
Fábio Faria joga pesado para derrubar 
candidatura de Rogério Marinho ao Senado

Tênis: brasileiras disputam medalha de bronze no Japão

POLÍTICA. 3 | Eles são do mesmo estado, ministros do mesmo governo, disputam uma posição de destaque perto do chefe e não escondem o desejo de chegar ao Senado. Mas um deles, o das Comunicações, Fábio 
Faria, tem se articulado constantemente para dar um “canto de carroceria” no colega Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Fábio prefere Rogério candidato ao governo do RN, enfrentando Fátima Bezerra 

ESPORTES. 16 | O tênis brasileiro vai lutar pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta quinta-feira 29, a dupla Luisa Stefani e Laura Pigossi jogou bem, 
mas foi superada pela parceria suíça Belina Bencic/Viktorija Golubic. As rivais no caminho do bronze são Veronika Kudermetova e Elena Vesnina, do Comitê Olímpico Russo

Prefeitura antecipa 
folha de julho e injeta 
R$ 68,2 milhões 
na economia local

Vereadora Nina 
defende que espaços 
públicos de Natal 
sejam regulamentados

CIDADES. 5 | Os servidores públicos 
ativos, inativos e pensionistas da 
Prefeitura de Natal, vinculados aos 
órgãos da administração direta, indireta, 
autárquica e fundacional, recebem 
antecipadamente seus salários de julho. 
Dinheiro está na conta nesta sexta 30.

POLÍTICA. 4 | Trabalhadores que atuam 
em locais públicos lutam há anos por 
uma lei que organize suas atividades, 
hoje consideradas informais. A causa 
foi abraçada pela vereadora Nina 
(PDT), que entendeu a importância da 
regulamentação para esses natalenses.
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O senador Jean Paul Prates (PT) 

colocou o pé na estrada. Percorrerá 

11 cidades do Seridó até sábado.

O que levaria atletas de modalidades 

diferentes a se alfi netarem, na rede 

social, em plena Olimpíada?

Medalha de ouro no tiro esportivo, 

iraniano Javad Foroughi é acusado 

de integrar grupo terrorista.
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ROBÉRIO PAULINO CRITICA PROPOSTA DO NOVO 
PLANO DIRETOR DE NATAL: “VAI LIBERAR GERAL”

   Vereador Robério Paulino (PSOL), ao Agora RN Entrevista, falou sobre ações do seu mandato e avaliou as gestões estadual, 
municipal e federal no contexto da pandemia. Ele criticou o projeto do Plano Diretor, que chegará à Câmara de Vereadores.Pág. 3
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nomeação do senador Ciro No-
gueira (PP-PI) à chefi a da Casa 
Civil foi formalizada com a pu-
blicação no Diário Ofi cial da 
União (DOU). O ministro—líder 
do Centrão — vai substituir o 
general Luiz Eduardo Ramos, 
que passará ao comando da Se-
cretaria-Geral da Presidência. As 
mudanças fazem parte de uma 
minirreforma ministerial que in-
clui a recriação do Ministério do 
Trabalho e Previdência. O objeti-
vo é melhorar a articulação com 
o Congresso, sobretudo no Sena-
do, onde as investigações da CPI 
da Covid têm causado desgastes 
ao Palácio do Planalto. 

A Casa Civil é um dos ministé-
rios mais importantes da Espla-
nada, encarregada de auxiliar nas 
relações com o Parlamento e de 
atuar na coordenação das ações do 
governo. O ocupante desse cargo 

compõe, ao lado do ministro da 
Economia, a Junta de Execução 
Orçamentária, responsável por de-
fi nir questões do Orçamento, tais 
como créditos suplementares, blo-
queios e desbloqueios de verbas. 

A escolha de Ciro Nogueira 
para a função representa a entrega 
do “coração do governo” ao Cen-
trão, bloco partidário que apoiou 
todos os presidentes, no período 
da redemocratização, em troca 
de cargos federais. Para políticos 
e analistas, trata-se de fl agrante 
contradição de Bolsonaro, que 
havia prometido acabar com a 
“velha política” e já se referiu a esse 
mesmo grupo como “a nata do que 
há de pior no Brasil”. 

Enfrentando baixos índices 
de popularidade, pressionado 
pelas investigações da CPI da Co-
vid e alvo de mais de 130 pedidos 
de impeachment na Câmara, o 

mandatário hoje depende das 
mesmas práticas que condenou 
para sobreviver no cargo. Ciro 
Nogueira, que apoiou governos 
petistas e o do ex-presidente Mi-
chel Temer (MDB), aproximou-se 
de Bolsonaro em meados de 2020. 
Desde então, passou a fazer parte 
da comitiva do chefe do Planalto 
durante viagens ao Nordeste para 
inauguração de obras e se tornou 
um dos principais defensores do 
governo no Congresso. 

“Bolsonaro disse que a Casa 
Civil, entregue a Ciro Nogueira, é 
a alma do governo. É a confi ssão 
de que o presidente está vendendo 
ambas, alma e governo, ao Cen-
trão para tentar sobreviver. Bolso-
naro está de joelhos, humilhado”, 
disse o deputado Marcelo Freixo 
(PSB-RJ), pelas redes sociais. 

Com informações do Correio 
Braziliense. 

Ciro Nogueira, o novo poderoso da República

A

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

Novo membro
A ida do senador Ciro Nogueira (PP-PI) 

para o Ministério da Casa Civil muda a com-
posição da Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Pandemia no Senado. Ciro era um 
dos 11 titulares da comissão e será substituído 
pelo senador Luis Carlos Heinze (Progressis-
tas-RS), que ocupava uma das suplências. 

Pé na estrada
O senador Jean Paul Prates (PT) colocou o 

pé na estrada. Percorre 11 cidades do Seridó 
até sábado, acompanhando a aplicação de 
recursos via emendas parlamentares que en-
caminhou para os municípios da região.

Repúdio 
A jornalista Glacia Marilac, assessora de 

imprensa do senador Styvenson Valentim 
(Podemos) até o ano passado, pediu desfi lia-
ção do Podemos na segunda-feira, por não 
compactuar com declarações consideradas 
machistas do senador que viralizaram na 
imprensa e redes sociais. Marilac chegou a se 
fi liar ao Podemos – partido presidido pelo se-
nador – para se candidatar a vereadora, sendo 
a mais votada da legenda. 

Cerco ao potiguar 
Após o senador Styvenson Valentim ter 

insinuado que uma mulher havia merecido 
ser agredida, a Secretaria da Mulher e a Procu-
radoria da Mulher da Câmara dos Deputados 
pediram a apuração da denúncia de violência 
contra a mulher e violência política de gênero 
por parte de Styvenson. “A manifestação de 
Styvenson denota clara incitação à violência 
política de gênero e atenta contra a postura 
exigida a um parlamentar representante do 
povo”, afi rmou a deputada Tereza Nelma, 
procuradora da Mulher, no ofício enviado a 
Rodrigo Pacheco. Ao comentar o caso de uma 
mulher agredida por um policial, Valentim 
insinuou que as atitudes da vítima podem ter 
feito que ela merecesse apanhar.

Campanha 
Lançada pela Prefeitura em abril passado, 

a campanha “Vacina Solidária” já arrecadou 
mais de 15 toneladas de alimentos não pe-
recíveis em Natal. A campanha tem por ob-
jetivo reforçar o acolhimento às famílias em 
vulnerabilidade que residem no município. 
Em três meses, já foram arrecadadas mais 
de 15 toneladas de alimentos pela Secretaria 
Municipal do Trabalho e Assistência Social 
(Semtas), coordenadora da ação realizada em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. 
Os pontos de coleta funcionam nos locais de 
vacinação contra a covid-19. 

Agência premiada
A agência de publicidade Execom, de 

Natal, está no pódio. A campanha “O vírus 
mata, a velocidade no trânsito também”, pa-
ra o Detran-RN, levou a agência às fi nais do 
prêmio ‘Lusofonos da Criatividade’ e garantiu 
o Bronze na categoria Impresso, em Portugal. 
“Conquista que nos fortalece e nos motiva co-
mo equipe, prontos para novos desafi os, pois 
nossa criatividade não tem fronteiras, disse o 
publicitário Odemar Neto, sócio da agência.

Unidos pela vacina 
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 

Mossoró, com auxílio de mais de 20 empresas 
locais e do Sindilojas (Sindicato do Comércio 
Varejista de Mossoró), está apoiando a Prefei-
tura Municipal na abertura do Centro de Vaci-
nação que passará a funcionar no Ginásio Po-
liesportivo Engenheiro Pedro Ciarlini a partir 
deste sábado 24. O projeto Unidos pela Vacina 
(coordenador localmente pela CDL) também 
está envolvido nessa iniciativa.

Primeiro mundo 
A partir desta sexta-feira, a cidade de 

Nova York, nos Estados Unidos, oferecerá 
US$ 100 (R$ 515,21) para quem se vacinar 
contra a covid-19, segundo afi rmou hoje o 
prefeito, Bill de Blasio. A medida busca dar 

um novo impulso à campanha de imuni-
zação na Big Apple, que já conta com 10 
milhões de doses aplicadas, apesar de, nas 
últimas semanas, ter sido registrada uma 
queda no ritmo do processo.

Aquecimento 
A Moura Dubeux iniciou as obras do 

“Olhar das Dunas”, lançado em Natal no últi-
mo mês de dezembro, e já anuncia para este 
próximo mês de agosto, mais um lançamento 
de empreendimento na capital potiguar.

Feira no shopping 
A zona sul ganhará, a partir deste sábado 

31, um espaço para comercialização de pro-
dutos hortifrútis fresquinhos diretamente do 
produtor. A Kitanda do Praia será uma feira 
da agricultura familiar realizada todos os 
sábados, das 10 às 16h, no deck da praça de 
alimentação do Praia Shopping, em Natal, e 
acontecerá em parceria com a associação de 
agricultura familiar e cooperativas agrícolas.

Agenda cultural 
O projeto Dançando nas Dunas do próxi-

mo sábado (31), às 16h30, receberá o espetá-
culo Gonzagando, da Companhia de Dança 
do Teatro Alberto Maranhão – CDTAM, que 
tem direção artística de Wanie Rose.

GIRO DE NOTÍCIAS

PARLAMENTO PIAUÍ

Bolsonaro entregou o “coração do 
governo” ao Centrão, sob a chefi a 
do ministro Ciro Nogueira
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Uma lei de coautoria da depu-
tada federal Carla Dickson 
(PROS-RN), que cria o progra-

ma de cooperação Sinal Vermelho 
para combater a violência doméstica 
contra as mulheres, foi sancionada 
nesta quarta-feira 28 pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

A medida visa que o Governo, 
o Ministério Público e a Defensoria 
Pública poderão fi rmar parcerias 
com estabelecimentos privados 
para ajudar a encaminhar denún-
cias contra os agressores.

