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Adoções de crianças e adolescentes 
crescem quase 40% de janeiro a julho

“Diz amém que o ouro vem”: 
Ítalo Ferreira voa nas ondas 
do Japão e conquista medalha

Orlando Drummond 
morre aos 101 anos 
após permanecer 
dois meses internado

ESPORTES. 16 | O surfista potiguar Ítalo Ferreira escreveu seu nome na história das 
olimpíadas, ao ganhar a primeira medalha de ouro da categoria. No Japão, o menino 
que cresceu em Baía Formosa, no litoral do Rio Grande do Norte, foi um gigante e 
impressionou o mundo, mais uma vez, com sua técnica. Seu mantra, “diz amém que 
o ouro vem”, foi materializado. Emocionado, ele lembrou de sua avó, já falecida, uma 
das suas maiores incentivadoras.

CIDADES. 8 E 9 | Secretário municipal de Serviços Urbanos, Irapoã Nóbrega concede entrevista ao Agora RN e explica que o principal 
trabalho desenvolvido pela Semsur é a modernização da iluminação, com a instalação de lâmpadas de LED em toda a cidade

CIDADES. 5 | A quantidade de adoções de crianças a adolescentes de janeiro a julho deste ano cresceram 38,46% em relação ao mesmo período de 2020.  Dados da Coordenadoria da Infância e Juventude do Poder 
Judiciário do Rio Grande do Norte (CEIJ/RN), baseados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), indicam que nestes sete meses de 2021, foram concluídas 18 adoções, média de 2,57 a cada 30 dias

ÚLTIMA CENA |  O ator, humorista e 
dublador Orlando Drummond, que 
ganhou fama como o Seu Peru, da 
Escolinha do Professor Raimundo, 
morreu, aos 101 anos, nesta terça-feira 
27. Ele passou dois meses internado no 
hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro, 
onde deu entrada com um quadro de 
infecção urinária. O ator deixa dois 
filhos, cinco netos e três bisnetos.
Além do icônico Seu Peru, Orlando 
Drummond marcou época como 
dublador e o personagem mais famoso 
a receber sua voz foi o cachorro Scooby 
Doo – o desenho teve dublagem do 
ator por 35 anos. Orlando Drummond 
marcou várias gerações e também 

dublou Alf, o ETeimoso.
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IBOPE de Ítalo
A vitória histórica de Ítalo Ferreira na fi nal 

da competição masculina de surfe dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio aumentou em 67% a au-
diência da Globo no PNT no horário (3h46 até 
4h22). Foram 5 pontos de audiência e 38% de 
participação, dois pontos de audiência a mais 
que a média da faixa nas quatro terças-feiras 
anteriores. O número de domicílios com TV 
ligadas no horário aumentou 30%.

Casquinha
A vitória de Ítalo foi festejada pela gover-

nadora Fátima Bezerra (PT): “Claro que eu 
ia vir hoje com a camiseta do Rio Grande do 
Norte feita por Juju. Baía Formosa é ouro! O 
RN e o Brasil são ouro em #Tokyo2020! Belís-
sima conquista de um menino que teve uma 
história com tantos desafi os, mas nunca abdi-
cou dos seus sonhos. Ítalo Ferreira!”

História
Com a vitória espetacular de Ítalo Fer-

reira, o Rio Grande do Norte cravou seu 
nome na história do surf olímpico. De Baía 
Formosa, atual campeão mundial, Ítalo 
conquistou o primeiro Ouro para o Brasil 
das olimpíadas do Japão. Na primeira on-
da a prancha de Ítalo quebrou e ele perdeu 
mais de dois minutos para nadar até a areia 
e recomeçar. Mas o Ouro já estava reservado 
para Baía Formosa. Coube ao japonês Ka-
noa Igarashi, que eliminou Gabriel Medina 
na semifi nal, a medalha de prata.

Nordestino
Assunto afeito ao ministro da Propa-

ganda, Fábio Faria, a escolha do vice de 
Bolsonaro foi abordada pelo próprio pre-
sidente ontem, em entrevista à imprensa. 
Provocado, o pai dos zeros criticou o vice 
Hamilton Mourão, afi rmando que ele às 
vezes atrapalha o governo, e disse que a es-
colha do seu próximo vice será feita por um 
perfi l agregador, podendo ser uma mulher, 
um nordestino ou um mineiro.

Complementar
Provável adversário de Bolsonaro no 

ano que vem, o ex-presidente Lula entrou 
nas discussões sobre vice. “Um candidato 
a vice precisa ser parceiro. De confi ança. 
Se eu for candidato, quero um vice que dê 
complementariedade nas funções do go-
verno. Quero um vice atuante. E que seja 
uma pessoa que eu gosto, que eu vá dormir 
tranquilo. Sabendo que ele também vai 
cuidar do país”, disse.

Quadro do emprego
Em entrevista ontem à Rádio Difusora 

de Goiás, Lula lembrou que o país con-
tabiliza quase 15 milhões de brasileiros 
desempregados, sendo que 6 milhões já 
desistiram de procurar emprego, 34 mi-
lhões de trabalhadores na informalidade e 
33 milhões de trabalhadores subutilizados. 
“E não vemos um presidente da República 
preocupado com o sofrimento do povo 
brasileiro”.

Amigo da onça
Informações de bastidores dão conta que 

o presidente nacional do PSDB, Bruno Araú-
jo, falou por telefone com o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias (PSDB). Amigo do pré-candidato 
a senador Rogério Marinho, Bruno atuou pa-
ra convencer Álvaro a ser o candidato a go-
vernador. Um negócio e tanto para Rogério, 
que quer um candidato forte para servir de 
bengala a sua candidatura ao Senado.  

Lançamento
Em verdade, o próprio Rogério sabe ser 

difícil Álvaro topar a parada. Como jogar 
ideias ao vento não paga imposto, ganha 
tempo e mantém a esperança na oposição. 
No entanto, prepara o lançamento do depu-
tado federal Benes Leocádio (Republicanos) 
ao governo do Estado.

Gastronomia
A famosa Galinha do Totóia estar para es-

trear, nessa sexta, no Mercado das Rocas.

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), disse que 
“não é impossível” que ele renuncie em março do 
ano que vem para fi car apto a disputar o gover-
no do Estado. A declaração do prefeito veio na 
esteira de outra, a do presidente nacional do seu 
partido, Bruno Araújo, que disse, em entrevista à 
imprensa, que o PSDB apoiará a candidatura de 
Álvaro com verba graúda do Fundo Partidário, 
caso Álvaro decida por se candidatar.

E é assim, por “livre e espontânea pressão”, que 
o prefeito Álvaro Dias se vê novamente forçado 
a entrar no jogo sucessório de 2022, do qual ele já 
havia abdicado publicamente antes. Ficou claro, na 
entrevista de Bruno Araújo, o DNA do ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por 
trás dessa marcação cerrada. Sentado na cadeira 
giroflex do poder federal, Marinho usa e abusa da 
força política que ora desfruta para pintar e bordar 
em torno do cenário político potiguar.

Imbuído pessoalmente de ojeriza ao PT, 
Marinho, que alimenta contra a hoje governa-
dora Fátima Bezerra (PT) uma adversidade não 
apenas política, mas quase beirando o pessoal, 
atua com beligerância disfarçada com o objeti-
vo de desbancar o PT do poder.

Marinho que já foi socialista, adentrando na 
política pelas mãos da saudosa líder potiguar 
Wilma de Faria, tornou-se liberal para atender ao 
capital nacional, ao qual serviu como articulador 
das reformas trabalhista e previdenciária, e, agora, 
veste a carapuça direitista para se enquadrar na 
cartilha tresloucada do presidente Jair Bolsonaro, 

com o objetivo de infl uir na política estadual e 
quem sabe reconquistar um mandato federal.

Tem tanta força política – graças ao cargo, e 
não a sua natureza pessoal – que mira até mais 
alto, o Senado Federal, antevendo-se derrotando 
um senador do PT (Jean Paul Prates) com a força e 
total interesse do presidente da República.

Nesse sentido, Marinho primeiramente 
usou de verba federal para conquistar apoios 
e simpatias junto aos prefeitos e lideranças 
políticas. Em Natal, destinou recursos vultosos 
para obras gigantescas como a engorda de Pon-
ta Negra, Terminal Turístico, pavimentações e 
habitações, passando a ter o apoio irrestrito e 
público do prefeito Álvaro Dias para sua postu-

lação política em 2022, seja ela qual for.
Acontece que Álvaro não esperava que Rogé-

rio fosse atuar para que o próprio Álvaro vá para o 
sacrifício, abdicando de um ano e nove meses de 
mandato, entregando a prefeitura à vice-prefeita 
indicada por um hoje desafeto tanto de Rogério 
quanto de Álvaro (o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves), simplesmente para fortalecer o palanque de 
Rogério, que nesse caso disputaria o Senado Fede-
ral. Não seria uma fatura alta demais a ser cobrada 
a Álvaro? Álvaro abriria mão de concluir o manda-
to, como planejado, para disputar o governo?

Quem acompanha de perto o mandato de 
Álvaro responde que o prefeito não irá renun-
ciar. Apenas deu a declaração para apaziguar o 

momento. Afi nal, pelo menos aparentemente, 
não pode fugir à luta partidária. E desagradar 
a Rogério pode representar o fechamento das 
torneiras dos cifrões federais.

Claro que o que Rogério oferece não é pou-
co. Além de verba pública, oferta a disputa do 
governo com o apoio de Bolsonaro. Contudo, 
naturalmente, aceitar um desafi o desses impli-
ca em um risco desnecessário para Álvaro. Isso 
porque ele poderá renunciar, disputar e vencer, 
mas também poderá perder a eleição e fi car 
sem mandato, sepultando uma carreira política 
que, hoje, está em plena ascensão.

Afinal, por que correr esse risco agora se Álvaro 
pode encerrar o mandato bem, assinando todas as 
obras, e disputar o governo em 2022 ou o Senado, 
que terá, naquele ano, duas vagas em aberto?

Renunciar à prefeitura agora implica abdi-
car de assinar as obras que estão sendo possí-
veis graças aos recursos liberados por Rogério 
Marinho. Signifi ca legar as intermináveis idas a 
Brasília atrás de verba para serem assumidas à 
posteridade por Aíla Cortez, prima da mulher 
de Carlos Eduardo que ganhou o cargo de vice 
por gracejo de Andreia Ramalho.

Representa ainda não ter mais como 
ajudar o fi lho, atual secretário de Assistência 
Social, Adjuto Dias, na sua postulação para a 
Assembleia Legislativa. São muitas possíveis 
perdas por algo incerto. Afi nal, os fatores Lula 
e Nordeste são muito favoráveis à reeleição de 
Fátima. E Álvaro está ciente disso.

Álvaro sob marcação cerrada de Rogério
O
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Rogério Marinho usa sua força política e Álvaro Dias poderá ser candidato ao governo do RN
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O vice-presidente Hamilton Mou-
rão (PRTB) disse, na manhã 
desta terça-feira 27, que não 

comentaria a fala do presidente Jair 
Bolsonaro sobre ele, proferida na noite 
de segunda-feira 26. O mandatário da 
República afirmou que Mourão “atra-

palha um pouco, mas tem que aturar”.
“Sem comentários”, declarou o 

general — que está no Peru para a 
posse do presidente socialista eleito, 
Pedro Castillo — à CNN Brasil.

Em entrevista à Rádio Ara-
puan, da Paraíba, o chefe do Exe-
cutivo federal disse que “vice é 
igual cunhado”: “Tem que aturar”.

“O Mourão faz o seu trabalho, tem 
uma independência muito grande. 
Por vezes aí, atrapalha um pouco a 
gente, mas o vice é igual cunhado, né. 
Você casa e tem que aturar o cunhado 
do teu lado. Você não pode mandar 

o cunhado embora. Então, estamos 
com Mourão, sem grandes proble-
mas, mas o cargo dele é muito impor-
tante para agregar aí… Dele, não, o 
cargo de vice é muito importante pa-
ra angariar simpatias, quer seja para 
candidatura à Presidência, governa-
dor ou prefeito”, declarou Bolsonaro.

O presidente e o vice se afasta-
ram em dois anos e meio de gover-
no. Recentemente, Mourão chegou 
a dizer que “sente falta” de se reunir 
com o mandatário do país. No início 
do mês, Bolsonaro disse que “vice 
bom é aquele que não aparece”.

A secretária de Gestão do 
Trabalho e Educação do 
Ministério da Saúde, Mayra 

Pinheiro, conhecida como Capitã 
Cloroquina, protocolou, na segun-
da-feira 26, ação na Vara Cível do 
Distrito Federal contra o presidente 
da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PS-
D-AM), por danos morais e suposta 
divulgação de dados pessoais.

A defesa de Mayra Pinheiro pe-
de que Aziz pague indenização de 
R$ 100 mil por danos morais e que 
o senador seja proibido de se refe-

rir a ela em qualquer manifestação 
pública, sob pena de pagamento de 
multa no valor de R$ 10 mil.

Mayra argumenta que, embora o 
Supremo Tribunal Federal (STF) te-
nha determinado que os dados pes-
soais dela deveriam ser preservados, 
houve vazamento de informações.

A secretária prestou depoimen-
to à CPI no último dia 25 de maio. 
Na ocasião, os senadores tinham 
como foco as ações do governo 
federal na pandemia da Covid-19, 
principalmente o incentivo ao uso 

de “tratamento precoce” e a comi-
tiva que a gestora federal enviou a 
Manaus, capital do Amazonas, para 
difundir os fármacos.

Os parlamentares, de acordo com 
Metrópoles, cogitam a possibilidade de 
reconvocá-la para nova oitiva ou para 
acareação. Na última semana, vazou 
um vídeo no qual a Capitã Cloroquina 
realizava treinamento pré-depoimen-
to. Nas cenas registradas, Mayra afir-
mava que, para ajudá-la na oitiva, pre-
cisava preparar perguntas para enviar 
a senadores da base governista.

