bebeto e 
Ronaldo, além do treinador por-
tuguês José Mourinho. “Tenho 
de agradecer por tudo. Acho que 

50% do que eu fi z pela seleção 
brasileira foi por culpa do Za-
gallo”, diz Pelé no documentário. 

Um dos momentos mais 
emocionantes foi o depoimento 
do técnico Dunga, capitão da 
conquista do tetracampeona-
to. “Foi você que me ensinou o 
amor pela amarelinha. Sempre 
defendeu o Brasil dentro e fora 
de campo. É um exemplo para 
todos nós”, diz o treinador. 

Zagallo tem longa história de 
dedicação à seleção. Único te-
tracampeão mundial, levantou o 
troféu em 1958 e 1962, como jo-
gador, em 1970, como treinador, 
e em 1994, como auxiliar técnico. 
Foi ainda vice-campeão mun-
dial em 1998, novamente como 
treinador. Referência no futebol 
mundial, ele recebeu a Ordem de 
Mérito da Fifa, a mais alta honra-
ria da entidade, em 1992.

Zagallo completa 90 anos e tem vida 
narrada em documentário da Fifa
FUTEBOL. Campeão da Copa 
do Mundo como jogador, 
técnico e coordenador se 
emociona com depoimentos 
de estrelas do futebol 
mundial, entre elas, Pelé, 
Ronaldo e José Mourinho

Mário Jorge Lobo Zagallo , 90 anos, tem longa história de dedicação à seleção