A lei do “Sinal Vermelho” de-
termina que os estabelecimentos 
sejam treinados para ajudar vítimas 
de violência. Basta que a mulher 
mostre um X vermelho na palma da 
mão, pintado com batom ou tinta de 

caneta, para que o atendente, ou o 
farmacêutico, entenda a denúncia e 
em seguida acione a polícia.

O projeto também altera a Lei 
Maria da Penha para criar a pena 
contra a violência psicológica, 
caracterizada por ameaças, cons-
trangimento, humilhação, ridicu-
larização, chantagem e limitação 
do direito de ir e vir da mulher. A 
pena vai variar entre seis meses e 
dois anos de prisão.

A partir de agora, juízes po-
derão afastar imediatamente o 
agressor da convivência com a 
vítima diante de risco à integrida-
de psicológica da mulher. Atual-
mente, a restrição ocorre somente 
diante de risco à integridade física 
da vítima e dos dependentes.

A matéria foi proposta pela de-
putada Margarete Coelho (PP/PI ), 
e teve a coautoria da deputa Carla 
Dickson (PROS-RN), que falou sobre 
as ações que governo vem fazendo 
no combate à violência doméstica: 
“Essa questão da violência contra 
a mulher é um assunto muito sério 
e que vem aumentado nos últimos 
tempos, principalmente por causa da 
pandemia. O governo federal, através 
do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, coman-
dado pela ministra Damares Alves, 
tem atuado bastante nesse sentido. 
Fui coautora desse projeto que hoje 
está em vigor, fi co feliz pelo sansão. 
Enquanto deputada, não medirei 
esforços para trabalhar no combate à 
violência contra a mulher”.

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, e o presidente 
do Banco do Brasil, Fausto 

de Andrade Ribeiro, lançam nesta 
sexta-feira 30, em São Gonçalo do 
Amarante, na Grande Natal, uma 
parceria que também envolve o Se-
brae Nacional para a ampliação do 
programa Wi-Fi Brasil.

Através da parceria, serão ins-
talados mais mil pontos de internet 
em comunidades carentes, que não 
têm conectividade atualmente. Mais 
de 14 mil pontos já foram instalados 
pelo Ministério das Comunicações.

Será a segunda vez, numa mes-
ma semana, que Fábio Faria promo-
ve agenda no Rio Grande do Norte. 
Na segunda-feira passada, lançou o 
programa Infovia Potiguar. O minis-
tro intensifi cou as vindas ao Estado 
com o objetivo de materializar as 
pretensões políticas de se tornar 
candidato a senador pela oposição 
nas eleições do ano que vem.

Para se tornar candidato, entretan-
to, Faria terá de se desdobrar para reti-
rar do páreo o colega de Esplanada dos 
Ministérios, Rogério Marinho, ministro 
do Desenvolvimento Regional, que 
deseja a mesma vaga. Mais articulado 
e presente no Estado que Faria, inclu-

sive com liberações de verbas vultosas 
para obras, Marinho já havia articulado 
uma chapa com o deputado federal Be-
nes Leocádio (Republicanos), que seria 
lançada neste fim de semana.

Utilizando-se de influência junto 
ao presidente Jair Bolsonaro, contudo, 
o ministro das Comunicações conse-

guiu o adiamento desse lançamento, 
o que terminou gerando uma crise 
palaciana. Rogério, muito irritado, 
ameaçou entregar o cargo de ministro, 
mas foi convencido a tirar umas férias, 
para esfriar a cabeça. Férias em que até 
intercorrência de saúde o atingiu, obri-
gando Marinho a fazer uma cirurgia 

cardíaca em Porto Seguro, na Bahia.
Considerado visceral em arti-

culação política, Rogério Marinho 
conseguiu apoios em praticamente 
todos os municípios do RN para se 
candidatar ao Senado. No entanto, 
perante a preferência de Bolsonaro, 
Fábio tem levado a melhor, ao vencer 

a disputa “por cima”.
Faria despacha no mesmo prédio 

que Bolsonaro e caiu nas graças da fa-
mília presidencial. Por isso, tenta a to-
do custo retirar Marinho do caminho. 
Com o empoderamento do chamado 
“Centrão”, com a posse do senador Ci-
ro Nogueira na Casa Civil, Fábio Faria 
termina fortalecendo-se ainda mais, 
atuando muito intensamente para 
desbancar Rogério da postulação.

Revelam fontes dos bastidores 
políticos que Fábio gostaria que 
Rogério disputasse o governo, e ele, 
o Senado. No entanto, Rogério foge 
deste cenário, por temer uma derro-
ta acachapante contra a governadora 
Fátima Bezerra (PT). A única possibi-
lidade, a julgar por este cenário, de 
Rogério manter de pé o projeto de 
disputa pelo Senado, é se Fábio Faria 
for alçado à condição de candidato a 
vice na chapa de Bolsonaro.

Para os céticos, não se trata de al-
go impossível, visto que o presidente 
já sinalizou que o vice ideal deve agre-
gar, sendo o fator ser “nordestino” um 
dado agregador, como Faria o é. Com 
o Centrão fortalecido e a fi liação de 
Fábio ou mesmo de Bolsonaro ao PP, 
tudo pode fl uir nesse sentido. É aguar-
dar as cenas dos próximos capítulos.

EMBATE | Ministro das Comunicações intensifica agenda no Rio Grande do Norte, onde aproveita para articular candidatura ao Senado, minando o projeto há 
muito tempo alinhavado pelo colega. Fábio teria preferência em ver Rogério Marinho disputando o governo do Estado, contra Fátima Bezerra, do PT

Fábio Faria articula para desbancar 
Rogério Marinho de candidatura ao Senado

CLÉVERSON OLIVEIRA/MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

KALINA VELOSO

Ministros do governo Bolsonaro, Rogério Marinho e Fábio Faria agem nos bastidores e sonham com o Senado

Lei do Sinal Vermelho 
é sancionada para combater 
violência doméstica

DENÚNCIAS CONTRA AGRESSORES

Carla Dickson ressalta: “Enquanto 
deputada, não medirei esforços 
para trabalhar no combate à 
violência contra a mulher”
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Comerciantes e trabalhadores 
que atuam em locais públicos, 
em diversas modalidades, bata-

lham há anos por uma lei que organi-
ze suas atividades, hoje consideradas 
informais. A causa foi abraçada pela 
vereadora Nina (PDT), que entendeu 
a importância da regulamentação 
para esses natalenses, como também 
da geração de emprego e renda. E 
após diversas reuniões e apelos da 
parlamentar ao Executivo Municipal, 
o Projeto de Lei que rege o uso e ocu-
pação de espaços públicos foi enviado 
à Câmara Municipal de Natal. O texto 
tem como objetivo organizar os refe-
ridos locais, para que as pessoas pos-
sam trabalhar com dignidade.

Para a vereadora, que tem uma in-
tensa luta em prol do trabalhador na-
talense, a proposta vem corrigir uma 
grande lacuna na capital potiguar. 
Ela lembrou que esse é um pedido 

recorrente da categoria e que já teve 
diversos diálogos com as secretarias 
responsáveis e com o prefeito Álvaro 
Dias, em busca de uma solução para o 
problema. “A matéria é de grande inte-
resse social, uma vez que busca regular 
as atividades econômicas informais, 
que há muito tempo necessitam de 
ordenação no município de Natal. Nós 
vemos dezenas de pessoas ocupando 
ruas, praças e canteiros, desejando a 
legalização dos seus trabalhos. E é ne-
cessário ao município criar uma legis-
lação específi ca, que garanta o pleno 
exercício das atividades econômicas, 
já que hoje ainda não é permitido”, 
destacou a vereadora Nina. 

O texto que será votado frisa que 
o órgão competente criará cadas-
tro e plano de disponibilidade dos 
espaços públicos, aptos a ocupação 
temporária. A matéria destaca ain-
da que a legislação deverá ser apli-

cada em consonância com o Plano 
Diretor de Natal, respeitando todas 
as condições higiênico-sanitárias, 
acessibilidade e mobilidade, dando 
prioridade para as micro e peque-
nas empresas. Outro ponto impor-
tante é que, aos comerciantes que 
manipulam alimentos, será exigido 
o cumprimento das normas sanitá-
rias e comprovação da capacitação 
em boas práticas com alimentos, 
realizada pela Prefeitura do Natal.

Fundo de Reordenamento dos 
Espaços Públicos Municipais

O PL também cria o Fundo de 
Reordenamento dos Espaços Pú-
blicos Municipais. O FUNRESP será 
responsável por fi nanciar os planos 
de gestão, programas, projetos, estru-
turação, pesquisas e tecnologias que 
visem à manutenção, conservação, 
recuperação e o uso racional e susten-
tável dos espaços públicos.

Vereadora Nina: “Lei de uso e ocupação de espaços 
públicos vem preencher lacuna na cidade de Natal”

Overeador Professor Ro-
bério Paulino (PSOL), ao 
Agora RN Entrevista, fa-

lou sobre ações do seu mandato, 
avaliou as gestões estadual, mu-
nicipal e federal no contexto da 
pandemia. Ele criticou o projeto 
do Plano Diretor, que chegará à 
Câmara Municipal de Natal já no 
início do retorno dos trabalhos 
pós recesso parlamentar. “O pro-
jeto proposto vai liberar geral”.

 Agora RN- De que forma o senhor 
analisa as ações de seu mandato 
nesse primeiro momento da le-
gislatura?

Robério Paulino - Nosso man-
dato, hoje, está focado na questão 
da arborização da cidade. Vamos 
plantar 50 mil mudas de árvores 
na cidade. Eu apresentei 26 pro-
jetos de lei nesse primeiro mo-
mento. Enquanto não vão para 
votação, vamos dar continuidade 
a essa questão da arborização e 
também focar na questão da mo-
vimentação das ruas.

Agora RN – Como seu mandato 
tem acompanhado o trâmite do 
plano diretor?

Robério Paulino - O plano dire-

tor atual tem muitas falhas, preci-
sa ser atualizada a proposta que 
está aí. Precisa-se defi nir uma di-
reção para essa modernização da 
cidade. Incluir a questão da mo-
bilidade urbana é fundamental. 
Construir ciclovias, exclusivas, e 
não compartilhada, incluir a me-
lhoria no transporte coletivo, pa-
ra inibir a circulação de veículos 
nas vias, tudo isso é necessário. A 
proposta  que está vindo aí, será 
para liberar geral, vai favorecer as 

construtoras, tirar a ventilação 
da cidade.

Agora RN - Como membro da 
Comissão de Transporte, de que 
forma o senhor tem acompanha-
do as discussões da licitação dos 
transportes?