Mayra Pinheiro processa Aziz e pede indenização por danos morais

Centrão mais forte: Ciro Nogueira aceita convite para Casa Civil

CPI DA COVID

MINISTRO

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) 
informou nesta terça-feira 27 
que deverá assumir o cargo de 

ministro da Casa Civil — hoje ocupado 
pelo general Luiz Eduardo Ramos. Por 
meio das redes sociais, ele afi rmou que 
aceitou o convite feito pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, após reu-
nião no Palácio do Planalto.

"Acabo de aceitar o honroso 
convite para assumir a chefi a da 
Casa Civil, feito pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Peço a proteção de 
Deus para cumprir esse desafi o da 
melhor forma que eu puder, com 
empenho e dedicação em busca 
do equilíbrio e dos avanços de que 
nosso país necessita", registrou.

Por meio de rede social, o pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pache-
co, felicitou o senador piauiense 
pelo cargo no governo.

"Cumprimento o meu colega se-
nador Ciro Nogueira pela assunção 
ao cargo de ministro da Casa Civil, a 
quem desejo boa sorte e um trabalho 
profícuo na importante missão de con-
tribuir com o país", declarou Pacheco.

Suplência
Caso o nome do senador seja 

ofi cializado no cargo, segundo a 
Agência Senado, a vaga deixada no 
Senado deverá ser ocupada pela pri-
meira suplente, Eliane Nogueira (PP-

-PI), que é mãe do parlamentar. 
Este seria o primeiro mandato 

político de Eliane e Silva Nogueira Li-
ma, 72 anos, natural de Teresina. Em-
presária, ela compôs a chapa de Ciro, 
eleita em 2018. O segundo suplente é 

Gil Marques de Medeiros, o Gil Parai-
bano, também do PP, que, em 2020, 
foi eleito prefeito de Picos (PI).

Segundo a Lei das Inelegibilida-
des (Lei Complementar 64, de 1990), 
a indicação de parentes à suplência 

das chapas que concorrem ao Sena-
do não é ilegal. No ano passado, o se-
nador Fabiano Contarato (Rede-ES) 
apresentou o PLP 253/2020, que visa 
proibir a eleição de suplentes que 
sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes dos candidatos. O projeto 
ainda não foi analisado.

CPI da Pandemia
O nome de Ciro Nogueira inte-

gra a lista de membros titulares da 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Pandemia. Eliane, no 
entanto, não assumirá automatica-
mente a vaga deixada pelo fi lho. Is-
so porque a comissão é formada de 
acordo com a indicação dos blocos 
parlamentares do Senado. Nesse 
caso, a líder do Bloco Parlamentar 
Unidos Pelo Brasil, senadora Mail-
za Gomes (PP-AC), pode nomear 
um novo titular para a CPI. 

Enquanto isso não acontecer, 
os senadores Jader Barbalho (MDB-
-PA) e Luis Carlos Heinze (PP-RS), 
suplentes do bloco, devem substi-
tuir o parlamentar nas reuniões.

IG

REDE BRASIL ATUAL

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Secretária Mayra Pinheiro prestou depoimento à CPI no último dia 25 de maio 

 Ciro: "Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafi o da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação"

Bolsonaro: “Vice é igual a 
cunhado, tem que aturar”
SILÊNCIO | General Hamilton 
Mourão preferiu não 
comentar declarações do 
presidente Bolsonaro

Bolsonaro e Mourão vivem clima 
de desgaste, refl etido nas 
recentes falas do "01" 
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Prefeito renuncia e alvo do 
MPE e Deicor assume o posto

REPRODUÇÃO

Arenúncia do prefeito de João 
Dias, Marcelo Oliveira, em 
favor de sua vice-prefeita 

Damária Jácome de Oliveira, foi pu-
blicada no Diário Ofi cial da Federa-
ção dos Municípios do Rio Grande 
do Norte (FEMURN), na edição 
desta terça-feira 27.

Na mesma publicação ofi cial, o 
presidente da Câmara Municipal já 

faz a convocação defi nitiva da vice 
para assumir a titularidade do Po-
der Executivo da cidade.

Durante a eleição, a agora prefei-
ta Damária Jácome de Oliveira e seu 
pai, o presidente da Câmara Munici-
pal Laete Jácome de Oliveira, tiveram 
deferidos contra si mandados de pri-
são após representação do Ministério 
Público Estadual e da Divisão Espe-
cializada de Investigação e Combate 
ao Crime Organizado (Deicor).

Na casa de Laete foram apreen-
didos a quantia de R$ 15.535, dois 
rifl es calibre 38 com 103 munições 
do mesmo calibre, duas espingar-
das calibre 12 com 100 munições 
do mesmo calibre e três pistolas 

calibre 380 com 80 munições.
Além do vereador Laete, outras 

cinco pessoas foram presas. Entre 
elas Carlos André Freire da Silva, que 
é casado com uma terceira fi lha de 
Laete. Ele era procurado há 7 anos 
pela Interpol, a Polícia Internacional, 
acusado de tráfi co internacional de 
drogas. Carlos André Freire da Silva 
tem 45 anos e é paraibano de Sousa.

De acordo com o Ministério Pú-
blico Federal, ele foi condenado em 
2018 à pena de 12 anos e 10 meses 
de prisão, mais 1.635 dias-multa por 
associação criminosa e tráfi co in-
ternacional de drogas e lavagem de 
dinheiro. O recurso já foi julgado e 
tramitado pelo STJ, em Brasília.

JOÃO DIAS | Durante a 
eleição, a prefeita e seu 
pai, Laete Jácome, tiveram 
mandados de prisão 
expedidos contra eles

Damária Jácome de Oliveira assume a 
prefeitura de João Dias, no interior do RN

Lula critica terceira via e chama 
Jair Bolsonaro de mentiroso

Joice: “Não terei o mesmo 
destino de PC Farias”

DURANTE ENTREVISTA SUPOSTO ATENTADO

Em entrevista à Rádio Difu-
sora Pai Eterno, de Goiás, 
o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva reagiu às críticas 
feitas à polarização ente ele e o 
presidente Jair Bolsonaro para as 
eleições do próximo ano.

Assim, desafi ou os partidos 
incomodados a lançarem candida-
turas. “Quem quiser evitar polariza-
ção, se candidate. É simples. Se can-
didatem e não fi quem inventando a 
história da terceira via”, disse Lula.

“Eu lembro que, em 1989, entrei 
como azarão, disputando com 12 
candidatos. E fui para o 2º turno. 
Cada partido que estiver incomoda-
do com a polarização, basta lançar 
candidato”, disse o ex-presidente. 
“Só falta eu indicar para eles quem 
é que pode ser candidato a presi-
dente”, rebateu Lula, se referindo à 
chamada terceira via.

Ao falar sobre a escolha de um 
candidato a vice em uma possível 
chapa encabeçada por ele, Lula fez 
elogios a José Alencar e disse que 
prefere alguém que seja diferente 
de Michel Temer. “Eu falei para o 
Temer que eu fi quei constrangido 
com o golpe. Ele não precisava pas-
sar para a história como um golpis-
ta. Mas passou”, disse Lula.

“Vou procurar uma pessoa que 
eu gosto e que eu possa dormir 
tranquilo porque ele está fazendo 
o bem para o país”, afi rmou, se-
gundo o site Metrópoles.

Lula disse ainda que não vê pre-
ocupação de Bolsonaro com a volta 
da fome e do desemprego no país. 
“Nós tínhamos acabado com a fome. 

A fome voltou, a infl ação voltou, o 
desemprego é o maior da história do 
Brasil. E eu não estou vendo o presi-
dente preocupado com isso”, disse.

“São 19 milhões de pessoas 
passando fome e 24 milhões com 
insegurança alimentar”, disse Lu-
la. “Agora, a fome voltou. E no ano 
em que temos a maior produção 
do agronegócio nesse país, o povo 

brasileiro volta a passar fome? Não 
falta alimento no Brasil, falta di-
nheiro para as pessoas comprarem 
alimento”, destacou. “Bolsonaro é 
um pregador de ódio. Ele transmite 
ódio cada vez que ele abre a boca 
e ele gosta de contar mentiras. Ele 
está ganhando do Trump (Donald 
Trump, ex-presidente norte-ameri-
cano) na mentira”, atacou.

Após sofrer suposto atenta-
do, a deputada federal Joice 
Hasselmann (PSL-SP) afi r-

mou, nesta terça-feira 27, em uma 
rede social, que não terá o mesmo 
destino de PC Farias.

“Já disse com todas as letras que 
isso não é coisa de amador, mas de 
profi ssional. Ninguém entraria na 
casa de uma parlamentar para agre-
di-la dando ‘tchauzinho’ para a câ-
mera do térreo ou do elevador, tendo 
tantos pontos cegos no prédio. Não 
terei o mesmo destino de PC Farias”, 
assinalou a parlamentar paulista.

Tesoureiro da campanha de Fer-
nando Collor à Presidência da Repú-
blica, Paulo César Farias, o PC Farias, 
foi morto em junho de 1996.

O corpo dele foi achado ao lado 
do da namorada, em Maceió, Ala-
goas. Embora o inquérito policial 
tenha apontado homicídio segui-
do de suicídio, há indícios de que 
uma terceira pessoa teria estado no 
quarto onde o casal morreu.

Joice se recupera de cinco fratu-
ras no rosto e uma na costela, além 
de alguns cortes pelo corpo. Ela esta-
va assistindo a uma série na cama, no 
apartamento funcional que usa em 
Brasília, na noite do dia 17, quando 
“apagou” e só acordou sete horas de-
pois, sobre uma poça de sangue, sem 
se lembrar do que tinha acontecido.

A Polícia Civil do Distrito Fe-
deral (PCDF) realizou, nesta terça-
-feira 27, perícia no apartamento 
funcional da deputada federal.

A Polícia Legislativa (Depol) da 
Câmara dos Deputados já realizou 
perícia no local. O colunista Lauro 
Jardim, do jornal O Globo, revelou 

que a Depol, até a noite de segunda-
-feira (26/7), não encontrou indícios 
de que algum suspeito poderia ter 
entrado no apartamento de Joice.

Nas redes sociais, Joice disse que 
a perícia da Polícia Civil do DF foi 
feita, nesta manhã, com o que há de 
mais moderno em investigação.

“Também recolheu materiais 
para análise. Essa investigação vai 
até o fi m. A PC [Polícia Civil] viu as 
falhas de segurança do prédio. Não 
existem câmaras de segurança nas 
escadas e entradas dos apartamen-
tos”, complementou.

Na segunda-feira 26, a parla-
mentar compareceu à 2ª DP (Asa 
Norte) para prestar depoimento 
sobre o suposto atentado.

JORNAL NH

REPRODUÇÃO

Lula da Silva disse que tinha acabado com a fome no Brasil

Joice: “Não é coisa de amador”
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A confi ança pública no go-
verno e instituições políticas 
vem caindo consistentemente 
nas últimas décadas. A maioria 
da população, média de 63%, 
exibe a incômoda percepção 
de que seus países são dirigidos 
por grupos cujos interesses são 
em si próprios e muito pouco 
no bem comum. “A percepção 
da corrupção é o indicador mais 
signifi cativo da desconfi ança 
política”, diz Manuel Castells 
em O Poder da Comunicação. 
Essa desconfi ança pode conta-
minar o sistema político como 
um todo, minando sua legitimi-
dade. Pesquisa da transparência 
Internacional, de 2007, mostra 
que o público em geral acredita 
que os partidos políticos, a po-
lícia e o sistema judicial são as 
instituições mais corruptas de 
suas sociedades. A maioria das 
pessoas já não confi a em seus 
governos e despreza os políticos 
e os partidos. Em Os Donos do 
Poder, Raymundo Faoro destaca 
o patronato brasileiro se desdo-
brando em nepotismo, cliente-
lismo e patriarcalismo, reprodu-
zindo um sistema de privilégios 
e de confusão entre o público e 
o privado. Reis Friede, em Refl e-
xões Sobre Segurança Pública e 
Corrupção, aponta o agiganta-
mento do Estado como intima-
mente associado à corrupção, 
tanto na sua gênese como na sua 
disseminação e manutenção. 
A grande corrupção ou a cor-
rupção política é a que alcança 
altos níveis governamentais, 
que se vê exercendo inescrupu-
losamente ações em benefício 
próprio ou de determinados 
grupos econômicos. A justifi car 
o combate à corrupção, Friede a 
coloca como um dos principais 
obstáculos ao crescimento so-
cioeconômico. Citando Deltan 
Dallagnol ele aponta que a se-
leção artifi cial, promovida pela 
corrupção, torna as licitações 
um jogo de cartas marcadas, 
com empresas honestas deixa-
das de lado, em favor das que 
aceitam fazer negócios escusos. 
Isto permite uma perpetuação 
de organizações criminosas 
vinculadas ao Estado, que se 
valem da obtenção de capital 
para abastecer fi nanceiramente 
quem está no poder. A corrup-
ção política se manifesta numa 
série de crimes previstos contra 
a administração pública como 

abuso de poder, falsifi cação de 
papéis públicos, lavagem de 
dinheiro, emprego irregular de 
verbas, suborno e nepotismo. 
Se a missão principal do judici-
ário é a obtenção da paz social, 
cumpre que decida os confl itos 
sem imposição de seus subjeti-
vos postulados de justiça, mas 
observada a objetividade da 
lei, não existe um direito alter-
nativo do magistrado, os juízes 
são livres para julgar, mas não 
para decidir, já que estão sob as 
amarras da constituição. Diante 
dos casos de corrupção, onde a 
fi gura do Estado está sempre en-
volvida, tem-se como alívio para 
o problema uma redefi nição de 
seu papel e função, fazendo-se 
menos prepotente e perdulário. 
Um Estado agigantado é obs-
tinadamente caro, inefi ciente 
e corrupto. Isso se deve à ex-
cessiva intromissão na vida do 
cidadão e da economia, com su-
perabundância de regulamen-
tação, elemento incentivador 
da própria corrupção. Quanto 
mais burocratizado for um país 
mais tenderá à corrupção. Ives 
Gandra sugere uma relação 
direta entre burocracia e cor-
rupção. A inchação da máquina 
pública associada à política de 
compadrios e favorecimentos 
dos amigos produz relações 
promíscuas e criminosas, numa 
vasta cadeia que envolve licita-
ções, políticos, empreiteiros e 
empresários, se espraiando em 
todas as direções, alcançando 
órgãos de regulação e fi scaliza-
ção. Manuel Castells cita pes-
quisa de 2008, feita na América 
Latina, que mostra que 77% 
dos entrevistados acharam que 
seus líderes políticos eram de-
sonestos. De 2004 a 2008 houve 
no mundo uma deterioração da 
opinião sobre o setor privado e 
aumentou a proporção dos que 
que acham as ONGs corruptas, 
para metade das pessoas os 
governos são inefi cazes para 
combater a corrupção. Uma re-
lação mais escrupulosa entre o 
público e o privado é essencial 
para evitar, como disse o Minis-
tro Celso de Mello a “captura do 
Estado e suas instituições por 
uma organização criminosa”. 
E é bom não esquecer o que 
anotou Miriam Leitão: um país 
que “guarda mal sua memória é 
vulnerável aos falsifi cadores do 
passado”.

A DEPRAVAÇÃO POLÍTICA 
E A CORRUPÇÃO

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A BEM DA
VERDADE
A 
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Dr. Geraldo Ferreira

A quantidade de adoções de 
crianças a adolescentes de 
janeiro a julho deste ano 

cresceram 38,46% em relação ao 
mesmo período de 2020.  Dados 
da Coordenadoria da Infância e Ju-
ventude do Poder Judiciário do Rio 
Grande do Norte (CEIJ/RN), basea-
dos no Sistema Nacional de Adoção 
e Acolhimento (SNA), indicam que 
nestes sete meses de 2021, foram 
concluídas 18 adoções no estado, 
média de 2,57 a cada 30 dias.

Campanhas contínuas para 
sensibilizar a sociedade são um 
dos fatores a contribuir para este 
número maior de adoções. “Este é 
um trabalho que envolve todos os 
segmentos sociais (sociedade civil 
organizada, poder público e ou-
tros), com o mesmo objetivo. Além 
da criação de programas específi -
cos como, por exemplo, o Atitude 
Legal e outros similares, sem es-

quecer do olhar mais consciente 
da sociedade”, explica o juiz coor-
denador da Infância e Juventude 
do TJRN, José Dantas de Paiva.

Este ano, essas adoções foram 
concluídas por varas judiciárias 
das comarcas de Natal, Mossoró, 
Parnamirim, Caicó, Areia Branca, 
Goianinha, Nísia Floresta e Santo 
Antônio. No ano passado, até julho, 
foram computados 13 processos 
deste tipo formalizados pela Justiça 
estadual em unidades das comarcas 
de Natal, Macau e Currais Novos. A 
média mensal foi de 1,85 adoção.

Os dados apontam a adoção 
de crianças ou adolescentes com 
idades entre 7 e 16 anos, anterior-
mente, um faixa etária que desper-
tava menor interesse de postulan-
tes à adoção. Paulatinamente, essa 
realidade vem mudando. E apesar 
deste movimento em direção a es-
sas crianças ainda não há uma re-
alidade consolidada quanto a este 
item. “Ainda existe um longo cami-
nho a percorrer. Na verdade, todos 
gostariam de adotar uma criança 
recém-nascida, no entanto, por 
falta de bebês novos, optam por 
crianças com mais de três anos de 

idade. Muito ainda deve ser feito”, 
observa José Dantas de Paiva.

Em 2020, 38,46% das adoções 
envolveram crianças de até 1 ano de 
idade. De 1 até 3 anos, o índice regis-
trado é de 23,08%. Acima dos 3 anos, 
o percentual é igual ao de crianças 
de até 1 ano. No ano de 2021, as por-
centagens são de 44,44%, 11,12% e 
44,44%, respectivamente. Lembran-
do que o recorte temporal compara-
tivo entre 2020 e 2021 vai até julho.

Pandemia
Outro dado relevante havia 

sido anunciado pela CEIJ/RN em 
maio, quando foi informado pelo 
órgão do Poder Judiciário potiguar 
que de 2019 para 2020, as adoções 
no estado aumentaram 15%. De 27 
para 31 crianças e adolescentes, 
um dado expressivo porque duran-
te ¾ do ano passado toda a socie-
dade enfrentou meses marcados 
pela pandemia causada pelo novo 
coronavírus (covid-19), período 
notoriamente marcado por difi cul-
dades de renda para boa parte das 
famílias, além das restrições reco-
mendadas por instituições científi -
cas ligadas à área da saúde.

De janeiro a julho: adoções 
crescem quase 40% no RN 
em comparação com 2020

TRABALHO | Campanhas 
contínuas para sensibilizar a 
sociedade contribuem para 
número maior de adoções 

José Dantas de Paiva, coordenador da Infância e Juventude do TJRN “Ainda existe um longo caminho a percorrer. Muito ainda deve ser feito”

AGORA RN
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Mesmo com uma vacina-
ção insipiente, o brasilei-
ro é um otimista. Enxerga 

coisas boas em tudo. Faz do limão 
uma limonada. E isso é bom e é 
mal. Mais mal do que bom.

Melhor rir do que chorar não é ar-
gumento quando o que está em jogo 
é a saúde econômica de um país.  

É graças ao pessimismo que 
muitos odeiam que se brecam os 
picaretas e suas teses salvacionis-
tas.

Quando não existe meta e pla-
nejamento para alcançá-la não há 

salvação, apenas enrolação.
No exato momento, andamos so-

bre o fi o de uma navalha ou se preferi-
rem sobre um delicado papel de arroz.

A indústria de transformação 
no Brasil, muito graças à pande-
mia, está no seu limite.

Em junho último, o saldo de 
estoques dessa indústria fi cou em 
1,5 ponto negativo  - perto, portan-
to, de zero - com a oferta batendo 

pau a pau com a demanda.
A falta de insumos combinada 

com a energia cara e um governo sem 
planejamento, gastador e obcecado 
pela reeleição do presidente, começa 
a cobrar do setor produtivo menos 
ilusão e mais realismo com o futuro.

No ano passado, no auge da pande-
mia, quem vendia não conseguia entre-
gar porque os estoques estavam baixos 
e as fábricas fechadas pela covid.

Este ano, entrando no segundo se-
mestre, os consumidores prometem 
aquecer as vendas, só que os estoques 
da indústria de transformação conti-
nuam justos, como um cinto apertado 
que prejudica a respiração.

Com o aumento da demanda 
adormecida com a pandemia, a escas-
sez de borracha e plástico, por exem-
plo, atrapalha a manufatura de muitos 
produtos e impede que eles ganhem o 

mercado na rapidez que deveriam.
Não se sabe ainda se esse proble-

ma vai afetar o setor de máquinas e 
equipamentos se houver uma explo-
são de demanda como consequência 
do arrefecimento da pandemia.

O que se sabe que não é hora de 
comemorar absolutamente nada. 
O momento é de cobrar decisões 
coerentes do governo e esperar que 
tudo o que não foi feito até agora 
sirva de alerta e não à inutilidade do 
otimismo da pós-pandemia.

Quando se baixa a guarda é que 
as pancadas entram.

Quando o otimismo não serve de nada

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

Sob as graças de Santa Rita 
de Cássia, Santa Cruz, a 130 
km de Natal, a aposta é que a 

maior estátua católica do mundo, 
localizada no município, traga mui-
to turismo e dinheiro para o comér-
cio, a partir do ano que vem.

A imagem da santa, que é padro-
eira da cidade, tem 56 m de altura e, 
somada ao resplendor, o corpo e o 
pedestal, supera o Cristo Redentor, 
no Rio de Janeiro, com 38 m.

A estátua fi ca no interior do San-
tuário Santa Rita de Cássia e a cada 
22 de maio, dia da “santa das causas 
impossíveis”, chegava a receber 100 
mil devotos, antes da pandemia.

Inaugurada em 2010, a imagem 
gigantesca é um bom exemplo de 

como o turismo religioso pode ge-
rar desenvolvimento.

Segundo a prefeitura do município, 
em 10 anos, o monumento faturou cer-
ca de R$ 2 milhões com os visitantes.

O presidente da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) de Santa Cruz, 
Alex Ranieri, explica que, com a mo-
vimentação de peregrinos na cidade, 
os hotéis, restaurantes e o comércio 
de artigos religiosos e artesanato, en-
tre outros produtos e serviços, fazem 
girar a economia local intensamente.

“Se Deus quiser, no próximo 
ano, as pessoas serão vacinadas e 
vão querer sair de casa e viajar”, diz 
o empresário, confi ante de que o 
município será destino certo.

Esta também é a expectativa dos 

poderes público estadual e federal, 
que investem na construção de um 
teleférico para ligar a Igreja Matriz de 
Santa Cruz, no centro da cidade, ao 
Santuário de Santa Rita de Cássia.

Com um custo estimado de R$ 12,6 
milhões, a obra está em fase final e deve 
ser inaugurada em 2022 em data ainda 
a ser confirmada. Na construção da 
estátua de Santa Rita de Cássia, foram 
investidos mais de R$ 6 milhões.

“Com todo este investimento, 
a gente acredita que, no próximo 
ano, a CDL e seus associados, bem 
como a nossa cidade, colherão 
muitos frutos”, acredita Alex Ra-
nieri, que empreende no ramo de 
produtos e serviços de internet.

Para isso, a CDL Santa Cruz vai 

retomar os cursos e capacitações pre-
senciais, que realiza com o apoio do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Rio Grande do 
Norte (Sebrae-RN), justamente para 
preparar os empreendedores para a 
retomada do crescimento e o volume 
de devotos de Santa Rita de Cássia 
que devem ir à cidade a partir de 2022.

“Como avanço da vacinação, 
queremos retomar as atividades pre-
senciais e realizar um ciclo de capa-
citações no nosso auditório. Apoiar o 
comércio local a superar a pandemia 
com conhecimento”, diz Ranieri. Se-
gundo ele, o município já está vaci-
nando pessoas com 35 anos ou mais. 
“Só agora estamos enxergando uma 
luz no fi m do túnel”, acrescenta.

POTENCIAL | Segundo a 
prefeitura do município, 
em 10 anos, o monumento 
faturou cerca de R$ 2 
milhões com os visitantes. 
Isso deve melhorar muito 
com a conclusão do 
teleférico

Sob as bênçãos de Santa Rita, município 
de Santa Cruz aposta no retorno do turismo

AGORA RN

Imagem tem 56 metros de altura 
e, somada ao resplendor, corpo 
e o pedestal, supera o Cristo 
Redentor, no RJ, com 38 metros
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Os empresários do setor de 
comércio e serviços estão 
apostando no segundo se-

mestre para reaquecer as vendas e 
acelerar a recuperação da econo-
mia.  O avanço da vacinação da po-

pulação contra o covid-19 e as datas 
comerciais que estão por vir, reforça 
o otimismo dos empresários. 

De acordo com o presidente da 
CDL Natal, José Lucena, o cenário está 
mais positivo que no começo do ano. 

“Vivemos um novo ciclo em meio 
a essa pandemia do novo coronavírus. 
Desde o começo sabíamos que a vaci-
na era o caminho para a recuperação 
da economia, agora com o avanço da 
vacinação a luz está se abrindo no fi m 
do túnel e as expectativas são boas. A 
prova é que temos tido crescimento na 
contratação de trabalhadores”, afi rmou 
Lucena. (Os últimos dados do Caged 
revelaram saldo positivo de 1.045 con-
tratações  no setor de serviços no Brasil)

Outro fato apontado pelo em-
presário como importante para a 
economia neste segundo semestre 
são as datas comerciais que estão 
por vir.  Lucena lembrou  quatro 
datas fortes do segundo semestre: 
Dia dos Pais, Liquida Natal, Black 
Friday  e o  Ciclo Natalino.

“Os próximos meses serão de 
aceleração nas vendas. Nós da CDL 
Natal estamos trabalhando forte 
para movimentar o comércio e dar 
condições dos lojistas de recupera-
rem seus negócios. Vamos fazer a 
20ª edição da Liquida Natal, sorte-
ar prêmios, realizar treinamentos, 
a meta é vender, vender e vender”, 
reforçou o presidente da CDL Natal.

Além disso, dados do Boletim Fo-
cus do Banco Central apontam que a 
expectativa é de que a atividade eco-
nômica no país avance 5,27% ao longo 
deste ano. As vendas no varejo podem 
chegar a uma aceleração de 5,4%, se-
gundo avaliação do Bradesco.

Outro fator visto com bons olhos 
pelos empresários  é a Lei dos Su-
perendividados (14.181/2021), que 
contribuiu para que os consumidores 
inadimplentes renegociem todas as 
suas dívidas, injetando recursos na 
economia por meio de renegociações.

A lei foi sancionada no último  
dia 2 de julho  e altera o Código do 
Consumidor, estabelecendo estabe-
lece uma série de medidas para evi-

tar o chamado superendividamento.
De acordo com levantamento 

mensal da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), no mês de junho o 
percentual de famílias brasileiras 
endividadas chegou a 69,7%. Este é o 
maior valor atingido desde 2010.

A nova lei dá mais proteção às pes-
soas que contraíram muitas dívidas e 
que agora não conseguem pagá-las.