Robério Paulino - É um absur-
do que as famílias das empresas 
de transportes mandem na ci-
dade. O setor manda na cidade. 
Existe uma determinação judi-

cial exigindo o retorno de 100% 
da frota, que nunca foi cumprida, 
isso é um absurdo. A população 
sofre com esse sistema há anos. 
Nós defendemos ônibus com a 
ar-condicionado, piso baixo e um 
valor de tarifa justo.

Agora RN - Sobre as gestões es-
tadual, municipal e federal, no 
contexto da pandemia, o que o 
senhor tem a dizer?

Robério Paulino - O governo fe-

deral atrapalhou todo o processo, 
foi negacionista, fato que refl etiu 
nas gestões dos estados e municí-
pios.  Negou o isolamento social, 
tripudiou e brincou com doen-
ça, fato que levou muita gente à 
morte. Em Natal, como médico, o 
prefeito errou em mandar o povo 
tomar ivermectina, cloroquina, 
com isso a população ignorou o 
isolamento social achando que es-
tava imune a doença. Erro grave. 
No estado, a governadora acertou 
na questão da quarentena e aber-
tura de leitos. Porém, errou em ter 
aberto tudo muito cedo.

Agora RN - De que forma o PSOL 
está se preparando para a elei-
ções de 2022?

Robério Paulino - Vamos nos 
organizar, ainda não defi nimos 
nomes nem cargos. No âmbito 
nacional, iremos apoiar Lula caso 
haja segundo turno. Eu defendo 
que no primeiro turno tenhamos 
candidato próprio, assim como 
para governo e senado, nos esta-
dos. Aqui no Rio Grande do Nor-
te, vamos discutir os nomes mas 
para frente, agora o momento e 
de lutar contra esse governo ne-
gacionista do Bolsonaro.

ENTREVISTA |  Vereador do PSOL acha que proposta para o novo Plano Diretor da cidade vai favorecer as construtoras e tirar a ventilação da cidade. Para ele, 
seu partido deve ter candidato próprio à presidência da República e, caso haja segundo turno, já adianta que apoiará o ex-presidente Lula

Robério Paulino avalia que projeto 
do Plano Diretor “vai liberar geral”

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

DIVULGAÇÃO

Entrevista do vereador Robério Paulino à jornalista Diassis Oliveira foi transmitida, ao vivo, no YouTube

“A matéria é de grande interesse social”, ressalta a vereadora Nina 

ATUAÇÃO
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Todos os servidores públicos 
ativos, inativos e pensionistas 
da Prefeitura de Natal, vincu-

lados aos órgãos da administração 
direta, indireta, autárquica e funda-
cional, recebem antecipadamente 
seus salários referentes ao mês de 
julho. O envio das informações à ins-
tituição fi nanceira responsável pelo 
crédito nas contas foi feito pela Se-

cretaria Municipal de Administração 
(Semad) ao longo desta quinta-feira 
29 e o dinheiro estará disponível para 
movimentação nesta sexta-feira 30. 
A quitação de 100% da folha de julho 
vai colocar R$ 68,2 milhões em circu-
lação na economia local.

 “Seguimos cumprindo nosso 
compromisso de manter em dia 
a folha do funcionalismo público 

municipal. Nada mais justo, já que 
o êxito da nossa gestão se deve ao 
empenho, dedicação e competên-
cia dos homens e mulheres que 
compõem o nosso quadro de ser-
vidores. Enquanto estiver à frente 
do governo municipal, não medi-
rei esforços para seguir alcançan-
do essa meta prioritária”, afi rma o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias.

Pagamento da folha de julho injeta 
R$ 68,2 milhões na economia local

PREFEITURA DE NATAL

A modernização do siste-
ma de iluminação pública 
avançou em todas as áreas 

do município com trabalho da 
Prefeitura de Mossoró por meio da 
Secretaria de Infraestrutura, Meio 
Ambiente, Urbanismo e Serviços 
Urbanos (SEIMURB). Da Zona Ur-
bana à Rural, as ruas da cidade es-
tão recebendo novas lâmpadas do 
tipo LED, que garantem melhor ilu-
minação para a população mosso-
roense. Foram instaladas mais de 
4.250 luminárias de LED de janeiro 
a julho deste ano. Planalto Treze de 
Maio e Liberdade serão primeiros 
bairros de Mossoró que terão todas 
as lâmpadas antigas substituídas.

Dentro da ação de modernização 
Mossoró Iluminada, que promove 
efi ciência da iluminação pública na 

cidade, a nova gestão da Prefeitura 
de Mossoró tem avançado com o ser-
viço de substituição das luminárias 
convencionais a vapor de mercúrio 
por LED nas vias. Desde início do 
ano até julho deste ano os bairros 
e comunidades rurais estão sendo 
benefi ciadas com melhorias na ilu-
minação pública. Uma das áreas já 
benefi ciadas de Mossoró é o bairro 
Planalto Treze de Maio.

“São 4.250 lâmpadas substituídas 
por de LED no Mossoró Iluminada. 
Aqui no Planalto e Liberdade serão 
substituídas todas as lâmpadas e os 
dois bairros terão as lâmpadas 100% 
de LED. A gente vem no processo de 
Mossoró Limpa com limpeza urba-
na e tapa-buraco, estamos fazendo 
drenagem na passagem molhada e 
canaletas. São várias ações que estão 
sendo feitas no Planalto e Liberda-
de”, explicou o secretário de Infraes-
trutura Rodrigo Lima.

Nesta quarta-feira 28, o prefeito 
Allyson Bezerra vistoriou os traba-
lhos na iluminação na rua Deputa-
do Gastão Mariz e avenida Olivério 
Olimpio Neto, no bairro Planalto 

Treze de Maio. “O bairro Planalto 
Treze de Maio convivia com a falta 
de iluminação, com apagão e agora 
é diferente. Estamos instalando no 
Planalto e Liberdade, nesse primei-
ro momento, 590 lâmpadas de LED. 
O bairro Planalto Treze de Maio es-
tá sendo diretamente benefi ciado 
com serviços urbanos da ilumina-
ção, foi benefi ciado todo o bairro 
com tapa-buraco e também esta-
mos fazendo obras de drenagem 
urbana na avenida Olivério Olim-
pio Neto. São demandas antigas 
aqui estamos resolvendo de uma 
vez por todas”, afi rmou o prefeito.

Moradora há 30 anos do Planal-
to, a dona de casa Ivanice Medeiros 
acompanha de perto a transforma-
ção do bairro. “Realmente agora fi -
cou muito bom com essas lâmpadas 
de LED que clareia mais. Inclusive, a 
minha menina que trabalha chega al-
tas horas e com essas lâmpadas fi cou 
tudo muito claro. Melhorou 100% do 
que era”, disse Ivanice Medeiros.

A dona de casa Maria da Paz tam-
bém reside há 60 anos na avenida 
Olivério Olimpio Neto. Ela aprovou 

os serviços que estão trazendo me-
lhorias para os moradores. “Melho-
rou muito e vai melhorar mais. Está 
muito melhor”, afi rmou a moradora.

A nova iluminação instalada nas 
ruas do bairro Planalto já está dando 
mais sensação de segurança para os 
moradores que precisam circular 
pela área durante à noite. “A rua está 
muito iluminada e a gente perce-
be distante se vem alguém ou não. 
Antes era muito insegura essa rua 
porque era muito escura e agora não 
temos mais esse medo. Em frente da 
minha casa era muito escura e depois 
da luz de LED melhorou bastante. 
Conseguimos ver de longe se vem 
alguém ou não, melhora muito para 
a segurança”, comentou a estudante 
Mabely Oliveira.

Mossoró Iluminada
A meta da ação Mossoró Ilumi-

nada é substituir 10 mil lâmpadas 
antigas por LED até fi nal deste ano. 
A substituição das lâmpadas antigas 
convencionais por lâmpadas de LED, 
gera economia nos cofres munici-
pais, bem-estar à população, além de 

ter vida útil mais longa.
“Em toda a cidade de Mossoró são 

mais de 4.200 lâmpadas de LED já ins-
taladas. É um número significativo da 
iluminação pública, queremos chegar 
até o final do ano com 10 mil lâmpadas 
substituídas. Lâmpadas de vapor por 
lâmpadas de LED. Isso é tão importan-
te para própria iluminação em si, dan-
do mais luminosidade as ruas, dando 
mais segurança e também é importan-
te para economia de recursos. Vamos 
ter uma significativa economia na ilu-
minação pública do nosso município”, 
ressaltou o prefeito Allyson Bezerra.

Serviço
Além dos postes de iluminação 

nas vias públicas, as praças e equi-
pamentos do município também 
são contemplados com a instala-
ção de lâmpadas LED, numa ação 
que acontece de forma gradual, 
por setores, objetivando atender 
toda a cidade de Mossoró. A popu-
lação de Mossoró pode solicitar o 
serviço em pontos com problemas 
na iluminação por meio do telefo-
ne 3315-4787.

ATENDIDOS | Desde início do 
ano até julho deste ano, os 
bairros e comunidades rurais 
estão sendo beneficiadas

Mossoró: prefeitura instala mais de 4.250 lâmpadas 
de LED garantindo iluminação pública de qualidade

WILSON MORENO

ALEX RÉGIS

Dinheiro estará disponível para 
movimentação nesta sexta-feira 30
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O que levaria dois atletas de 
modalidades diferentes 
se alfi netarem em rede 

social em plena Olimpíada?
Boa pergunta e não tem res-

posta para ela, a menos que seja 
mais importante postar do que 
competir no certame dos so-
nhos.

Em 1950, o Brasil perdeu para 
o Uruguai e calou mais de 200 
mil pessoas que se amontoavam 
num Maracanã em reforma.

Não havia rede social, não 

havia televisores. Mal havia tele-
fone e os jornais impressos eram 
disputados à tapa nas ruas quan-
do a manchete prometia.

Mas as fi gurinhas tarimba-
das que entravam e saíam em 
profusão do vestiário da seleção 
brasileira antes do jogo e no in-
tervalo deram a sua contribuição 
em desfavor da desconcentração 
dos favoritos.

Enquanto isso, quietinhos, 
concentrados para o jogo de su-
as vidas, os uruguaios entraram 
para calar a torcida gigantesca 
e produzir a tragédia conhecida 
como  “Maracanazo”.

Hoje, ainda bem, o esporte é 
menos do que já foi em dramatici-
dade, embora ainda desperte senti-
mentos primitivos em muita gente.

As informações são instantâ-

neas e perseguem as pessoas e não 
são perseguidas por elas. O gol mal 
acontece e plim: já tá no celular.

Essa liberdade é muita coisa, 
mas não pode ser tudo. Não pode 
ensejar ofensas ou a veiculação 
de mentiras notórias.