Em sua redação, o texto defi ne 
o superendividamento como a “im-
possibilidade manifesta de o con-
sumidor, pessoa natural, de boa-fé, 
pagar a totalidade de suas dívidas 
de consumo sem comprometer seu 
mínimo existencial”.

Comércio de Natal aposta num segundo semestre melhor

Prefeito Álvaro Dias garante apoio a ABC 
e América no Campeonato Brasileiro

Risco médio: Mossoró está
impedida de realizar ou 
autorizar eventos de massa

EXPECTATIVA| Presidente 
da CDL Natal, José 
Lucena, não tem dúvida: 
com o progresso da 
vacinação, cenário para 
o setor está bem mais 
positivo que no começo 
do ano

SUPORTE PANDEMIA

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
recebeu na tarde desta se-
gunda-feira 26 dirigentes dos 

dois centenários times de futebol da 
cidade, ABC e América, para tratar 
de apoio aos clubes que atualmente 
disputam a Série D do Campeonato 
Brasileiro. As duas agremiações se-
diadas em Natal são as únicas do RN 
a seguir na  competição nacional.

Ele assegurou que vai estudar a 
melhor forma de dar um suporte ao 
ABC e ao América, antecipando que 
se reunirá com a equipe econômica 
da Prefeitura para essa avaliação. “Es-
tamos dialogando com os clubes e 
abertos a dar-lhes todo o apoio possí-
vel para que possam representar bem 

Natal no Campeonato Brasileiro. Até 
porque a participação de ABC e Amé-
rica ajuda a divulgar a cidade em todo 
o Brasil. Assumimos o compromisso de 
estudar a melhor forma de prestar esse 
apoio, com responsabilidade e dentro 
das condições fi nanceiras permitidas”, 
afi rmou o prefeito Álvaro Dias.

A audiência contou com a presen-
ça do presidente do ABC, Bira Marques, 
e do diretor de marketing Cláudio Por-
pino. Da parte do América, integraram 
a reunião os conselheiros-dirigentes 
Alex Padang e o vereador Paulinho 
Freire, presidente da Câmara Munici-
pal de Natal. Da gestão municipal, par-
ticiparam o secretário do Gabinete 
Civil, Joham Xavier, a secretária de Es-

A situação da pandemia em 
Mossoró, ainda não permi-
te que o município conceda 

a liberação dos eventos com até 
150 pessoas.  Eventos de massa 
foram autorizados pelo governo 
do Estado do Rio Grande do Norte 
desde a sexta-feira 23, porém, ape-
nas os municípios com situação 
epidemiológica favorável podem 
realizar ou liberar tais eventos.

Para que eventos de massa sejam 
retomados em Mossoró, o municí-
pio precisa estar com risco baixo ou 
moderado no indicador composto 
que analisa os dados da pandemia. 
O indicador leva em conta o pano-
rama da epidemia e a capacidade de 
resposta do poder público.

Os parâmetros são defi nidos 
da seguinte forma: Nível 1: Risco 
Baixo (verde claro); 

Nível 2: Risco Moderado (verde 
escuro); Nível 3: Risco Médio (amare-
lo); Nível 4: Risco Alto (laranja) e Nível 
5: Risco Extremo (vermelha)

A liberação dos eventos só é pos-
sível para as cidades que apresentam 
as cores verde claro ou verde escuro. 
Mossoró, segundo a Secretaria de Es-

tado da Saúde Pública do Rio Grande 
do Norte (SESAP/RN), assim como 
Natal e Parnamirim apresenta risco 
médio. Desta maneira, os grandes 
eventos não podem ser realizados.

Logo, os cuidados com higie-
ne, distanciamento e utilização de 
máscaras seguem em vigor.

AGORA RN

WILSON MORENO

JOANA LIMA

Álvaro Dias recebeu representantes dos dois tradicionais clubes de futebol Pandemia ainda muda rotina da cidade

portes e Lazer, Jódia Melo, o secretário 
de Comunicação Heverton de Freitas, 
e o secretário de Habitação, José Vanil-
do, que também preside a Federação 
Norte-rio-grandense de Futebol.

Para Bira Marques, a reunião foi 
muito positiva pela receptividade do 
prefeito Álvaro Dias em incentivar 
os clubes. “Neste momento, estamos 
dando as mãos para que o futebol do 
Rio Grande do Norte possa galgar mais 
espaço no cenário nacional. E a gestão 
municipal, ao sinalizar positivamente, 
só vai engrandecer o nosso futebol. Nes-
ses tempos de pandemia, o respaldo do 
poder público é fundamental”, desta-
cou o presidente abecedista.

Dirigente do América, Alex Pa-
dang disse que a disposição do pre-
feito Álvaro Dias em participar desse 
momento do futebol potiguar é funda-
mental para o caminhar das equipes 
que competem na última divisão do 
campeonato brasileiro. “Tanto a ini-
ciativa privada quanto o poder públi-
co estão unidos para conseguir os re-
cursos sufi cientes para que possamos 
dar tranquilidade ao elenco. O prefeito 
também foi sensível e estamos muito 
felizes, ele já foi dirigente de clube de 
futebol e sabe das difi culdades que en-
frentamos para manter a estrutura de 
uma competição longa”, disse Padang.ÁÁÁÁÁ

Outro fator visto com bons 
olhos pelos empresários  
é a Lei dos Superendividados, 
que contribuiu para que 
inadimplentes renegociem 
todas as suas dívidas
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Natal terá iluminação pública 
A capital potiguar está rece-

bendo melhorias tanto para 
o bem-estar dos moradores 

quanto para os turistas. Mesmo 
em meio à pandemia da covid-19, 
os investimentos não pararam e os 
serviços urbanos continuam funcio-
nando a pleno vapor. Prova disso é a 
recente entrega da nova iluminação 
na Avenida Engenheiro Roberto 
Freire, uma das principais vias de 
Natal, que costuma registrar alta 
movimentação de pedestres. 

No projeto da Roberto Freire, 
por exemplo, foram utilizadas lâm-
padas de LED de alta potência, em 
substituição às de vapor metálico, 
o que irá proporcionar mais eco-
nomia, além de segurança para os 
natalenses que praticam esportes e 
caminhadas a qualquer horário. O 
reforço da iluminação no calçadão 
faz parte de um projeto de moderni-
zação nas quatro regiões da cidade. 

Também recentemente, a gestão 
municipal entregou o novo sistema 
de iluminação na orla, abrangendo 
desde a Praia dos Artistas, passan-
do por Areia Preta até Ponta Negra. 
“Finalizamos essa primeira etapa, 
que foi a orla da cidade, apenas com 
exceção da Redinha porque já te-
mos o projeto do terminal turístico 
de lá, que já engloba a iluminação”, 
explicou Irapoã Nóbrega, titular da 
Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur), pasta responsá-
vel pela execução dos serviços. 

Ao Agora RN, Irapoã Nóbrega 
reforçou que o principal trabalho 
desenvolvido pela Semsur é a mo-
dernização da iluminação de Natal 
e que o projeto vai proporcionar 
uma economia de quase 60% aos 

cofres públicos. “Além da orla e da 
Avenida Roberto Freire, renovamos 
a iluminação do Tirol, Petrópolis e 
do Centro Histórico, que foi uma 
demanda do prefeito Álvaro Dias. 
Ele queria que o projeto englobasse 
a revitalização da Ribeira e do Cen-
tro Histórico de Natal. Trocamos 
todas as lâmpadas de várias ruas, de 
vapor de sódio para LED, o que vai 
gerar uma economia louvável para 

a cidade”, disse. 
Até o momento, cerca de 10% 

do projeto está concluído, conside-
rando a orla e o Centro Histórico. 
O plano, no entanto, é trocar a ilu-
minação da cidade inteira por lâm-
padas de LED de alta potência. “Nós 
pagamos em torno de R$ 2 milhões 
na conta de iluminação pública para 
a Cosern [Companhia Energética 
do Rio Grande do Norte], variando 

PLANEJAMENTO | Plano é trocar a iluminação da cidade inteira por lâmpadas de LED de alta potência. “Nós pagamos em torno de R$ 2 milhões na conta de iluminaç

HANA DOURADO

ROBERTO GALHARDO

Secretário Irapoã Nóbrega acompanha os serviços que promovem bem-estar de quem mora e quem visita Natal

Poda de árvores é um dos serviços prestados pela gestão municipal, contribuindo para a urbanização da capital potiguar

de acordo com a bandeira da Aneel 
[Agência Nacional de Energia Elé-
trica]. Quando toda a cidade tiver 
lâmpadas de LED, essa conta deverá 
cair para R$ 800 mil. O objetivo é 
deixar a cidade toda com LED, e a 
previsão é entregar em cerca de dois 
ou três anos”, afi rmou o secretário. 

A intenção, segundo Irapoã, é 
expandir a iluminação de LED pa-
ra a área periférica da cidade, com 
ampliação de rede em todas as re-
giões. Nesta primeira etapa, foram 
gastos R$ 6 milhões e o projeto de-
ve ser fi nalizado em um valor entre 
R$ 30 e R$ 40 milhões. “Estamos 
terminando a planilha orçamen-
tária e esperando a nova licitação, 
mas o investimento não vai ser bai-
xo. São nossos impostos e estamos 
investindo para a melhoria de toda 
a capital potiguar”, frisou. 

Para o secretário, as melhorias 
levarão maior bem-estar para a 
população: “Com a melhora da 
pandemia, já vemos muitos turis-
tas e moradores caminhando na 
Via Costeira e temos a sensação 
de segurança com uma melhor 
iluminação, já que sabemos que os 
criminosos buscam lugares escuros 
para se esconder”, pontuou. 

A insegurança também oca-
siona furto de cabeamentos, como 
relembra Irapoã. “No último mês, 
a frequência de roubos diminuiu. 
Mas a Escadaria de Mãe Luiza, por 
exemplo, registrou dois ou três rou-

bos. Já entramos em contato inclu-
sive com as lideranças comunitárias 
do bairro, que vem nos ajudando a 
combater essas ações. Os crimino-
sos roubam cabos de LED, porque 
são de cobre e valem mais”. 

Alamedas
No começo de julho, a Alame-

da Marinho Chagas, no Parque dos 
Coqueiros, passou por um amplo 
processo de modernização e ganhou 
nova iluminação, contando com 113 
postes de luminárias de LED de alta 
potência e efi ciência. A nova alameda 
está situada na Área de Lazer Mari-
nho Chagas, que fi ca entre as aveni-
das das Seringueiras e Pedro Álvares 
Cabral, no conjunto Parque dos Co-
queiros, Zona Norte de Natal. 

Pouco antes, a Semsur entregou 
a Alameda do Calçadão da Aveni-
da Engenheiro Roberto Freire com 
o objetivo de atrair a comunidade 
para o equipamento público. “Esta-
mos trabalhando também na revi-
talização das alamedas da Campos 
Sales e Afonso Pena. As alamedas 
oferecem bem-estar para a popu-
lação e, por isso, estamos potencia-
lizando esses espaços para a socie-
dade. Vamos fazer a recuperação 
de outras alamedas na Zona Norte 
da cidade também”, apontou Irapoã 
Nóbrega. O Município tem plane-
jado a modernização das alamedas 
Maranguape (Av. Maranguape) e 
Soledade (por trás do terminal de 
ônibus do conjunto Soledade).

Praças
De acordo com o secretário, 

Natal possui 264 praças e 30 áreas 
verdes de administração pública. 
Nos últimos dois anos, foram mais 
de R$ 5 milhões em investimentos 
neste setor. “Já reformamos mais 
de 50 praças e estamos revitalizan-
do algumas outras. Entregamos 
recentemente a Praça das Flores 
com novo passeio, novos banheiros, 
iluminação, mantivemos os boxes e 
implementamos novo paisagismo. 
Durante os próximos três meses, 
teremos um funcionário para tomar 
conta do paisagismo. Depois, os 
permissionários dos boxes vão ado-
tar a manutenção da praça”. 

“Essa parceria entre o poder 
público e a população é essencial 
para manter os lugares conserva-
dos. Em Igapó, a população cuida 
da praça Élia de Barros, que foi 
entregue em 2019. Vemos que a 
população está integrada. A Praça 
das Mangueiras também está sen-
do bem cuidada, porque é um lu-
gar de diversão familiar”, pontuou. 
Além da criação estética, as praças 
trazem uma função social e são de 
extrema importância ecológica.



QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2021
agorarn.com.br 9CIDADES

mais moderna e econômica
ção pública para a Cosern. Quando toda a cidade tiver lâmpadas de LED, essa conta deverá cair para R$ 800 mil”, explica o titular da Semsur, Irapoã Nóbrega

ROBERTO GALHARDO

Irapoã Nóbrega reforçou que o principal trabalho desenvolvido pela Semsur é a modernização da iluminação de Natal e que o projeto vai proporcionar uma economia de quase 60% aos cofres públicos

Sobre as academias ao ar livre, 
o secretário afi rmou que está con-
dicionando algumas exigências 
para as instalações. “O ideal é ter 
academias apenas em praças por-
que precisamos dessa estrutura 
mínima. Já entregamos mais de 50 
academias no último ano. Entre-
garemos mais 15 ou 20, em breve”. 

Mercados
Ao todo, há oito mercados públi-

cos na capital potiguar. O Mercado 
da Seis passou recentemente por uma 
reforma. “Renovamos a parte hidráu-
lica, elétrica, climatização e cobertura. 
Além disso, conseguimos entregar 
o Mercado de Petrópolis, que já está 
voltando a funcionar depois do isola-
mento social causado pela pandemia. 
Vamos fazer, em breve, nova licitação 
para ocupação de boxes”, afi rmou. 

Já o Mercado das Rocas está em 

pleno funcionamento. Após longas 
reformas, o local foi reaberto em ou-
tubro do ano passado com todos os 
ajustes concluídos pela Semsur. Ao 
todo, o centro comercial possui 83 
boxes com infraestrutura melhorada, 
além da questão da ventilação 100% 
resolvida - o calor extremo era um 
problema constante para as pessoas 
que frequentavam o mercado. O 
objetivo da pasta é retomar a manu-
tenção de todos os mercados a partir 
de agosto e voltar a movimentar esse 
importante corredor turístico local. 

Feiras
Natal possui 21 feiras livres mo-

nitoradas pela Semsur, que ocorrem 
nos sete dias da semana. “O ideal é 
diminuir algumas feiras, fazer uma 
fusão já que algumas feiras só têm 
12 bancas, por exemplo, porque não 
há movimentação sufi ciente. Preci-

samos também da ajuda dos ban-
queiros para não deixar mercadorias 
e bancas na rua. Uma parceria entre 
a Secretaria e os trabalhadores seria 
ótima, porque precisamos melhorar 
o layout da feira. Vamos começar a 
fi scalizar de forma mais efi caz, e até 
punitiva, se precisar”, disse Irapoã. 

É dever da Semsur promover 
uma política de gestão que vise re-
vitalizar as feiras livres, promover 
periodicamente um estudo que re-
trate a necessidade de adequação e/
ou ampliação dos lugares onde estão 
localizadas as feiras, além de instituir 
um cronograma de ações, adequado 
às atividades desenvolvidas nas fei-
ras, para cumprimento das determi-
nações da Vigilância Sanitária. 

Horto Municipal
O Horto Municipal passou por 

reformas que possibilitam uma estru-

tura mais moderna e adequada ao tra-
balho, principalmente no que se refere 
à produção e conservação de mudas 
para o plantio na cidade. No espaço, 
são cultivadas as mudas de pequeno 
porte utilizadas pela Prefeitura do Na-
tal no projeto Planta Natal e em ações 
paisagísticas de canteiros e praças.

Além da produção de mudas, 
o Horto Municipal também realiza 
um trabalho de recuperação das 
gramas que sobram dos plantios 
realizados nos canteiros da cidade 
para posteriormente serem aprovei-
tadas. Localizado na rua Cantagalo, 
no conjunto Santa Catarina, no bair-
ro Potengi, Zona Norte de Natal, o 
Horto funciona diariamente das 7h 
às 13h. Uma equipe de 11 funcioná-
rios é responsável pelo manuseio das 
plantas e preparação das mudas que 
fi cam estocadas no espaço até serem 
solicitadas pelas equipes de jardina-

gem e paisagismo da Semsur.
A nova estrutura do Horto pro-

porciona ao cidadão acesso ao projeto 
Planta Natal, que tem como objetivo 
espalhar mais de 20 mil árvores na-
tivas na cidade. Mas o projeto não se 
resume a isso. Através dele, a gestão 
municipal poderá conscientizar o ci-
dadão sobre as boas práticas ambien-
tais para uma cidade sustentável. 

Ainda no contexto ambiental, o 
secretário Irapoã Nóbrega comentou 
o serviço de podas de árvores. “A de-
manda é enorme. Como o contrato é 
enxuto, temos mais difi culdades. Mas 
trabalhamos bastante nas avenidas 
principais, para que as árvores não 
atrapalhem o trânsito. As árvores são 
lindas, mas pedimos a compreensão 
das pessoas porque quando estamos 
podando árvores, temos responsa-
bilidade para fazer o melhor com o 
objetivo de evitar acidentes”.
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1º OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
João França da Silva Júnior 
Tabelião/Oficial de Registro 

Heloysa Helena Maia Paulino 
Sibely Mayara Medeiros de Sousa 

Substitutas 
Rua Do Largo, nº 11, Amarante – São Gonçalo do Amarante. 

Telefone: (84) 3164-0167 
EDITAL DE USUCAPIÃO 

 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DA IMOBILIÁRIA NOBREGA LTDA E TERCEIROS, COM PRAZO DE 15 DIAS. 
FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, na forma do 
art. 216-A, da lei 6.015/01973, em especial a MANUEL FRANCISCO RODRIGUES e TERCEIROS, que corre perante 
este Serviço de Registro de Imóveis, que funciona na Rua do Largo, nº 11 – Bairro Amarante, no horário de 08h30 às 
15h00, de segunda a sexta-feira, pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade ordinária, 
autuado sob o nº 67.620, em 26/02/2021, com tempo de posse de 07 anos, formulado por meio de Escritura Particular, 
em 25 de setembro de 2003 de DALIANE SAMILA PEREIRA, vendendo para BRUNO ANDERSON PIRES MARTINS, 
tendo por objeto o imóvel assim se descreve e caracteriza: do imóvel urbano constante de um Terreno medindo em sua 
totalidade 1.000m², limitando-se ao NORTE de Frente com Rua Manoel Nazareno, medindo 20,00m; ao SUL do Lado 
Fundos com os Lotes 12, 14 e 16 da Quadra 37 – Proprietário RÔMULO ALVES DE ARAÚJO, medindo 20,00m; ao 
LESTE Esquerdo com Lote 17 da Quadra 37 – Proprietária MARIA SILVA MELO, medindo 50,00m; ao OESTE Lado 
Direito com os Lote 13 da Quadra 37, Proprietário LUIZ GONZAGA DA SILVA, medindo 50,00m. Referido imóvel é 
objeto da matrícula nº 1.770 do Registro de Imóveis do 1º Ofício de Notas de São Gonçalo do Amarante/RN, e consta 
ser BRUNO ANDERSON PIRES MARTINS. O requerimento e a documentação completa que o acompanha 
permanecerão à disposição dos interessados durante o prazo de quinze dias para o exame e impugnação, o que, não 
ocorrendo, será tomando como anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, como previsto no art. 
216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação, para a ciência de terceiro 
eventualmente interessado, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. Dada e passada nesta cidade de São 
Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um. 
Certifico que os emolumentos foram recolhidos R$ 102,61; Taxa Fiscalização R$ 26,80; FCRCPN R$ 10,26; ISS R$ 
5,13 = TOTAL: R$ 144,80 e FDJ Guia nº 7000004130829, Código nº 26630 R$26,80.  Eu, _________ Emanoel 
Freitas de Araújo, Escrevente, que a digitei, encerrando este ato. São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de julho de 2021. 
 

João França da Silva Júnior 
Tabelião / Oficial de registro 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
C AZEVEDO DOS SANTOS DANTAS - ME, CNPJ: 22.776.064/0001-11, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, com validade: 26/07/2027, para Armazenamento e revenda de GLP – Classe II, Capacidade 
máxima de 1.560kg, localizado na Rua Jose Cirne de Medeiros, 51, Nova Bonita, São Jose do Seridó/RN. 
 

CLAUDETE AZEVEDO DOS SANTOS DANTAS 
PROPRIETÁRIA 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
EDMILSON SEVERINO DE SOUZA - ME, CNPJ: 08.251.860/0001-00, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada-
LS, com validade: 26/07/2027, para Armazenamento e revenda de GLP – Classe I, Capacidade máxima de 
520kg, localizado na Rua Manoel Martiniano de Medeiros, 278, Santo Antônio, Cruzeta/RN. 
 

EDMILSON SEVERINO DE SOUZA  
PROPRIETÁRIO 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MACELO MÁRCIO DA SILVA ME, CNPJ: 26.163.862/0001-29, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença Simplificada-LS, 
com validade: 26/07/2027, para Armazenamento e revenda de GLP Classe I com capacidade máxima de 
520kg, instalado em uma área de 19,36m2, localizado na Rua Guilherme Soares, 623, Centro, Timbaúba dos 
Batistas/RN. 

MACELO MÁRCIO DA SILVA 
PROPRIETARIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
M. M. D. DE MEDEIROS COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ 35.776.042/0001-01, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação 
– LO, para um Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Miguel Cirilo, 
13-A, Centro, São José do Seridó/RN - 59.378-000. 

 
Marcondes Manzalo Dantas De Medeiros  

Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 07.810.098/0001-91, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LS para o CONDOMÍNIO HABITACIONAL, Localizado na Av. Aluizio Alves, 284 – Centro – Tibau do Sul/RN. 
 

VITOR DIAS JAQUES  
Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
BRASISAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.142.031/0002-93, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para uma Unidade de 
Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Avenida Industrial Dehuel Vieira Diniz, Santa Júlia – 
Mossoró/RN. 

Nelson Antonio Ferlin 
Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A Empresa H A DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO CNPJ: 16.383.255/0001-10, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte IDEMA a 
Licença Simplificada (LS) para Indústria de Madeira, localizada na Rua José Severiano de Oliveira, 105, 
Centro, Pedro Avelino/RN. 

 
Henrique Adriano da Silva 

Representante Legal 

Inscrições para 
o concurso do 
Banco do Brasil 
terminam hoje

OPORTUNIDADE

Interessados na carreira pública 
têm até esta quarta-feira, 28, 
para se inscrever no concurso 

do Banco do Brasil. São 4.480 va-
gas de escriturário, nas áreas de 
agente de tecnologia e agente co-
mercial, com salário inicial de R$ 
3.022,37, mais benefícios.

A seleção é para 2.240 vagas 
imediatas e 2.240 para forma-
ção de cadastro de reserva no 
cargo, que exige nível médio, 
em todos os estados do país. 
A inscrição custa R$ 38 e deve 
ser feita pelo site https://www.
cesgranrio.org.br/.

Para pessoas com defi ciência 
o prazo de inscrição foi amplia-
do. De acordo com publicação 
no “Diário Ofi cial da União” des-
ta segunda-feira, 26, os candida-
tos que se enquadram nesta ca-
tegoria têm até o dia 7 de agosto 
para se inscrever no concurso e 
até o dia 2 do próximo mês para 
pedir isenção da taxa.

Os candidatos serão avalia-
dos em setembro por meio de 
prova objetiva com 70 questões 
de múltipla escolha e uma reda-
ção, de caráter eliminatório.

O edital 2021 está disponível 
no site da Cesgranrio. Para ser 
aprovado o candidato precisa 
acertar, pelo menos, 50% nas 
provas de conhecimento bási-
cos e específi cos e tirar entre 70 
e 100 pontos na redação.

Os selecionados para agente 
comercial serão responsáveis 
pelo atendimento aos clien-
tes nas agências, enquanto os 
agentes de tecnologia vão atuar 
com foco em internet banking. 
Ambos terão jornada de 30 ho-
ras semanais e receberão bene-
fícios como vale alimentação/
refeição de R$ 831,16, por mês, 
assistência médica e participa-
ção nos lucros ou resultados.

DIVULGAÇÃO

Salário inicial para de R$ 3 mil 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.177/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO: 
GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL COMUM S500, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN. VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$ 870.383,00 (Oitocentos e setenta mil, 
trezentos e oitenta e três reais).

PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, Fornecedor a empresa: J C 
BELO POSTO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, Inscrita no CNPJ Nº 29.831.924/0001-11. BASE 
LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 014/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho 
de 2019, revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 
meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 27/07/2021. CONTRATANTE: João Batista da 
Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA, CPF: 
075.107.104-80.

ITEM DESCRIÇÃO MARCA PERCENTUAL 
DE DESCONTO  

TOTAL 
ESTIMADO (R$)  

00001 GASOLINA 
COMUM YPETRO 3,70%  R$ 504.465,00  

00002 DIESEL-S10 YPETRO 3,25%  R$ 218.240,00  

00003 DIESEL COMUM 
S500 YPETRO 2,30%  R$ 147.678,00  

 

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte,localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, 
referente ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de 
Pendências, localizado no Estado do Rio Grande do Norte. 

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 – SEIMURB

PROCESSO Nº 1307/2021

Fica suspensa a sessão de abertura anteriormente marcada para o dia 28 de julho de 2021 
às 09h00mim da Tomada de Preços Nº 05/2021 - SEIMURB, cujo objeto contratação de 
empresa especializada para construção de uma Ponte classe 45 sobre o Rio Apodi, 
localizada na Rua Manoel Antonio, Ilha de Santa Luzia, na cidade de Mossoró, até ulterior 
deliberação.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente da CPL
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 
08/01/2027, em favor da Construção da agroindústria para bene ciamento de frutas, 
localizado na ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR 
DA COMUNIDADE DO SALGADO – Zona Rural do município de Campo Grande/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 
08/07/2027, em favor do empreendimento para bene ciamento de pescado, 
localizado na ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGROVILA PETROLINA – 
PA RONALDO VALENÇA - Zona Rural do município Campo Grande/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 01/07/2026, 
em favor do empreendimento para bene ciamento e preparação de conservas de 
frutas, legumes e condimentos, localizado na ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA VIDA - Zona Rural do município 
Upanema/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 
22/02/2027, em favor da Unidade de fabricação de laticínios e pasteurização de 
leite, localizado na ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 
COMUNIDADE DE SANTANA – Zona Rural do município de Caraúbas/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 26/11/2026, 
em favor da Agroindústria para bene ciamento de frutas, localizado na ASSOCIAÇÃO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO REFORMA 
AGRÁRIA SOMBREIRO – Zona Rural do município de Upanema/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 
17/08/2026, em favor do empreendimento para produção de bolos, doces, geleia e 
bolachas, localizado na ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO COBÉ 
ADEC – Zona Rural do município de Vera Cruz/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA 
PESCA, CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo 
de validade até 22/02/2027, em favor do empreendimento para Unidade de 
Processamento de Leite e Derivados, localizado na COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES DE AFONSO BEZERRA – no município de Afonso Bezerra/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 
26/07/2027, em favor do empreendimento para bene ciamento de pescado, 
localizado na COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DE BEBIDA VELHA– Zona Rural do município Touros/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SÃO FRANCISCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 42.730.271/0001-42, torna 
público que está requerendo ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE – 
IDEMA, à LS – LICENÇA SIMPLIFICADA, para a comercialização varejista de madeiras, e material de 
construção em geral, localizada na RUA DOS DOURADOS, 1009 – CENTRO – CEP 59.585-000, na cidade de 
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.  