Só que nunca se mentiu e se 
ofendeu tanto como agora.

De um lado, a goleira da Sele-
ção Brasileira feminina, Bárbara; 

de outro a atleta paralímpica 
brasileira Andréa Pontes.

Farpas para todo o lado e 
um conselho: olhem para Simo-
ne Biles a aprendam que saúde 
mental e foco são apenas para 
os distraídos ou os muito bem 
resolvidos.

Para as almas generosas que 
preferem criticar o próprio de-
sempenho, esquecendo as des-
venturas do vizinho.

É questão olímpica e é tam-
bém uma questão cultural.

Quando a rede social faz mal

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

Cobranças recheadas de ofensas 
no Facebook terminaram mal 
para o credor da dívida na Co-

marca de Santo Antônio, a 74 km de 
Natal.

O episódio envolveu uma cabe-
leireira e sua cliente, que não teria 
pagado R$ 200,00 por uma escova 
progressiva feita há cerca de um ano.

Em várias postagens, a presta-
dora de serviços chamou a cliente 
de caloteira e “veaca”, entre outras 
delicadezas.

A pena do Juizado Especial Cí-
vel da Comarca de Santo Antônio 

condenou a ré, que adota nome so-
cial, à pena de 70 dias-multa. Cada 
dia multa varia entre 1/30 a cinco 
salários mínimos.

Segundo a queixa-crime, em 20 
de maio de 2019, a autora da ação 
tomou conhecimento das posta-
gens contra ela no Facebook  e das 
ofensas relacionadas.

Conhecidos imprimiram as 
publicações e levaram ao conheci-
mento da autora da queixa. 

“...só não me chamou de san-
ta, de caloteira, que eu tinha feito 
uma progressiva e eu não tinha pa-

go”, queixou-se a cliente, usando 
como desculpa que havia procura-
do várias vezes a cabeleireira e não 
encontrado.  

Diante da repercussão das posta-
gens na comunidade,  a reclamante 
afi rma que foi prejudicada no traba-
lho, apesar de pouco tempo depois as 
postagens terem sido apagadas.

 “e depois (...) falou pra gente que 
não sabia que aquilo seria um crime. 
(...) pegou uma foto minha, salvou 
uma foto minha e postou a minha 
foto e fez a reportagem todinha.(...) já 
fez isso com outras pessoas. (...) Que 

eu era ‘veaca’, caloteira. (...)”
Engraçado?   O Juizado Es-

pecial Cível e Criminal de Santo 
Antônio não achou e, depois de 
analisar as provas, cravou  a mate-
rialidade delitiva dos documentos. 

São prints anexados nos autos, 
atentando  a ofensa à honra da auto-
ra, corroborados pelos depoimentos 
colhidos em audiência de instrução, 
que dão conta ter havido uma co-
brança vexatória à pessoa da cliente 
da ação judicial.

Assim, a Justiça considerou com-
provada, especialmente pelas decla-

rações da ofendida e testemunhas, 
que a ré realmente proferiu ofensas à 
“honra subjetiva” da autora.

Diferentemente dos delitos de 
calúnia e difamação, é a honra sub-
jetiva da vítima,  sua autoestima, que 
foi atingida pela conduta da acusada.  

“Cumpre-se registrar ainda que 
a conduta da querelada se caracte-
riza como injúria qualifi cada, posto 
que as expressões proferidas fazem 
referência a atributos pejorativos 
à pessoa da querelante e foram di-
vulgadas na rede social Facebook, 
publicizando-a”, diz a decisão.

Cobrar dívida por rede social sai caro para credor

A Paraíba, com 7,4%, superou 
o Rio Grande do Norte, com 
6,4%, e se fi rmou como quin-

ta maior participação no comércio 
da região Nordeste. Os dados são da 
Pesquisa Anual de Comércio 2019 
– antes, portanto, da pandemia – e 
foram divulgados nesta quinta-feira.

Em 2010, o RN tinha uma partici-
pação de 7,1% no ranking de receita 
bruta entre os estados do NE, mas em 
2019 com uma receita bruta de R$ 
47,6 bilhões contra R$ 41,1 bilhões do 
RN o estado vizinho passou na frente.

Os estados com maior participa-
ção no comércio  do Nordeste são, 
pela ordem,  a Bahia (26,8%) com R$ 
172,3 bilhões em receita bruta de re-
venda; Pernambuco (19,8%) com R$ 
127,5 bilhões; Ceará (15,6%) com R$ 

100,3 bilhões; e Maranhão (10%) com 
R$ 64,7 bilhões.

No total, o comércio da região 
Nordeste obteve  uma receita bruta 
de revenda de R$ 644,2 bilhões em 
2019, o que representa 14,8% do co-
mércio brasileiro. A receita bruta de 

revenda é o total das receitas que 
têm origem na atividade comercial 
da empresa sem descontos.

A PAC tem o objetivo de retratar 
características  estruturais do co-
mércio ao longo do tempo, por isso 
a valorização das comparações entre 

pontos extremos, como os anos de 
2019 e 2010. O panorama desenhado 
pela pesquisa para as unidades da fe-
deração é composto por receita bru-
ta de revenda; pessoal ocupado;  sa-
lários e outras retiradas; margem de 
comercialização; e unidades locais 

de empresas com receita de revenda.
Com isso, o  número de pessoas 

ocupadas no comércio potiguar saiu 
de 112 mil,  em 2010, para 128 mil em 
2019. Esse crescimento de 14,2% está 
praticamente no  mesmo patamar 
do Nordeste (13,6%), mas é superior 
à média nacional (11%) no período.

Dos três segmentos do comércio 
analisados pela pesquisa, o varejo  te-
ve o maior crescimento de trabalha-
dores: 17,5%. O atacado cresceu 6,1%, 
enquanto o comércio de veículos, 
peças e motocicletas expandiu seu 
número de vagas em 4,3% na compa-
ração de 2019 com 2010.

Apesar disso, as unidades locais 
de revenda (lojas, fi liais, locais  de 
venda etc) potiguares diminuíram 
7,2% no mesmo período: o número 
passou de 19,4 mil, em 2010, para 18 
mil em 2019. Essa diminuição é forte-
mente infl uenciada pelo varejo.

Somente o comércio varejista teve 
uma redução de 11,6% no número de 
unidades locais de revenda. No sentido 
contrário, o número de estabelecimen-
tos de atacado (25,2%) e comércio de 
veículos, peças e motos (11%) cresceu 
em 2019 na comparação com 2010 no 
estado. Na média do Nordeste e do Bra-
sil se observa movimento semelhante.

COMPARAÇÃO | Em 2010, o 
Rio Grande do Norte tinha 
uma participação de 7,1% 
no ranking de receita bruta 
entre os estados da região, 
mas em 2019, antes da 
pandemia, o estado vizinho 
passou na frente

Nordeste: Paraíba passa RN entre maiores do comércio
GOVERNO DA PARAÍBA

Dados da Pesquisa Anual de Comércio, de antes da pandemia, atestam crescimento do comércio na Paraíba

AGRESSÕES PROGRESSIVAS
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Entrevista com Jorge Luiz 
Lima - secretário do Minis-
tério da Economia

O senhor apresentou um impac-
to do Custo Brasil que equivale 
a 22% do PIB brasileiro. Como o 
estudo chegou a esse valor de R$ 
1,5 trilhão e como este projeto 
vai atuar para conseguir reduzir 
esses custos?

Jorge Luiz Lima  - Esse é um 
trabalho feito tecnicamente, em 
2019, pela Sepec, junto com o setor 
produtivo e o Movimento Brasil 
Produtivo, a coalizão da Indústria 
e associações. É um estudo muito 
bem fundamentado que mostra 
que nós perdemos R$ 1,5 trilhão, 
por ano, por uma série de coisas 
que nós não fazemos. O estudo 
mostra o que chamamos de uma 
mandala de 12 elementos que 
passa por crédito, infraestrutura, 
insegurança jurídica, desburocra-
tização. Esse conjunto de medidas 
é que vai fazer com que o Brasil 
aumente a competitividade, gera 
emprego e investimentos.

E qual o desafi o para isso?
Jorge Luiz Lima  -  O grande de-
safio é que são projetos longos e 
que precisam começar agora. Até 
o momento, nós conseguimos tirar 
R$ 330 bilhões. Mas [o custo] caiu 
esse ano? Não. Mas é potencial. 
Porque tem projeto que eu mexo 
hoje e tem resultado amanhã. Mas 
se você pega a Lei de Saneamento, 
por exemplo, para se ter o máxi-
mo de eficiência é um prazo de 10 
anos, a Lei do Gás são 7 anos, se for 
a privatização da Eletrobras com o 
Marco Elétrico vão ser cinco anos. 
Por isso, falamos de potencial. Ho-
je, no Congresso, existem 22 pro-
jetos, eles já votaram sete, faltam 
quinze ainda, que nos levariam a 
chegar em dezembro com R$ 800 
bilhões potenciais. Com mais o 
que estamos fazendo de infralegal, 
que é dentro do governo, chegarí-
amos, em março [2022], com R$ 
1 trilhão. O que seria uma vitória, 
posto que há mais de 40 anos o 
setor produtivo pede isso.

Dentre esses 22 projetos, está o 
da reforma tributária, um dos 
principais pleitos da iniciativa 
privada para a redução do custo 

Brasil. Qual a expectativa dessa 
reforma e o impacto neste proje-
to?

Jorge Luiz Lima  -  A reforma 
tributária tem três grandes pro-
blemas que precisamos atacar. Pri-
meiro, temos uma carga tributária 
muito alta que precisa baixar. E 
acredito que as reformas e priva-
tizações vão fazer essa diminuição 
ao longo do tempo. A segunda, a 
questão da Simplifi cação. Hoje, se 
gasta muito tempo com isso. E tem 
ainda uma parte que é medida e 
outra parte que não. Mas é consen-
so que o regime tributário brasilei-
ro é um dos piores. Precisamos ter 
uma visão holística: vamos simpli-
fi car, não subir a carga tributária 
e, depois, à medida que houver as 
privatizações e a redução do tama-
nho do estado, vamos reduzir essa 
carga, esse peso.  Tirar o peso do 
Estado do cangote do empresário. 
Esse é o nosso objetivo.

E o que é fundamental para a re-
dução do custo Brasil?

Jorge Luiz Lima  -  Fundamental 
para isso é a participação do se-
tor produtivo. Por isso, eu tenho 
ido de estado a estado, criando 
coalizões empresariais.

O senhor citou que o setor com-
põe um triângulo equilátero, 
junto ao Congresso e Poder Exe-
cutivo, para a concretização des-
se projeto. De que forma deve ser 
essa participação?