FÁBIO NELI GARCIA DA SILVA 
DIRETOR 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-108370/TEC/RLO-0332, com prazo de validade até 21/07/2020 em 

favor de 1 (um) Gasoduto de código, coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetro e extensão: 
ECS BR / ECC UPN: SAÍDA: 9.387.148,00 mN; 691.123,00 mE, CHEGADA: 9.392.704,00 mN; 694.616,00 mE, com 
10" x 7,5 km. localizados no Polo RFQ, Campo de Produção Brejinho (BR) e Upanema (UPN), município de 
Upanema/RN.        

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-108358/TEC/RLO-0324, com prazo de validade até 08/08/2020 em 
favor de 1 (um) Oleoduto de código, coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetro e extensão: 
EC LOR / ECC UPN: Saída: 9.389.473,00 mN; 667.592,00 mE, Chegada: 9.392.700,73 mN; 694.612,22 mE, com 10" 
x 27,00 km, localizados no Polo RFQ, Campos de Produção de Lorena (LOR), Periquito (PQO) e Upanema (UPN), 
municípios de Governador Dix-Sept Rosado/RN e Upanema/RN 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação e Operação Nº 2020-154884/TEC/LIO-0054, com prazo de validade até 26/07/2022, em favor 

de 04 (quatro) Linha de surgência do Poços petrolífero de códigos SAB-DW-01D: 9.393.200,20 mN; 706.661,70 mE, 
com 774,90 metros; SAB-DW-02: 9.393.637,30 mN; 707.353,30 mE, com 392,59 metros; SAB-DW-03: 9.393.876,80 
mN; 707.252,60 mE, com 466,11 metros, e SAB-DW-06: 9.393.899,20 mN; 706.681,20 mE, com 617,14 metros, com 
produção escoada para Estação Coletora Satélite Sabiá, localizado no Polo RFQ, campo de produção de Sabiá 
(SAB) no município de ASSU/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161070/TEC/RLO-0446, com prazo de validade até 13/09/2024, em 
favor de 01 (um) Poço petrolífero de códigos 7-BE-0023-RN e coordenadas (9.391.254,00 mN e 651.108,00 mE;), 
com produção escoada para Estação Coletora e compressora Central de Leste de Poço Xavier LPX-A, 
localizado no Polo RFQ, campo de produção de Boa Esperança (BE) no município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161072/TEC/RLO-0448, com prazo de validade até 05/09/2024, em 
favor de 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Jandui (ECS) JD e coordenadas (9.397.691,36 mN e 710.517,22 
mE), localizado no Campo de Produção de Jandui (JD) , no município de Assu/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-161073/TEC/RLS-0128, com prazo de validade até 15/09/2024, em 
favor de 01 (um) acesso ao Poço petrolífero de códigos 4-JAN-0020-RN e coordenadas (9.400.780,66 mN; 
629.730,48 mE), INÍCIO: 9.400.773,00 mN; 629.314,00 mE; TÉRMINO: 9.400.802,00 mN; 629.674,00 mE, com 
358,82 metros. localizado no Polo RFQ, campo de produção de Jaçanã (JAN) no município de Apodi/RN. 

 Licença Previa Nº 2021-164575/TEC/LP-0113, com prazo de validade até 26/07/2022, em favor de 04 (quatro) Linha 
de surgência do Poços petrolífero de códigos SAB-DW-01D: 9.393.200,20 mN; 706.661,70 mE, com 774,90 metros; 
SAB-DW-02: 9.393.637,30 mN; 707.353,30 mE, com 392,59 metros; SAB-DW-03: 9.393.876,80 mN; 707.252,60 
mE, com 466,11 metros, e SAB-DW-06: 9.393.899,20 mN; 706.681,20 mE, com 617,14 metros, com produção 
escoada para Estação Coletora Satélite Sabiá, localizado no Polo RFQ, campo de produção de Sabiá (SAB) no 
município de ASSU/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
 Renovação de Licença de Operação de 1 (uma) Linha do poço petrolíferos de códigos 7-ASB-0006DP-RN, 

localizados no Polo RFQ, Campo de Produção de ASA BRANCA, município de Felipe Guerra/RN.        
 Renovação de Licença de Operação de 1 (uma) Linha do poço petrolíferos de códigos 7-CAC-0026D-RN, 

localizados no Polo RFQ, Campo de Produção de CACHOEIRINHA (CAC), município de Caraúbas/RN. 
 Renovação de Licença de Operação de 1 (um) poço petrolíferos de códigos 7-ASB-0006DP-RN, localizados no Polo 

RFQ, Campo de Produção de ASA BRANCA, município de Felipe Guerra/RN.        
 Renovação de Licença Simplificada de 1 (um) acesso ao poço petrolífero de códigos 7-ASB-0006DP-RN, 

localizados no Polo RFQ, Campo de Produção de ASA BRANCA, município de Felipe Guerra/RN.       
 Renovação de Licença Simplificada de 1 (um) acesso ao poço petrolífero de códigos 7-BAL-0075A-RN, localizados 

no Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), município de Governador Dix Sept Rosado/RN.    
 Renovação de Licença Simplificada de 1 (um) acesso ao poço petrolífero de códigos 7-FMQ-0043A-RN, localizados 

no Polo RFQ, Campo de Produção de Fazenda Malaquias, município de Governador Dix Sept Rosado/RN.    
 Renovação de Licença Simplificada de 1 (um) acesso ao poço petrolífero de códigos 3-BJZ-0002-RN, localizados 

no Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Juazeiro, município de Upanema/RN.  
 Renovação de Licença de Operação de 1 (um) poço petrolíferos de códigos 7-LV-0053-RN, localizados no Polo 

RFQ, Campo de Produção Livramento, município de Caraúbas/RN.        
 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-108384/TEC/RLO-0334, com prazo de validade até 25/07/2020 em 

favor de 1 (um) poço petrolíferos de códigos 7-LV-0066DRN-A e coordenadas (9.378.905 m N; 659.347 m E) 
localizados no Polo RFQ, Campo de Produção Livramento, município de Caraúbas/RN.        

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-108370/TEC/RLO-0332, com prazo de validade até 21/07/2020 em 
favor de 1 (um) Gasoduto de código, coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetro e extensão: 
ECS BR / ECC UPN: SAÍDA: 9.387.148,00 mN; 691.123,00 mE, CHEGADA: 9.392.704,00 mN; 694.616,00 mE, com 
10" x 7,5 km. localizados no Polo RFQ, Campo de Produção Brejinho (BR) e Upanema (UPN), município de 
Upanema/RN.        

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-108358/TEC/RLO-0324, com prazo de validade até 08/08/2020 em 
favor de 1 (um) Oleoduto de código, coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetro e extensão: 
EC LOR / ECC UPN: Saída: 9.389.473,00 mN; 667.592,00 mE, Chegada: 9.392.700,73 mN; 694.612,22 mE, com 10" 
x 27,00 km, localizados no Polo RFQ, Campos de Produção de Lorena (LOR), Periquito (PQO) e Upanema (UPN), 
municípios de Governador Dix-Sept Rosado/RN e Upanema/RN 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTAÇÃO 

 
MG CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 24.189.896/0001-67, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO Nº 2020-152872/TEC/LI-0097, com prazo de validade até 21/07/2025, em favor do 
empreendimento EXTRAÇÃO MINERAL DE GRANITO, localizada no Sítio Riacho das Carnaúbas, Zona 
Rural, Upanema/RN. 

Maria das Graças Costa e Silva Mendonça 
Sócio-Administrador 

Novas contas 
de adolescentes 
serão definidas 
como privadas

INSTAGRAM 

Diminuindo a exposição 
de menores de idade na 
rede social, o Instagram 

anuncia nesta terça-feira, 27, que 
todas as novas contas de usuários 
16 anos ou menos serão privadas 
por pré-defi nição, impossibili-
tando que terceiros possam ver 
o conteúdo publicado pelos ado-
lescentes. A medida passa a valer 
a partir desta semana, junto com 
novas restrições de segmentação 
de anúncios para esse público 
e fi ltros para impedir que estra-
nhos contatem esses perfi s.

Até agora, ao criar conta na 
rede social, o jovem era pergun-
tado se desejava ter uma conta 
pública, na qual o conteúdo pode 
ser encontrado em hashtags e na 
busca, ou privada, na qual novos 
seguidores precisam ser aprova-
dos pelo dono do perfi l. Agora, a 
primeira defi nição será de conta 
privada. Se o adolescente quiser 
tornar o perfi l aberto, terá de fa-
zer a alteração manualmente.

“Para os jovens que optaram 
por ter uma conta pública no 
Instagram, enviaremos uma noti-
fi cação destacando os benefícios 
da conta privada e explicando 
como alterar as confi gurações de 
privacidade”, explica a empresa 
em uma publicação no blog da 
rede social. “Continuamos dando 
aos jovens o poder de escolha, 
caso queiram mudar a confi gu-
ração padrão para uma conta pú-
blica ou manter sua confi guração 
atual como pública.”

O Instagram afi rma que, 
em pesquisas internas, oito em 
cada dez jovens escolhiam ter 
uma conta privada ao entrar na 
rede social.

O padrão de 16 anos será apli-
cado em todo o mundo, menos nos 
países da União Europeia, onde o 
teto será de 18 anos devido à legis-
lação local. Atualmente, somente 
pessoas com mais de 13 anos po-
dem criar perfis na rede social. 

O Instagram também anun-
ciou outras medidas para forti-
fi car a privacidade dos adoles-
centes. Uma delas diz respeito ao 
contato indesejado entre adultos 
desconhecidos e jovens. De acor-
do com a plataforma, perfi s com 
“comportamento potencialmen-
te suspeito” (isto é, adultos que 
podem ter sido recentemente 
bloqueados ou denunciados por 
um jovem) não conseguirão en-
contrar as contas desses menores 
de idade nas ferramentas de bus-
ca.  Outra é sobre o compartilha-
mento de dados com terceiros.
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Ouro
Que a humildade, a competência 

e a fé em Deus do surfi sta Ítalo Ferrei-
ra se espalhem entre nós. Bela vitória 
dourada! Parabéns, campeão!

Significado
Oriundo do grego, Ítalo é um no-

me que signifi ca “touro”, “vitelo” ou “o 
italiano”. Carinhoso, fi el e superpro-
teror, gosta de demonstrar seu amor 
e ajudar a todos que precisam dele.

Cultura
O presidente Jair Bolsonaro as-

sinou o decreto que regulamenta o 
Programa Nacional de Apoio à Cul-

tura (Pronac), conhecido como Lei 
Rouanet. A norma, publicada nesta 
terça-feira 27, no Diário Ofi cial da 
União, incentiva o desenvolvimento 
de projetos culturais no Brasil capita-
lizando e distribuindo recursos para 
o setor cultural.

Calendário
Hoje, 28 de julho, é o dia do 

agricultor.

Baleias
Poucos dias após o Projeto Baleia 

Jubarte anunciar o início da tempo-
rada 2021, imagens dos gigantes ma-
míferos marinhos na costa de Forta-

leza apareceram nas redes sociais. 
Boa surpresa não apenas para quem 
não está habituado a ver baleias tão 
perto da costa do Ceará, mas tam-
bém para pesquisadores e defenso-
res da biodiversidade marinha.

Baleias 2
Coordenador de Pesquisa do Pro-

jeto Baleia Jubarte, Milton Marcon-
des informa que, com o crescimento 
da população, as baleias-jubarte es-
tão se espalhando cada vez mais pela 
costa brasileira.

Solistas
Jovens instrumentistas espa-

lhados pelos Brasil concorrem ao 
prêmio do Concurso Jovens Solistas 
Aldo Parisot – Etapa Nacional, pro-
movido pela Orquestra Sinfônica do 
Rio Grande do Norte –OSRN, através 
do projeto Movimento Sinfônico.

Solistas 2
No total, foram 40 habilitados, 

dos quais 25 passaram para a fase 
fi nal e o público pode ajudar a eleger 
um campeão votando através da pá-
gina https://jovenssolistas.aure.com.
br/. O resultado acontece hoje, du-
rante o programa Quartas Clássicas, 
apresentado por Tatiane Fernandes e 
Linus Lerner, a partir das 20h, no ca-

nal ofi cial da Orquestra, no YouTube.

Na buraqueira
O ex-presidiário e ex-presidente 

Lula da Silva continua serelepe, dan-
do entrevistas, falando em candida-
tura. Afi nal, estamos no Brasil.

Reflexão
Quando você achar que seus 

problemas são os piores do mun-
do, perceba que você está cons-
ciente, ouvindo, vendo, falando, 
andando, sem sentir dores, e ainda 
tendo o privilégio de ter o que co-
mer, todos os dias. Aí, é só agrade-
cer a Deus e continuar lutando.

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) melhorou a 
perspectiva de crescimento 

do Brasil neste ano, citando a me-
lhora nos termos das trocas comer-
ciais do país, mas ao mesmo tempo 
reduziu a alta estimada para 2022.

O relatório Perspectiva Eco-
nômica Global do FMI, divulgado 
nesta terça-feira, 27, mostrou que 
o fundo estima um crescimento do 
Produto Interno Bruto brasileiro de 
5,3% em 2021, 1,6 ponto percentual 
a mais do que era previsto em abril.

Entretanto, para 2022 a proje-
ção de crescimento foi reduzida 
em 0,7 ponto, para 1,9%.

A melhora do cenário do país 
para este ano ajudou a elevar a 
perspectiva de crescimento eco-
nômico da América Latina e Cari-
be para 5,8% em 2021, 1,2 ponto a 
mais do que em abril. A previsão 
para a região no ano que vem, por 
sua vez, melhorou em apenas 0,1 
ponto, e fi cou em 3,2%.

“A melhora da projeção para 
a América Latina e Caribe resulta 
principalmente de revisões para 
cima no Brasil e México, refl etin-
do resultados melhores do que o 

esperado no primeiro trimestre”, 
disse o FMI no relatório.

Além disso, o Fundo citou re-
percussões positivas para o Méxi-
co da melhora do cenário para os 
Estados Unidos e termos comer-
ciais em alta expressiva no Brasil, 
que tem sido favorecido pela alta 
dos preços das commodities.

Já a perspectiva para o grupo 
de Mercados Emergentes e em De-
senvolvimento, do qual o Brasil faz 
parte, passou para 6,3% em 2021 e 
5,2% em 2022, ante 6,7% e 5,%, res-
pectivamente, previsto em abril.

A projeção do FMI para a ex-
pansão do PIB brasileiro este ano 
fi cou em linha com a do Ministério 

da Economia feita em meados deste 
mês. Mas para 2022 a expectativa do 
ministério é melhor, para 2,51%.

Já a estimativa de crescimento 
do PIB na pesquisa Focus reali-
zada semanalmente pelo Banco 
Central junto a uma centena de 
analistas de mercado está em 
5,29% para 2021 e 2,1% para 2022.

O FMI chamou a atenção para 
a possibilidade de piora da pande-
mia e de condições fi nanceiras ex-
ternas mais apertadas, o que seria 
um revés grave para a recuperação 
dos mercados emergentes e em 
desenvolvimento, levando o cres-
cimento global para abaixo do ce-
nário básico previsto no relatório.

O relatório destacou ainda a 
infl ação elevada esperada para 
esse grupo de países, relaciona-
da em parte à alta de preços dos 
alimentos.

“A comunicação clara de ban-
cos centrais sobre o cenário para 
a política monetária será impor-
tante para moldar as expectati-
vas de infl ação e proteger contra 
aperto prematuro das condições 
fi nanceiras”, disse o FMI.

“Existe, entretanto, o risco 
de que as pressões transitórias 
possam se tornar mais persis-
tentes e que os bancos centrais 
possam precisar adotar ações 
preventivas”, completou.

FMI melhora previsão 
de crescimento do Brasil 
para 5,3% em 2021
ECONOMIA | Previsão 
impulsionou estimativa de 
alta para América Latina e 
Caribe

FMI estima um aumento no PIB de 5,3%, 1,6 ponto percentual a mais do que era previsto em abril

DIVULGAÇÃO/NUBANK

CRIS FAGA/PAGOS

Benefício faz parte do programa de inclusão

O plano de saúde que a Vale 
oferece aos funcionários da 
empresa no Brasil passou 

a dar cobertura completa para a 
terapia hormonal para transição 
de gênero. O benefício faz parte do 
programa de conscientização e in-
clusão desenvolvido pela empresa.

Segundo a Vale, cerca de 2.400 
profi ssionais em cargos de lideran-
ça receberam treinamento sobre o 
assunto desde o ano passado em 
vários países onde a companhia 
atua, e 15 mil funcionários partici-
param de webinários, workshops e 
conversas.

Os empregados também cria-
ram um grupo de afi nidade LGBT-
QIA+ dentro da companhia no ano 
passado.

Plano de saúde 
da Vale passa a 
cobrir transição 
de gênero 

INCLUSÃO 
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Ocertifi cado de vacinação do 
ciclo completo dos imuni-
zantes contra a covid-19 

pode agora ser emitido em três 
idiomas: português, inglês e es-
panhol. A funcionalidade está no 
aplicativo ConecteSUS, disponibi-
lizado para gestão de informações 
de pacientes em sua relação com o 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A emissão do certifi cado em 
outras línguas pode ser útil para 
pessoas que desejam sair do país 
ou precisam apresentar essa docu-
mentação para cumprir algum tipo 
de exigência que demanda a com-
provação da imunização.

A situação da pandemia no país 
levou boa parte do mundo a proi-
bir a entrada de brasileiros. Parte 
das nações começou a fl exibilizar 
essas vedações. Mas há diferentes 
obrigações impostas, como a apre-
sentação de exame negativo ou 

o certifi cado de vacinação com a 
conclusão do ciclo vacinal.

O ConecteSUS é um dos cami-
nhos para guardar as informações 
de vacinação. Quem não instala o 
app e se dirige a um posto de vaci-
nação recebe um cartão que preci-
sa ser mantido para a aplicação da 
segunda dose.

Caso uma pessoa perca o cartão, 
a orientação do Ministério da Saúde 
(MS) é buscar a unidade de saúde 
onde recebeu a primeira dose para 
retirar a segunda via. Segundo o MS, 
o uso do aplicativo evita este tipo de 
transtorno já que mantém as infor-
mações no sistema do SUS.

O app também traz histórico de 
saúde e de procedimentos realizados 
no SUS, como consultas e atendi-
mentos em geral. É possível marcar 
consultas pelo app, desde que o pa-
ciente esteja cadastrado na unidade 
de saúde e no sistema do SUS.

Covid-19: certificado de 
vacinação pode ser emitido 
em até três idiomas

CONTROLE
BHARAT BIOTECH

DIVULGAÇÃO

ADiretoria Colegiada da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) decidiu por 

unanimidade, nesta terça-feira 27, 
suspender cautelarmente a licença 
para importação e distribuição da 
vacina indiana Covaxin contra a co-
vid-19. A autorização, excepcional 
e temporária, havia sido solicitada 
pelo Ministério da Saúde.

Em nota, a agência diz que a 
medida prevalece “até que sobre-
venham novas informações que 
permitam concluir pela seguran-
ça jurídica e técnica da manuten-
ção da deliberação que autorizou 
a importação”.

A decisão foi tomada após a An-
visa ser comunicada pela empresa 
indiana Bharat Biotech de que a 
Precisa Medicamentos não possui 
mais autorização para representar 
a farmacêutica. O relator da maté-
ria, o diretor Alex Machado Cam-
pos, considerou que a perda de 
legitimidade da Precisa para atuar 
perante a agência pode infl uenciar 
no cumprimento dos requisitos e 
condicionantes da importação.  

Segundo a Anvisa, a decisão 
levou em conta notícias de que 
documentos ilegítimos podem 
ter sido juntados ao processo de 
importação, o que pode impactar 
as conclusões quanto aos aspec-
tos de qualidade, segurança e efi -
cácia da vacina a ser utilizada na 
população nacional.

No voto, o relator informou 
que acionou a procuradoria jurí-
dica da Anvisa e está promovendo 
diligências junto à Bharat e ao Mi-
nistério da Saúde.

Na sexta-feira (23), a Bharat Bio-
tech anunciou o encerramento de 
seu acordo com a Precisa Medica-
mentos, que intermediava a venda 
do imunizante no Brasil - o mais caro 

contratado até o momento pelo go-
verno brasileiro, por US$ 15 a dose.

De acordo com o anúncio da 
Bharat, a empresa pretendia con-
tinuar a trabalhar com a Anvisa 
para concluir o processo de apro-
vação regulatória do imunizante. 

A Precisa Medicamentos inter-
mediou a compra da vacina indiana 
Covaxin pelo Ministério da Saúde. O 
contrato é alvo de investigação da 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Covid, que avalia um 
suposto esquema de corrupção no 
Ministério da Saúde. Pressões “atí-
picas” para a liberação do contrato, 
inclusive para efetuar o pagamento 
antecipado de parte do R$ 1,6 bi-
lhão previsto para aquisição de 20 
milhões de doses, foram relatadas 
à CPI pelo deputado federal Luiz 
Miranda (DEM-DF) e seu irmão, 
servidor do Ministério da Saúde, 
Luiz Ricardo Miranda, que revelou a 
tramitação suspeita do contrato. 

O contrato já foi suspenso pelo 
Ministério da Saúde e está sob aná-
lise também da Corregedoria Geral 
da União e do Ministério Público.    

Anvisa suspende 
licença de importação 
da vacina Covaxin
CPI DA COVID | Decisão da agência é reflexo de rescisão de acordo da fabricante 
Bharat Biotech com Precisa Medicamentos, ex-representante da farmacêutica no Brasil

Emissão do certificado em outras línguas pode ser útil para pessoas que desejam sair do país

R$ 1,6 bi
Valor do contrato que 
está sob investigação 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Logo pela manhã, tudo indica que seu signo irá 
tomar decisões rápidas e no impulso da emoção do 
momento. Pode se empolgar e se atirar nas coisas ou 
pessoas. Só cautela pra não ser agressivo(a) demais e 
acabar queimando seu  lme, ok?

Tudo indica que vai manter uma ligação muito boa com 
todos, tanto em suas relações pessoais quanto em suas 
parcerias pro  ssionais. O interesse em conhecer gente 
nova talvez cresça, mas corre o risco de se empolgar 
demais e colocar a carroça na frente dos bois.

Touro, meu consagrado, a Lua migra para a sua 
temível Casa 12 e abre a porteira do inferno astral. Aí 
tudo indica que a sua teimosia estará nas alturas e só 
as suas verdades vão importar, mas atitudes podem 
não ser bem-vistas pelas outras pessoas.

Meninos e meninas de Escorpião, as coisas no trabalho 
podem oscilar por conta do seu estado emocional. 
Tudo indica que terá reações rápidas e tomará decisões 
impulsionada(o) pela emoção. Seu jeito mandão talvez 
apareça e faça todo mundo ralar no serviço.

O dia começa com uma vibe boa nas suas relações com 
amigos, colegas e conhecidos. Seu signo deve  car mais 
espontâneo e empolgado, mantendo o clima animado com 
todos. Suas geminianices devem dar as caras e você tende a 
ir atrás de vários objetivos e sonhos tudo ao mesmo tempo.

Bora, sagita, que o dia começa maravilindo. A 
Lua inicia o rolê no seu paraíso astral e destaca 
o seu lado espontâneo, corajoso e independente. 
Tudo indica que não  cará parado(a) e irá atrás de 
experiências novas.

Tô vendo aqui que, em busca de ter mais reconhecimento 
na pro  ssão, seu signo deve  car mais ativo, independente 
e corajoso. Porém corre o risco de se empolgar demais e 
ser agressivo(a), o que pode te render críticas e prejudicar 
sua reputação. Olho aberto, caranguejinho!

O dia começa agitado em casa. Tudo indica que 
seu signo estará mais rapidinho, independente e 
impulsivo, mas também deve  car mais mandão e 
agressivo. Evite exagerar na dose e explodir com a 
família pra não causar furdunço logo de manhãzinha.

Os astros trazem um alerta real, o  cial: seu signo deve  car 
mais espontâneo e ativo, aproximando-se de pessoas que 
possam te mostrar coisas novas e interessantes. Mas seu 
lado caprichoso e impulsivo também dá as caras e você 
tende a dominar tudo e todos. Calma, Leão!

Alô, alô, aquariangel! Sua manhãzinha está do 
jeito que o seu signo gosta: recheada de conversas 
e ideias. Sua mente tá muito on: inquieta, fértil 
e sonhadora, e você tende a racionalizar suas 
emoções.

Bora lá, virginiane, que há sinal de transformações logo 
no início do dia. Suas relações devem  car fortes, mas 
pode ter reações emocionais intensas e fazer tempestade 
em copo d’água. Tudo indica que seu signo estará mais 
espontâneo, corajoso e impulsivo, inclusive nos negócios.

Alerta de spoiler, mas é coisa boa: a Lua migra para 
a sua Casa da Fortuna e há sinal de money, money, 
money! Mais independente e corajosa(o), você 
tende a agir com rapidez e pode ganhar dinheiro 
com facilidade, sobretudo se lida com público.

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
Ontem, após a prisão do 

infl uenciador digital Raulino 
de Oliveira Maciel, em Santa 

Catarina, o SBT informou que 
não tem mais nenhuma ligação 
com ele... ... Raulzito integrou 
o quadro de streamers do “SBT 
Games”, mas não era produtor 
exclusivo da plataforma... ... E 

desta forma não tinha autorização 
nenhuma para negociar em 

nome da emissora. Dirigida 
por Quico Meirelles, “Pico da 
Neblina”, terá uma segunda 

temporada na HBO Max... ... Em 
seu elenco principal, Luís Navarro, 
Henrique Santana, Leilah Moreno 

e Daniel Furlan. Gravações em 
agosto... ... Tudo acontece numa 
São Paulo fi ccional, na qual o uso 
e o comércio de maconha foram 
legalizados. Retorno de Glória 
Pires às novelas da Globo está 

confi rmado em “Olho por Olho”, 
do João Emanuel Carneiro. Grava 

no ano que vem...

Trabalho encerrado
Diego Guebel já fi nalizou as gra-

vações de um reality de beleza para 
a HBO, só que ninguém está autori-
zado a falar sobre ele, muito menos 
entrar em detalhes por enquanto.

Fala-se, no entanto, que o resul-
tado é muito bom.

Por outro lado
Como consultor da Band, Gue-

bel está levando à frente o projeto de 
um reality show, para exibição ainda 
neste segundo semestre.

Um trabalho que também tem a 
participação de Zeca Camargo.

Missão cumprida
Alessandro Marson e Thereza 

Falcão entregaram, segunda-feira, os 
últimos capítulos de “Nos Tempos do 
Imperador”, a próxima novela das seis 

na Globo, com estreia em 9 de agosto.
Internamente, essa novela está 

sendo tratada como uma “superpro-
dução” para a faixa das 18h.

(Alexandre Nero e Gabriela 
Medvedovski estão em ‘Nos Tempos 
do Imperador’ / Divulgação)  

Pela ordem
“Topíssima” vai seguir em exi-

bição na Record até a última se-
mana de agosto.

Para o seu lugar foi escolhida a 
série canadense “Quando Chama 
o Coração”.

Tem cabimento?
O Twitter, para alguns dos seus 

habituais frequentadores, está a um 
passo do hospício.