Jorge Luiz Lima  -  O que tenho 
dito é que é preciso menos Brasí-
lia e mais Brasil. O Brasil precisa 
ter a participação do Acre ao Rio 
Grande do Sul, por isso a impor-
tância dessas coalizões empresa-
riais. Seria uma arrogância nossa 
acharmos que nós entendemos 
mais de Custo Brasil do que o se-
tor produtivo. Por isso, é um triân-
gulo equilátero. Precisamos trazer 
o setor produtivo para o debate. 
Somar essas três forças. Porque 
desses R$ 1,5 trilhão, quase R$ 1 
trilhão vai passar no Congresso. 
Então, essas forças precisam estar 
empenhadas para reduzir o custo 
Brasil. Precisamos ter a economia 
como projeto de Estado, porque 
os projetos são estruturantes e 
longos, para chegarmos a potên-
cia que queremos ser.

“Precisamos trazer o setor 
produtivo para o debate”

A mitigação do Custo Brasil 
como forma de aumentar a 
competitividade da indús-

tria foi defendida pelo presidente 
do Sistema FIERN, Amaro Sales de 
Araújo, durante a reunião da Dire-
toria, realizada, nesta sexta-feira 29, 
com palestra do secretário Especial 
de Produtividade, Emprego e Com-
petitividade (Sepec), do Ministério 
da Economia, Jorge Luiz Lima.

O encontro, realizado de forma hí-
brida – presencial e virtual –, reuniu os 
diretores e gestores da FIERN, repre-
sentantes das federações do setor pro-
dutivo – José Vieira (Faern), Gilberto 
Costa (Fecomércio), Eudo Laranjeira 
(Fetronor) e Zeca Melo (Sebrae).           

Amaro Sales destacou que o 

Custo Brasil é uma luta antiga do 
setor que busca soluções para re-
duzir a carga tributária, desburo-
cratização e melhoria do ambien-
te de negócios.

“O custo Brasil afeta a produti-
vidade e a competitividade do país. 
É um tema importante para o setor 
empresarial e também para o gover-
no tratarem de forma conjunta. E 
perpassa por diversos setores com 
impacto direto para a retomada do 
crescimento da economia”, disse.

O chamado Custo Brasil se re-
fere ao conjunto de todos os gastos 
internos e de difi culdades estru-
turais, burocráticas, trabalhistas 
e econômicas que atrapalham o 
crescimento do país, onerando 
produtos ou serviços brasileiros, 
além de infl uenciar negativamen-
te o ambiente de negócios.

Projeto
Jorge Luiz Lima, da Secretaria 

Especial de Produtividade, Empre-
go e Competitividade (Sepec), do 
Ministério da Economia, apresen-
tou o “Projeto Redução do Custo 
Brasil”, que visa diminuir 1,5 trilhão 
de reais do Custo Brasil por meio da 
efi ciência, produtividade e compe-
titividade. Segundo Lima, esta  é a 
estimativa anual de quanto o Custo 
Brasil retira das empresas instaladas 

no país, o que equivale a 22% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB).

Para o secretário, a redução des-
se custo tão oneroso para a socieda-
de passa pelo triângulo equilátero 
formado pelo setor produtivo, Con-
gresso e Poder Executivo. E, desta 
forma, é essencial a necessidade de 
maior aproximação do poder públi-
co e a iniciativa privada.

“Quem move a economia de 
um país é o setor produtivo. É fun-
damental essa participação. Por is-
so, venho pedir essa coalizão”, disse 
ele, enquanto reiterou a necessi-
dade de, por meio da liderança do 
presidente Amaro Sales, que o setor 
empresarial norte-rio-grandense se 
mobilize para apoiar o projeto.

O Custo Brasil, explica Jorge 
Lima, passa pela modernização da 
máquina administrativa, de proces-
sos de digitalização e desburocrati-
zação. “A economia deve ser tratada 
como projeto de Estado ou não va-
mos sair de onde estamos”, afi rmou.

Ele apresentou 22 projetos 
listados pelo programa, que en-
globam as reformas estruturantes 
e outros projetos - entre eles, três 
deles de importância para o Rio 
Grande do Norte, como  Projeto 
de Cabotagem (BR do Mar), Marco 
Regulatório das Ferrovias e Marco 
Legal do Reemprendedorismo.

ANNA CLÁUDIA COSTA/FIERN

ANNA CLÁUDIA COSTA/FIERN

Jorge Luiz Lima: “Reforma tributária tem três problemas que precisamos atacar”

Amaro Sales defende redução 
do Custo Brasil em reunião 
com secretário nacional

PALESTRA | O encontro, 
realizado de forma híbrida – 
presencial e virtual –, reuniu 
os diretores e gestores 
da FIERN, representantes 
das federações do setor 
produtivo – José Vieira 
(Faern), Gilberto Costa 
(Fecomércio), Eudo 
Laranjeira (Fetronor) e 
Zeca Melo (Sebrae)

Amaro Sales: “Custo Brasil é uma 
luta antiga do setor que busca 
soluções para reduzir a carga 
tributária, desburocratização e 
melhoria do ambiente de negócios”
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A CPI da Pandemia retoma os 
trabalhos na- próxima sema-
na com — até a manhã da 

quinta-feira 29 — 386 requerimentos 
prontos para entrar na pauta. São 
pedidos de convocações, quebras 
de sigilos, informações e audiências 
públicas que devem orientar a atu-
ação do colegiado até o dia 5 de no-
vembro — prazo fi nal prorrogado da 
comissão de inquérito. Desde o início 
da investigação, o colegiado aprovou 
663 requerimentos.

A maior parte dos pedidos pen-
dentes sugere a convocação de tes-
temunhas. São 265 requerimentos 
para ouvir ministros, governadores, 
prefeitos, secretários, servidores pú-
blicos, representantes de empresas 
privadas, especialistas em saúde e até 
o presidente Jair Bolsonaro.

Os senadores sugerem a convo-
cação de dez ministros de Estado: 
Marcelo Queiroga (Saúde), Paulo 
Guedes (Economia), Walter Braga 
Netto (Defesa), Onyx Lorenzoni (ex-
-secretário-geral da Presidência da 
República, recém-empossado minis-
tro do Trabalho e da Previdência), 
Anderson Torres (Justiça), Carlos 
Alberto França (Relações Exteriores), 
Damares Alves (Direitos Humanos), 
Marcos Pontes (Ciência e Tecnolo-
gia), João Roma (Cidadania) e Flávia 
Arruda (Secretaria de Governo). Há 
ainda um pedido de convite para o 
ministro Wagner Rosário, da Contro-
ladoria Geral da União (CGU).

Em outra frente, os parlamen-
tares apresentaram requerimentos 

para a convocação de três governa-
dores: João Doria (SP), Rui Costa (BA) 
e Claudio Castro (RJ). Um requeri-
mento sugere que convocações já 
aprovadas para nove governadores 
sejam transformadas em convites. 
A medida benefi ciaria Wilson Lima 
(AM), Helder Barbalho (PA), Ibaneis 
Rocha (DF), Mauro Carlesse (TO), 
Daniela Reinehr (SC), Antonio Dena-
rium (RR), Waldez Góes (AP), Marcos 
Rocha (RO) e Wellington Dias (PI).

A CPI também pode votar, segun-
do a Agência Senado, a convocação 
dos prefeitos de todos os municípios 
com mais de 500 mil habitantes on-
de a Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal tenham investigado 
a ocorrência de crimes relacionados 
à pandemia. Outros requerimentos 
sugerem a presença dos gestores de 
quatro capitais: David Almeida (Ma-
naus), Ricardo Nunes (São Paulo), 

Edvaldo Nogueira (Aracaju) e Tião 
Bocalom (Rio Branco).

Os senadores podem decidir ain-
da sobre a reconvocação de testemu-
nhas. Há requerimentos pendentes 
para ouvir os ex-ministros Luiz Hen-
rique Mandetta (Saúde), Nelson Teich 
(Saúde) e Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores). Há dois pedidos para que 
a médica Nise Yamaguchi volte a de-
por na condição de convidada.

Quebras de sigilo
A CPI da Pandemia tem 51 reque-

rimentos que pedem a transferência 
de sigilos bancário, fi scal, telefônico 
ou telemático de testemunhas ou 
investigados. Um dos alvos é o de-
putado Ricardo Barros (PP-PR), líder 
do Governo na Câmara. O nome dele 
teria sido citado pelo presidente Jair 
Bolsonaro em um suposto esquema 
de corrupção para a compra da va-

cina Covaxin. A denúncia foi apre-
sentada pelo deputado Luis Miranda 
(DEM-DF), que também pode ter os 
sigilos quebrados.

Outro político que pode ter da-
dos pessoais transferidos para a co-
missão é o vereador do Rio de Janeiro 
Carlos Bolsonaro (Republicanos), 
fi lho do presidente da República. O 
vereador participou de reunião com 
representantes da empresa farma-
cêutica Pfi zer no Palácio do Planalto.

Um pacote de requerimentos de 
quebra de sigilos pretende apurar 
irregularidades na compra de outra 
vacina, a AstraZeneca. O primeiro 
alvo é o policial militar Luiz Paulo 
Dominguetti. Ele disse ter recebido 
um pedido de propina para vender 
doses do imunizante ao Ministério 
da Saúde.

O pedido teria ocorrido durante 
um jantar com a presença de Rober-

to Ferreira Dias, ex-diretor de Logís-
tica da pasta, e do coronel Hélcio Al-
meida, presidente do Instituto Força 
Brasil. Um requerimento pede a que-
bra de sigilos de Almeida e de Otávio 
Oscar Fakhoury, vice-presidente do 
Instituto Força Brasil.

Quem também pode ter os dados 
pessoais transferidos para a comis-
são de inquérito é o reverendo Amil-
ton Gomes de Paula. Representante 
da entidade Secretaria Nacional de 
Assuntos Humanitários (Senah), ele 
recebeu aval do Ministério da Saúde 
para negociar a compra de vacinas.

Militares
Requerimentos apresentados à 

CPI buscam apurar a participação 
de militares na compra de vacinas 
e insumos para o enfrentamento à 
pandemia. Um deles é o coronel da 
reserva Antônio Élcio Franco Filho, 
ex-secretário-executivo do Ministério 
da Saúde, que pode ser reconvocado 
para depor. Outro requerimento 
sugere a prisão preventiva do Élcio 
Franco para que ele não tenha conta-
to com testemunhas e investigados.

Quem também pode ser convo-
cado a depor é o almirante Flávio 
Rocha, secretário especial da Secre-
taria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República. Há ainda 
requerimentos para a convocação 
dos diretores dos laboratórios far-
macêuticos da Marinha, Dagoberto 
Schuh Nunes, do Exército, Haroldo 
Paiva Galvão, e da Aeronáutica, 
João Vicente de Oliveira.