Ontem teve quem atribuiu às esco-
lhas políticas do Gabriel Medina, a sua 

derrota na Olimpíada. Aí também não.

A propósito
Ainda sobre os Jogos Olímpicos, 

o esporte sempre mexe muito com a 
emoção de todos.

Exageros e carregadas de tinta 
de alguns, a entrevista do Guilherme 
Pereira com o Ítalo Ferreira, ouro no 
surfe, foi um momento histórico, mas 
antes de tudo humano, desta cobertu-
ra. Impossível não se emocionar.

Plantão 24h
Antonio Zimmerle, responsável 

pela programação, é o mais novo 
frequentador do departamento 
médico da Band.

Brincando com o cachorro, ele ba-
teu as costas num corrimão e fraturou 
duas costelas. Mas está na ativa, com 
um pouco de dor e remédios, mas está.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

“Ilha Record” tem 
um começo interes-
sante e dos mais 
animadores

Porque está no comecinho 
ainda, o risco de queimar a lín-
gua é muito grande, mas esse 
início do “Ilha Record”, ao que 
se dispõe todo reality show, pas-
sa a melhor das impressões.

A escolha dos participan-
tes, dividindo as equipes, Ru-
bi e Esmeralda, logo após a 
apresentação de cada um, já 
fez desabrochar as primeiras 
diferenças. 

Por outra, a misteriosa fi gura 

do guardião também não deixa de 
ser um componente dos mais in-
teressantes, meio que enigmático, 
contribuindo bem para a dinâmica 
do jogo. É sempre por meio dele, 
parece, que tudo vai acontecer.

Por ser um formato próprio, 
natural esperar por algumas sur-
presas no decorrer das suas pró-
ximas exibições, até por não per-
mitir ninguém do seu elenco se 
desligar do jogo até a fi nal. Final, 
aliás, que será ao vivo.

Além do lugar, Paraty, muito 
bonito, e das perfeitas instala-
ções, merece destaque o desem-
penho da Sabrina Sato. Pelo que 
mostrou até agora, poderá ser o 
seu melhor trabalho desde que 
chegou à Record em 2013.

JOSÉ CARLOS NERY
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO, com 
prazo de validade até 26/04/2021, em favor do empreendimento para bene ciamento 
de produtos de Abelha e Derivados (Mel), localizado na ASSOCIAÇÃO 
CERROCORAENSE DE APICULTORES - Zona Rural do município Cerro Corá/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO, com 
prazo de validade até 18/03/2023, em favor da Agroindústria Bene ciamento de 
Mel, localizado na ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES FAM DO 
PERÍMETRO E ADJACÊNCIAS -  Zona Rural do município de Pau dos Ferros/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA 
PESCA, CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação - LRO, com prazo de validade até 28/11/2021, em favor do 
empreendimento para bene ciamento de Mel, localizado na ASSOCIAÇÃO DE 
APICULTORES DE SEVERIANO MELO - município Severiano Melo/ RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, CNPJ: 
08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença de Regularização de Operação - LRO, com prazo de validade até 17/04/2022, em 
favor da Reforma e ampliação de uma unidade de processamento/ bene ciamento e 
preparação de conservas de frutas, legumes e condimentos, agroindústria para produção 
de sucos concentrados de frutas, localizado na ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
RURAIS DE PORTALEGRE - município Portalegre/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO, com 
prazo de validade até 18/03/2023, em favor da Agroindústria de Processamento de 
Castanha de Cajú, localizado no NÚCLEO DE PRODUÇÃO COOPERADOS DA 
COMUNIDADE DE CHA DE DIVISÃO -  Zona Rural do município de Cerro Corá/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA 
PESCA, CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo 
de validade até 23/11/2026, em favor do empreendimento para casa de mel, 
localizado na ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS APICULTORES DE IPUEIRA 
- Zona Rural do município Ipueira/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 
19/03/2026, em favor do empreendimento para bene ciamento, preparação e 
conservas de frutas, legumes e condimentos, localizado na ASSOCIAÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA XIQUE-XIQUE - Zona Rural do município 
Mossoró/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 07/05/2026, 
em favor do empreendimento para fabricação de laticínios (Pasteurização de Leite), 
localizado na ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SANTA 
TEREZA E ADJACENCIAS - Zona Rural do município Santana do Matos/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 
19/05/2027, em favor do empreendimento para bene ciamento de Polpa de Fruta, 
localizado na ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E PRODUTORAS DA FEIRA 
AGROECOLÓGICA DE MOSSORÓ - APROFAM - Zona Rural do município 
Mossoró/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA 
PESCA, CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo 
de validade até 09/07/2025, em favor do empreendimento para produção de 
polpa de frutas, localizado na ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DA COMUNIDADE CAMPINAS - AFCC - município Extremoz/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA 
PESCA, CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo 
de validade até 08/01/2027, em favor do empreendimento de Unidade de 
bene ciamento de mel, localizado na ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO 
ASSENTAMENTO MODELO 1– no município de João Câmara/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA 
PESCA, CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo 
de validade até 19/05/2027, em favor do empreendimento de Unidade de 
bene ciamento de mel (Casa de Mel), localizado na ASSOCIAÇÃO DOS 
APICULTORES DO COROATÁ – no município de Almino Afonso/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA 
PESCA, CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo 
de validade até 09/07/2025, em favor do empreendimento para construção da 
casa de mel, localizado na ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO PA 25 DE 
JULHO - Zona Rural do município São Bento do Norte/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA 
PESCA, CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo 
de validade até 22/06/2026, em favor do empreendimento para bene ciamento 
de Mel, localizado na ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E AGRICULTORES 
DE BOM JESUS - município Bom Jesus/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA, 
CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo de validade até 27/01/2027, em 
favor da Agroindústria para bene ciamento de Mel, localizado na ASSOCIAÇÃO DOS 
APICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 
DE REFORMA AGRÁRIA DE PALHEIROS III – Zona Rural do município de 
Upanema/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DA 
PESCA, CNPJ: 08.272.049/0001-05 – através do Projeto Governo Cidadão, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli cada-LS, com prazo 
de validade até 08/07/2027, em favor do empreendimento para bene ciamento 
de pescado, localizado na ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE JUCURUTU 
– Zona Rural do município Jucurutu/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

Filme com Seu 
Jorge e astro de 
‘Stranger Things’ 
estreará dia 5 

CINEMA

Com Seu Jorge e o ator Noah 
Schnapp, o Will de “Stran-
ger Th ings”, o fi lme “Abe” 

já tem um dia para estrear nos 
cinemas. Segundo a Paris Filmes, 
a data será dia 5 de agosto.

Na trama, um garoto nova-
-iorquino de nome Abe, de 12 
anos (Noah Schnapp) acaba 
encontrando seu mentor, o 
chef Chico Catuaba (Seu Jorge). 
Ele é fi lho de mãe israelense e 
pai palestino e se divide entre 
as duas identidades.

Dono de uma barraquinha 
descolada no Brooklyn, o cozi-
nheiro vivido por Jorge é especia-
lizado em fusões gastronômicas.

Ao ensinar Abe a experi-
mentar com os sabores, ele o 
motiva a deixar de lado a Faixa 
de Gaza que é sua casa para des-
vendar a própria personalidade. 
Na cozinha e na vida.

A obra, rodada em inglês e 
com equipe metade brasileira, 
metade americana, virou um 
caldo multicultural com atores 
nascidos no Brasil, nos Estados 
Unidos, na Polônia e no Irã e 
um diretor de fotografi a italia-
no, Blasco Giurato (de “Cinema 
Paradiso”).

Dirigido por Fernando Gros-
tein de Andrade, o fi lme fez sua 
estreou no Festival de Sundan-
ce em 2019. No ano seguinte, o 
longa recebeu elogios da revista 
americana especializada Varie-
ty. “‘Abe’ pode ser a coisa perfei-
ta para assistir em casa durante 
o confi namento do coronaví-
rus”, afi rmava a publicação.

Ainda sobre o longa-metra-
gem, o diretor explica: “Minhas 
experiências de vida foram os in-
gredientes para Abe. Um retrato 
livremente desenhado da minha 
vida, fertilizado pelos talentos 
de todo um grupo de pessoas, 
incluindo roteiristas palestino-
-americanos, em que cada um ti-
rou de suas experiências únicas 
para contar esta história.”

DIVULGAÇÃO

Cenas do fi lme com Seu Jorge no elenco
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Primeiro medalhista de ouro do 
Brasil nos Jogos de Tóquio, Ita-
lo Ferreira estava radiante com 

o feito na praia de Tsurigasaki, no li-
toral do Japão. Ele ganhou de Kanoa 
Igarashi na fi nal, subiu ao lugar mais 
alto do pódio e homenageou sua avó, 
que morreu em 2019. “Eu queria que 
minha avó estivesse viva para ela ver 
isso. Para ver o que eu me tornei, o 
que eu consegui fazer”, disse entre 
muitas lágrimas, assim que conse-
guiu falar alguma coisa.

E foi com toda a emoção de um 
choro saudoso, reproduzido exaus-
tivamente nas redes sociais, que o 
Brasil pode conhecer mais profunda-
mente o potiguar que sempre volta a 
seu ponto de partida, Baía Formosa, 
interior do Rio Grande do Norte. Ele 
sempre frisa que não “esquece suas 

origens” e faz questão de ter seus 
amigos de infância por perto. Até 
ampliou sua casa no Rio Grande do 
Norte para caber todo mundo que o 
visita.

Estar em casa, aliás, foi o maior 
segredo do surfi sta na preparação 
para os Jogos de Tóquio. Depois de 
uma sequência de etapas do Circuito 
Mundial na Austrália, Ítalo emendou 
uma disputa na Califórnia, no Surf 
Ranch, mas então fez questão de 
voltar ao Rio Grande do Norte. Na ci-
dadezinha de 10 mil habitantes que 
ele fez aparecer no mapa, treinou na 
academia que ele mesmo construiu 
e se preparou fi sicamente, mas tam-
bém emocionalmente para a Olimpí-
ada. É em Baía Formosa que o agora 
campeão olímpico recarrega suas 
energias, renova sua fé e se enche de 
esperança para o que der e vier.

 Em Tóquio, o surfi sta entrou no 
seleto grupo de campeões olímpicos 
brasileiros, o primeiro do surfe. Aos 
27 anos, ainda vai disputar o título 
mundial nesta temporada e preten-
de abrir um instituto na sua terra 
para ajudar crianças no desenvolvi-

mento social, educacional e esporte. 
Apesar da fama que vive atualmente, 
não esquece seu começo sobre uma 
tampa de isopor, e quer tentar levar 
uma geração de jovens junto com ele.

E com fé tatuada no braço, pin-
tada na unha e sólida na mente, o 
potiguar também compartilhou seu 
mantra diário com o mundo: “Diz 
‘amém’ que o ouro vem”. Veio! E é, 
com muito orgulho, do Rio Grande 
do Norte.

Emoção
O choro de Ítalo em sua 

primeira entrevista, conduzida 
pela voz também embargada do 
repórter Guilherme Pereira, da 
TV Globo, fez o brasil inteiro ir às 
lágrimas nas primeiras horas da 
manhã. E Ítalo, que até então era 
sempre colocado à sombra do 
também brasileiro Gabriel Medi-
na, foi festejado por famosos, de 
Felipe Neto a  Christina Rocha, 
64. Mas a cabeça do potiguar es-
tava em Dona Mariquinha.

Era ela que via antes de todo 
mundo as conquistas do jovem 

surfi sta potiguar. “Quando eu 
voltava do campeonato, a pri-
meira coisa que eu fazia era mos-
trar o troféu para ela”, lembrou o 
atleta, que nasceu em Baía For-
mosa (RN). Não vai ser diferente 
agora. “Quando eu fui campeão 
do mundo, eu levei para ela e ela 
não estava. Eu provavelmente 
vou continuar no mesmo ritual, 
levar a medalha para ela”.

Mariquinha morreu em 2019, 
no mesmo ano em que Italo Fer-
reira se tornou o terceiro brasilei-
ro a conquistar um mundial da 
modalidade. “Ela lá de cima está 
muito orgulhosa”, disse o surfi sta 
após conquistar o ouro no Japão.

No primeiro pódio da histó-
ria do surfe nas Olimpíadas, mais 
emoção e alegria. Já com a meda-
lha de ouro no peito, Italo Ferrei-
ra pediu licença para extravasa. 
Deu um mortal e saiu acenando 
para os presentes, agradecendo a 
todos pelo apoio.

Disputa
A vontade era tanta que, lo-

go na primeira onda, a prancha 
quebrou. Foram pouco mais de 
dois minutos até que Italo Ferrei-
ra nadasse à areia para recome-
çar. O que parecia um mau pres-
ságio, porém, não passou de um 
leve percalço. No mar revolto de 
Tsurigasaki, o surfi sta brasileiro 
enfi leirou manobras e garantiu 
o primeiro ouro da história do 
surfe em Olimpíadas. O primei-
ro do Brasil em Tóquio. Diante 
do japonês Kanoa Igarashi, que 
eliminou Gabriel Medina na se-
mifi nal, o potiguar entrou para 
o rol de heróis olímpicos do país.

Italo superou Igarashi com 
sobras. Apesar da quebra da 
prancha logo em sua primeira 
tentativa de manobra, o brasi-
leiro não desanimou. Agressivo 
durante toda a bateria, conse-
guiu três boas notas, o sufi ciente 
para deixar o japonês em com-
binação. No somatório fi nal, 
15,14 contra 6,60 do rival. A festa 
começou antes mesmo do fi m, 
a dois minutos do sinal tocar. O 
ouro já estava garantido.

HISTÓRICO
Primeiro ouro olímpico do surfe é do RN

TÓQUIO 2020 | Ítalo Ferreira, 
natural de Baía Formosa, é 
também o primeiro brasileiro 
no lugar mais alto do pódio 
nesta edição dos jogos 