Convites 
A CPI pode analisar ainda 80 re-

querimentos de convites para a realiza-
ção de audiências públicas. Podem ser 
chamados a depor representantes das 
farmacêuticas Pfizer, União e Janssen, 
além de pesquisadores, especialistas 
em saúde pública e representantes de 
entidades médicas. Os senadores po-
dem votar ainda convites para os em-
baixadores da China, Yang Wanming, e 
da Rússia, Alexey Labetskiy.

Termina no dia 6 de agosto, sex-
ta-feira, às 14h, o prazo de ins-
crições para o Processo Sele-

tivo Simplifi cado lançado pelo TJRN 
para a contratação temporária de 58 
profi ssionais das áreas de Psicologia, 
Assistência Social e Pedagogia.

As inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas exclusivamente pela 
internet, pelo endereço https://www.
tjrn.jus.br/concursos. Segundo o edi-

tal, o candidato poderá se inscrever 
para vagas disponíveis em até duas 
localidades distintas.

A realização da contratação tem 
por objetivo atender a necessidade 
temporária de excepcional inte-
resse público. A medida observa a 
não disponibilidade, no Quadro de 
Pessoal do Poder Judiciário, de pro-
fi ssionais qualifi cados para a pres-
tação desses serviços. Os contrata-

dos poderão atuar em processos de 
competência da infância e juventu-
de, violência doméstica, família, cri-
minal, em situações que envolvam 
idosos, incapazes, pessoas com de-
fi ciência e crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade.

Vagas e condições
A contratação temporária dos 

58 profi ssionais é para atuação 

por até 12 meses, admitida uma 
prorrogação de, no máximo, mais 
um ano. São 29 vagas para a área 
de Psicologia, 25 para a Assistên-
cia Social e 4 para a Pedagogia. 
As vagas são distribuídas entre as 
comarcas de Natal, Parnamirim, 
Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, 
Macau, Nova Cruz e João Câmara.

A remuneração dos contratados 
será de R$ 3.219,67, para uma carga 

horária de 40 horas semanais.

Seleção
A seleção dos candidatos será fei-

ta mediante avaliação de títulos e da 
experiência profi ssional – para esta 
última, serão consideradas ativida-
des a partir do ano de 2006. O envio 
de documentos relativos à avaliação 
de títulos e comprovação de experi-
ência prévia é obrigatória.

Prazo de inscrição para concurso de temporários do TJRN termina em 6 de agosto
AINDA DÁ TEMPO

CPI volta na próxima semana com 
quase 400 requerimentos pendentes
INVESTIGAÇÃO |  Desses, 
são 265 requerimentos 
para ouvir ministros, 
governadores, prefeitos, 
secretários, servidores 
públicos, representantes de 
empresas privadas e até o 
presidente Jair Bolsonaro

Senadores Omar Aziz e Renan Calheiros, presidente e relator da CPI da Covid, respectivamente

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO
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EMPREGO | Com resultado 
positivo, mercado de 
trabalho mostra recuperação 
diante da crise da covid-19

Em junho, foi registrada a aber-
tura de 4.782 vagas de emprego 
com carteira assinada no Rio 

Grande do Norte, segundo dados di-
vulgados nesta quinta-feira, 29, pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência 
e pelo Ministério da Economia.

O saldo foi resultado de 15.004 
contratações e 10.222 de desliga-
mentos no mês, de acordo com 
o Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados). Os 
números foram puxados princi-
palmente pelos setores de serviços 
e comércio, que, juntos, somaram 
3.073 novos postos de trabalho.

A abertura de vagas formais no 
mês mostra uma recuperação do mer-
cado de trabalho, após declínio da se-
gunda onda da pandemia da covid-19.  
Em janeiro foram criados 2.248 novos 
contratos e em fevereiro, 1.744. Em 
março, com a alta no número de casos 

e de mortes, foi observada estabilida-
de em relação ao mês anterior, que 
foi logo interrompida por uma queda 
acentuada no mês seguinte.

Foram 1.822 novos postos de 
trabalho em março, seguidos por 
181 vagas perdidas no único saldo 
negativo do ano, em abril. O balan-
ço entre admissões e demissões vol-
tou a fi car positivo em maio, com 
1.866 novos postos. Junho seguiu 
com a tendência de reaquecimento 
no mercado formal e o número re-
gistrado foi o melhor no ano.

No acumulado de janeiro a 
junho, o saldo no mercado de tra-
balho formal potiguar é positivo, 
com 12.311 novas vagas num perí-
odo de crise provocada pela pan-
demia. No acumulado dos últimos 
12 meses (julho de 2020 a junho de 
2021) o RN soma 31.630 novos em-
pregados com carteira assinada.

O Brasil gerou 309.114 
postos de trabalho em 
junho deste ano, resul-

tado de 1.601.001 admissões e 
de 1.291.887 desligamentos de 
empregos com carteira assinada. 
No acumulado de 2021, o saldo 
positivo é de 1.536.717 novos tra-
balhadores no mercado formal.

O estoque de empregos for-
mais no país, que é a quantidade 
total de vínculos celetistas ativos, 
chegou a 40.899.685, em junho, o 
que representa uma variação de 
0,76% em relação ao mês anterior.

De acordo com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, é a 

primeira vez desde a crise de 2015 
que o país ultrapassa o patamar de 
mais de 40 milhões de postos for-
mais de trabalho. Ele acredita que a 
retomada da economia brasileira e 
o retorno seguro ao trabalho conti-
nuarão em ritmo acelerado com o 
avanço da vacinação da população 
contra covid-19, em especial nos 
setores de serviços e comércio, os 
mais afetados pelas medidas de 
enfrentamento à crise sanitária.

A próxima divulgação do Ca-
ged já deve acontecer sob o co-
mando do ministro Onyx Loren-
zoni, que vai assumir o Ministério 
do Trabalho e Previdência, que 

está sendo recriado. Guedes des-
tacou que a equipe da Secretaria 
Especial de Previdência e Traba-
lho, que hoje está na Economia, 
seguirá o trabalho na nova pasta.

Segundo ele, o foco será a gera-
ção de oportunidades de trabalho 
aos jovens e formalização de cerca 
de 38 milhões de trabalhadores 
informais que hoje recebem o 
auxílio emergencial do governo. 
Em breve, ainda de acordo com 
Guedes, serão lançados novos 
programas, como o serviço social 
voluntário e os bônus de inclusão 
produtiva (BIP) e de incentivo à 
qualifi cação profi ssional (BIQ).

RN cria 4,7 mil 
vagas com carteira 
assinada em junho

Brasil gera 309 mil empregos

MARCELO CAMARGO 
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DIVULGAÇÃO

Dados do Relatório Nacional 
sobre Tráfi co de Pessoas 
mostram que 72% das víti-

mas desse tipo de crime no Brasil é 
negra. A taxa leva em consideração 
as pessoas atendidas nos Núcleos de 
Enfrentamento ao Tráfi co de Pessoas 
e em postos do Ministério da Saúde.

O relatório, que abrange o perío-
do entre 2017 e 2020, foi apresenta-
do nesta quinta-feira, 29, véspera do 
Dia Mundial e Nacional de Combate 
ao Tráfi co de Pessoas, pelo Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública. O 
material foi elaborado em parceria 
com o Escritório das Nações Unidas 
para Drogas e Crime (Unodc).

Em sua terceira edição, esta é 
a primeira vez que o relatório traz 
o recorte por raça. De acordo com 
o levantamento, entre as possíveis 
vítimas de tráfi co de pessoas que 
foram atendidas exclusivamente 

no sistema de saúde, 37,2% são 
crianças.

Segundo o estudo, de 2017 a 
2020 foram catalogadas 1.811 víti-
mas com idade entre 18 e 59 anos 
pelos centros de referência especia-
lizados de assistência social (Creas). 
No sistema de saúde, foram contabi-
lizadas 615 vítimas potenciais.

Já pelo Disque 180 foram recebi-
das 388 denúncias no período, 61% 
das quais relacionadas à explora-
ção sexual. No Disque 100, entre 
2017 e 2019 foram contabilizadas 
denúncias referentes a 79 vítimas, 
entre as quais, 45 para fi ns de ex-
ploração sexual, 21 relacionadas ao 
trabalho em condições análogas à 
escravidão, 11 por adoção ilegal e 
duas para remoção de órgãos.

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT), por sua vez, conta-
bilizou 15.857 aliciamentos entre 

2017 e 2020, a maioria (14,80%) no 
estado de São Paulo, seguido por 
Minas Gerais (14,52%).

Em nota, o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública disse, contudo, 
que ainda é necessário combater 
a subnotifi cação de casos, “conse-
quência do receio ou vergonha das 
possíveis vítimas em denunciar os 
casos de tráfi co de pessoas”.

“Estamos trabalhando em par-
ceria com os estados, instituições 
públicas e a sociedade civil para 
esclarecer aos cidadãos os possíveis 
riscos que possam torná-los vítimas 
do tráfi co humano, sejam promes-
sas de trabalho fáceis e lucrativas 
ou a entrega de passaportes e de-
mais documentos a terceiros que 
possam retê-los em outros países”, 
disse o secretário nacional de Justi-
ça, Cláudio de Castro Panoeiro, se-
gundo o texto divulgado pela pasta.

Acordos
Nesta quinta, o Ministério da 

Justiça fi rmou dois acordos de co-
operação técnica para combater o 
tráfi co de pessoas. Um deles, em 
parceira o Ministério da Cidada-
nia, prevê a capacitação sobre o 
atendimento a potenciais vítimas 
desse tipo de crime.

Os cursos serão destinados a 
profi ssionais do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), que en-
globa os Creas e os centros de refe-
rência de assistência social (CRAS).

Uma segunda iniciativa, junto 
ao Ministério da Saúde, prevê a ca-
pacitação de gestores e servidores, 
bem como a elaboração de pesqui-
sas sobre a situação de saúde das 
vítimas, e campanhas no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 
voltadas para a sensibilização so-
bre o tráfi co de pessoas.

SEGURANÇA | Relatóro foi 
apresentado pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. 
Hoje é celebrado o Dia Mundial 
e Nacional de Combate ao 
Tráfico de Pessoas

MAIORIA DAS VÍTIMAS DE 
TRÁFICO DE PESSOAS É NEGRA



SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2021
agorarn.com.br 11GERAL

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 
WB SUPER GAS OESTE LTDA, CNPJ: 38.089.545/0001-99, situada na Rua Nero Nazareno Fernandes, nº 14, São 
Severino, Caraúbas-RN, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com validade até 26/07/2027 para extração de areia do leito do rio de uma 
área de 14,5 ha e volume proposto de 1.500,00 m³/mês, a área está inserida junto à ANM, Processo n° 848219/2020, 
com área de 37,7 hectares, situada na Fazenda Aroeira, Zona Rural, no município de Caraúbas/RN. 
 

Bismarc Danilo Pimenta Alves – Diretor   
 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL  
Autorização de Exploração – Uso Alternativo do Solo 

 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que firmou com o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, COMPROMISSO 
PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização de Exploração – Uso 
Alternativo do Solo, com prazo de validade até 28/07/2022, em favor do empreendimento com registro no 
SINAFLOR 22400477 e autorização 2024.5.2021.22600 de 0,5670 HA para perfuração de 01 (um) poço petrolífero 
de código 7-SBO-0019-RN do campo de Sabiá Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do 
Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 
Ricardo Mazorra Peres  

Diretor de Operações  

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

A E A. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS com CNPJ n° 27.884.952/0001-71, torna público o 
pedido ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, da 
Renovação de Licença Simplificada (RLS) N°2018-126629/TEC/LRO-0215, com validade até 05/09/2021, ao 
comércio varejista de gás liquefeito de Petróleo (GLP), no município de João Câmara-RN. 
 

EDILSON ARAÚJO DA SILVA 
Representante Legal   

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, CNPJ: 08.085.318/0001-24, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença Simpli cada Prévia - LSP com prazo de validade até 27/07/2023 em favor do 
empreendimento Mercado Público Municipal, localizada na Avenida Luiz Gonzaga – Centro - 
Ipanguaçu – RN, CEP:59.508-000.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
NOBRE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 23.253.951/0001-78, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA  a 
LO para transporte de cargas perigosas, com capacidade de 9,01 toneladas. Sede localizada à Av. Doutor Almir de 
Almeida Castro, n° 114, Centro, Mossoró/RN. 
 

NOBRE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ: 23.253.951/0001-78  

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 2020-157141/TEC/RLO-1442, com prazo de validade até 26/05/2024 em favor de 
1(um) poço petrolífero de código 7-RFQ-0050DA-RN, coordenadas (9.397.141,20 mN; 639.049,50 mE). localizados no Polo 
RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha (RFQ), Município de Apodi/RN.  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150798/TEC/RLO-0406, com prazo de validade até 27/05/2024 em favor de 
1(um) poço petrolífero de código 8-BR-0057-RN, coordenadas (9.397.141,20 mN; 639.049,50 mE). localizados no Campo 
de Produção Brejinho (BR), Município de Upanema/RN.  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151672/TEC/RLO-0588, com prazo de validade até 27/05/2024 em favor de 
1(uma) linha do poço petrolífero de código 7-FJ-0002-RN, coordenadas (9.386.818,20 mN; 685.853,20 mE). com 5.938,84 
metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite Brejinho (9.387.148 mN; 691.107,00 mE). localizados no Polo 
RFQ, Campo de Produção Fazenda Junco (FJ), Upanema/RN.  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-152921/TEC/RLO-0838, com prazo de validade até 27/05/2024 em favor de 
1(um) poço petrolífero de código 3-JAN-0003D-RN, coordenadas (9.401.249,16 mN; 628.476,73 mE). Localizados Polo 
RFQ, Campo de Produção de Jaçanã, Município de Apodi/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: 
 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161067/TEC/RLO-0444, com prazo de validade até 11/09/2024 em favor 

de 1(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BE-0024-RN, coordenadas (: 9.393.747,00 mN; 650.738,00 
mE) com 2.076,70 metros. Localizado no Polo (RFQ), Campo de Produção de Boa Esperança (BE), Felipe Guerra/RN.  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161069/TEC/RLO-0445, com prazo de validade até 11/09/2024 em favor 
de 1(um) poço petrolífero de código 7-BE-0024-RN, coordenadas (9.393.747,70 mN; 650.738,00 mE). Localizado no Polo 
(RFQ), Campo de Produção de Boa Esperança (BE), Felipe Guerra/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: 
 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-155781/TEC/RLO-1277, com prazo de validade até 28/07/2024 em favor 

de 1(um) poço petrolífero de código 7-BAL-0053-RN, coordenadas (9.406.051,70 mN; 652.864,69 mE). Localizado no 
Polo (RFQ), Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-155799/TEC/RLO-1282, com prazo de validade até 28/07/2024 em favor 
de 1(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BAL-0053-RN, (9.406.051,70 mN; 652.864,69 mE), com 
1.696,37 metros. Localizado no Polo (RFQ), Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de Governador 
Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-155800/TEC/RLS-0349, com prazo de validade até 28/07/2024 em favor 
de 1(um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BAL-0053-RN, (9.406.051,70 mN; 652.864,69 mE). INÍCIO: 
9.405.937,00 mN; 652.768,00 mE; TÉRMINO: 9.406.016,00 mN; 652.847,00 mE, com 112,51 metros. Localizado no Polo 
(RFQ), Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro   

SAÚDE | Decisão busca ampliar proteção contra a covid-19 à medida que novos estudos 
sugerem necessidade de reforço; outros países, como brasil, podem adotar mesma linha 

OMinistério de Saúde Públi-
ca do Uruguai anunciou 
que todos os vacinados no 

país com as duas doses do imuni-
zante Coronavac poderão receber 
uma terceira dose do fármaco 
produzido pela Pfi zer. De acordo 
com um comunicado divulgado 
pela pasta, a medida se baseia na 
recomendação de uma comissão 
que assessora o governo uru-
guaio. O documento prevê uma 
aplicação escalonada válida para 
quem recebeu a segunda dose da 
Coronavac há pelo menos 90 dias.

Na terça-feira, 27, o ministério 
já havia anunciado a aprovação da 
aplicação de uma terceira e até de 
uma quarta dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas com imu-
nossupressão moderada e grave 
decorrente de outras doenças —
por terem um sistema imunoló-
gico defi citário, essas pessoas tor-
nam-se elegíveis a receber doses 
de reforço contra o coronavírus.

O Uruguai iniciou sua campa-
nha de vacinação há quase cinco 
meses. Até esta quarta, 73,5% dos 
uruguaios receberam ao menos 
uma dose dos fármacos anti-Co-
vid, e pouco mais de 63% estão 
completamente imunizados.

O bom desempenho na imu-
nização coloca o Uruguai na 
quinta posição na lista de países 
com mais doses aplicadas em 

proporção ao tamanho de suas 
populações. Foram 1.365,4 do-
ses a cada mil habitantes.

A adesão à vacinação tam-
bém se traduz em uma queda 
acentuada no número de novos 
casos, mortes e hospitalizações 
por complicações provocadas pe-
la Covid-19. Em abril, o Uruguai 
tinha a maior taxa de contágios 
diários do mundo e também se 
tornou o recordista de mortos por 
milhão de habitantes.

Esses índices tiveram uma li-
geira queda no fi nal de abril, volta-
ram a subir em maio e, a partir de 
meados de junho, despencaram. 
Em 10 de junho, por exemplo, a 
média móvel de casos diários era 

de 3.659. Na última terça-feira, 
o índice registrado foi de 202 —
queda na faixa dos 94%. No nú-
mero de mortes, a porcentagem 
é semelhante. Em 10 de junho, 
morriam, em média, 57 pessoas 
por dia em decorrência do co-
ronavírus. Na terça, o índice foi 
pouco maior que 6.

Israel também começará a ofe-
recer, a partir desta sexta-feira, 30, 
uma terceira dose da Pfi zer para 
pessoas com mais de 60 anos.

No Brasil, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, anunciou nesta 
quarta que a pasta encomendou 
um estudo para avaliar a necessi-
dade de uma terceira dose em pes-
soas que receberam a Coronavac. 

O Ministério da Saúde deve 
receber, em setembro, 69,4 
milhões de doses de vaci-

na covid-19. Com essa projeção, 
a expectativa é que mais de 132,7 
milhões de doses sejam entre-
gues pelos laboratórios contrata-
dos nos próximos dois meses.

No mês de agosto, a previsão 
do ministério é de 63,3 milhões 
de vacinas.

Para o Ministério da Saúde, a 
previsão coloca o Brasil no cami-
nho para cumprir a meta de que 
toda população brasileira acima 
de 18 anos esteja vacinada com 
a primeira dose da vacina contra 
covid-19 em setembro.

De acordo com o ministério, 
até o momento, 98,3 milhões de 
brasileiros receberam a primeira 
dose da vacina. O número repre-

senta 61,4% da população vaci-
nável, estimada em 160 milhões 
de pessoas. Foram distribuídas 
176,2 milhões e, dessas, mais de 

137 milhões foram aplicadas, 
sendo 98 milhões de primeira 
dose e 39 milhões da segunda 
dose ou dose única.

Uruguai vai aplicar 3ª dose da da 
Pfizer em quem tomou Coronavac

Brasil deve receber 69,4 milhões 
de doses de vacinas em setembro

Funcionária da saúde em centro de vacinação em Montevidéu, no Uruguai

Contra a variante Delta, é importante que as máscaras fiquem bem ajustadas ao rosto 

MARIANA GREIF

FABIO RODRIGUES POZZEBOM 

IMUNIZAÇÃO
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Terrorismo
Medalha de ouro no tiro espor-

tivo, o iraniano Javad Foroughi foi 
envolvido em uma polêmica após 
ocupar o lugar mais alto do pódio, 
em Tóquio. De acordo com o gru-
po United for Navid, ele é “membro 
atual e antigo” da Força Quds do 
Corpo de Guardas da Revolução 
Islâmica, designado como organi-
zação terrorista.

Terrorismo 2
Segundo o site Metrópoles, o Uni-

ted for Navid foi criado após a execu-
ção do lutador iraniano Navid Afkari, 
e vem pedindo frequentemente puni-
ções ao Irã por conta de violações aos 

direitos humanos. O grupo apelou à 
Comissão de Ética do COI que inicie 
uma investigação imediata, ou será 
“cúmplice na promoção do terrorismo 
e de crimes contra a humanidade”.

Leilão
O Tribunal de Contas da União 

aprovou, nesta quarta-feira 28, o pro-
jeto de concessão da rodovia Presi-
dente Dutra e da Rio-Santos. O leilão 
deve ocorrer em setembro de 2021.

Leilão 2
Estão previstos R$ 14,8 bilhões 

em investimentos da iniciativa pri-
vada para ampliação de capacida-
de, com duplicações, implantação 

de terceiras e quartas faixas e vias 
marginais.

Leilão 3
O projeto também inclui quatro 

pontos de parada para caminhonei-
ros e redução nas tarifas de pedágio. 
Em mensagem na rede social Twitter, 
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas, celebrou a aprovação do 
“maior leilão rodoviário da história”.

Jornalismo
O mundo parece que vai de-

sabar, porque a jornalista Mônica 
Waldvogel apareceu fumando, ao 
vivo, na Globo News, como se essa 
fosse uma das faltas mais graves 

dos jornalistas, na frente e por trás 
das câmeras, nas redações, enfi m, 
onde exercem suas funções.

Jornalismo 2
Antigamente, fumava-se de qua-

se tudo nas redações mundo afora. O 
barulho das máquinas de escrever, as 
televisões ligadas, os rádios transmi-
tindo noticiários e o jornalismo ali, 
correndo nas veias. Hoje, as redações 
– muitas delas mostradas ao vivo nas 
mídias sociais - são geladas, menos 
barulhentas; viraram quase um de-
pósito de egos, lamentavelmente.

Ainda bem
 A juíza Th ania Pereira Teixeira de 

Carvalho Cardin condenou o gover-
nador João Doria a pagar R$ 190 mil 
por uso indevido da música “Ainda 
Bem”, de Marisa Monte e Arnaldo An-
tunes. Quando Doria era prefeito de 
São Paulo, divulgou um vídeo sobre a 
revitalização de um campo de futebol 
que reproduziu trechos da canção. 

Mãe
Minha primeira morada, a mulher 

que sempre está comigo em qualquer 
situação, o livro que me ensina des-
de o primeiro instante de vida e que 
jamais terminarei de ler, completa 
hoje 85 anos de vida. Parabéns, Dona 
Salete! Que Deus continue te fazendo 
forte! Muito obrigado por tudo!

FINANÇAS | Plataforma aumentará o limite do cartão de crédito de 35 milhões de clientes 
nos próximos 12 meses. Número corresponde a 87,5% de toda a base do banco digital

O Nubank anunciou nesta 
quinta-feira, 29,  que vai 
aumentar o limite do car-

tão de crédito de 35 milhões de 
clientes nos próximos 12 meses. 
Segundo a plataforma, três mi-
lhões de consumidores já terão o 
benefício em agosto. Até o fi m do 
ano, 10 milhões serão impactados 
pela novidade.

O benefício foi incentivado por 
ninguém menos que a cantora 
Anitta, que participa do Conselho 
Administrativo do Nubank. Assim 
que assumiu o posto, ela recebeu 
diversos pedidos de aumento de 
limites dos cartões de crédito da 

companhia em suas redes sociais.
“Percebi logo de cara que esse 

era um pedido dos clientes e levei 
o assunto para discussão na reu-
nião de Conselho. Fiquei muito fe-
liz em saber que já havia um gran-
de projeto nesse sentido. Ter mais 
limite signifi ca ter mais poder de 
escolha. É claro que é importante 
fi car de olho na fatura para não 
gastar mais do que pode, mas ter 
essa liberdade de decisão pode ser 
libertador. Esse é o tipo de olhar 
que quero trazer para a empresa”, 
afi rma a artista em comunicado.

Segundo o Nubank, o benefí-
cio vem sendo planejado há dois 

anos, com o objetivo de construir 
“um novo modelo de crédito”, 
concebido por cientistas de da-
dos, engenheiros e analistas de 
negócios.

“Foi uma dedicação extensa de 
uma equipe multidisciplinar, foca-
da em resolver esta dor do cliente. 
Realizamos milhares de testes pa-
ra entender mais profundamente 
o comportamento dos clientes e 
hoje podemos aumentar o limite 
de uma maneira responsável. Te-
mos agora uma capacidade ainda 
mais precisa de projetar os gastos 
dos consumidores”, afi rma Jacob 
Sisk, diretor de Ciência de Dados.

Com Anitta no conselho, Nubank 
libera mais crédito aos clientes

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO

Infl uenciado pelas inovações pro-
porcionadas pelos ambientes 
digitais para as intermediações 

fi nanceiras, o Banco Central está 
avançando nas discussões que visam 
a criação e a implantação da moeda 
digital brasileira – no caso, o Real 
Digital. Para tanto, inaugurou ontem  
ma série de webinars que vai tratar 
do assunto, com a palestra Potenciais 
do Real em formato digital. Este, o 
primeiro dos sete encontros previs-
tos durante o segundo semestre, teve 
como palestrante o professor Robert 
Townsend, do Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT). Ele participa 
do projeto de criação do dólar digital.

A ideia do Banco Central brasilei-
ro é a de “estabelecer as bases para o 
eventual desenvolvimento de uma 
CBDC [Central Bank Digital Cur-
rency] que venha a acompanhar o 
dinamismo da evolução tecnológica 
da economia brasileira e a aumentar 
a efi ciência do sistema de pagamen-

tos de varejo”. Dessa forma, pretende 
“contribuir para o surgimento de 
novos modelos de negócio e de ou-
tras inovações baseadas nos avanços 
tecnológicos”, favorecendo a partici-
pação do país em outros cenários eco-
nômicos e aumentando sua efi ciência 
nas transações trans fronteiriças.

Para melhor compreensão sobre 
o tema, a autoridade monetária bra-
sileira esclarece que moedas digitais 
são muito diferentes de criptomoe-
das. Em maio, ao anunciar as diretri-
zes para a criação da moeda digital 
brasileira, o coordenador dos traba-
lhos sobre a moeda digital do Banco 
Central, Fabio Araujo, explicou essa 
diferença. “Os criptoativos, como o 
Bitcoin, não detém as características 
de uma moeda, mas sim de um ativo. 
A opinião do Banco Central sobre 
criptoativos continua a mesma: esses 
são ativos arriscados, não regulados 
pelo Banco Central, e devem ser tra-
tados com cautela pelo público”. 

Banco Central inaugurou ontem uma série de webinars que vai tratar do assunto

Banco Central avança nas 
discussões para a criação 
da moeda digital brasileira

FINANÇAS
Assim que assumiu o 
posto no conselho, Anitta 
recebeu diversos pedidos 
de aumento de limites dos 
cartões de crédito da em 
suas redes sociais
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Sextou, mas tudo indica que as coisas vão piorar antes de 
melhorar. No início do dia, os astros fazem um furdunço no céu 
e sobra pra sua carreira. Tudo indica que o desejo de mandar 
e controlar tanto as situações quanto os colegas pro  ssionais 
deve  car intenso, aí corre o risco de ser alvo de intrigas e atritos.

Librianjos, o dia deve começar puxado em 
um dos setores que mais valorizam: o dos 
relacionamentos. Em casa, tentativa de manipular 
os familiares tende a causar tensão.

Meninos e meninas de Touro, o dia começa fechado, 
com possibilidade de raios e trovões. É que seu 
signo tende a  car mais inquieto e impaciente, a 
 m de se isolar e ter mais privacidade. As emoções 

se aprofundam e pode se magoar fácil, fácil.

Sextou, mas a vibe não é das melhores logo de 
manhãzinha. Há sinal de transformações emocionais 
e isso pode afetar seu emprego, deixando as coisas 
instáveis. Você tende a controlar o ambiente e forçar suas 
ideias, o que talvez cause atritos e te deixe isolada(o).

Os astros mandam avisar que sua sexta não deve 
começar muito bem. É que você tende a se envolver 
demais em suas relações e seu estado emocional 
pode ser in  uenciado pelos outros. Há risco de ser 
usada(o) por amigos ou parceiros de negócios.

Sagitário, meu cristalzinho, você vai sextar com o 
pé esquerdo. É que logo de manhã podem rolar 
mudanças  nanceiras: há risco de perder dinheiro 
e ver suas economias minguarem se  zer só o que 
quer, além de atrair ressentimentos.

Caranguejinhos, tudo indica que sua manhã vai ser 
braba. Os astros trocam farpas e despejam vibes 
tensas na área pro  ssional. Talvez tente controlar 
seus colegas ou parceiros, e essa atitude deve 
provocar tretas, desvantagens e perrengues.

Capricórnio, meu consagrado, tudo indica que vai 
começar o dia com uma vontade gigantesca de ter o 
controle e mudar suas condições de vida, mas pode 
exagerando na dose. Aí tende a agir com possessividade, 
ser individualista e ter atitudes agressivas.

Alô, alô, leodiva e leodivo! A sexta  nalmente 
chegou, mas há risco de tensão no trabalho logo 
cedo. As emoções tendem a  car profundas e a 
vontade de ter o controle de tudo deve te dominar, 
aí pode sair dando ordens a torto e a direito.

Tô vendo aqui que o seu dia começa nervoso. As 
emoções entram em ebulição e tendem a in  uenciar 
sua maneira de falar e pensar, deixando seu signo mais 
distraído e inquieto. Talvez fale demais e domine as 
conversas, e há risco de ser alvo de fofocas. Tá amarrado!

Virgem, meu consagrado, as coisas podem engrossar 
no início desta sexta. Seu lado exigente  ca forte e 
você pode querer dominar os outros, aí corre o risco 
de agir com agressividade e fazer tempestade em 
copo d’água se tudo não sair do jeito que quer.

Sextou, mas o início do dia tá tenso e as coisas 
só melhoram depois. Você tende a emprestar uma 
grana pra um amigo e a pessoa pode te passar 
pra trás. Cuidado pra não ser usado por falsianes e 
cobronas, peixinho!

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
Joana Treptow, totalmente 

recuperada da Covid-19, volta aos 
telejornais da Band na segunda-
feira... ... Cinthia Martins, idem, 
na mesma data, retornando das 
férias. A expectativa agora no 

SBT, com a chegada da nova 
diretora de elenco, Renata 

Medeiros, é que ela possa trazer 
um “novo ar” para as novelas... ... 

Isso porque os elencos infantis, 
já de algum tempo, têm se 

repetido demais. A Band lança 
uma ação de incentivo à doação 
de agasalhos e cobertores para 

a população vulnerável e em 
situação de rua... ... Em São Paulo, 

a parceria é com o Exército de 
Salvação... ... Até este sábado, 

a ONG vai disponibilizar caixas 
de coleta das 10h e às 20h na rua 
Radiantes, sede da emissora no 
Morumbi, em SP. Teve início 

ontem, em São Paulo, a K-Expo 
2021, maior evento cultura sul-
coreana da América Latina...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

De qualquer maneira
Havendo a decisão de continuar 

com o “MasterChef ”, será necessá-
rio encontrar um outro estúdio pa-
ra a sua gravação.

O atual, o maior da Band, com 
1.200 metros quadrados, fi cará por 
conta dos programas do Faustão.

De prima
A Globo ainda não fala nada, mas 

já foi aprovada a realização de um espe-
cial, sob o título “70 anos de Novelas no 
Brasil”, para exibição em dezembro.

Um trabalho em conjunto dos 
departamentos de jornalismo e 
dramaturgia.

Curinga
Depois do “Hoje em Dia” e de 

cobrir as férias do César Filho, Cel-
so Zucatelli assumiu o comando 

do “Balanço Geral – São Paulo” no 
lugar do Reinaldo Gottino.

Ficará ainda mais uma semana 
no posto.

Anote
“Desalma”, produzida para o Glo-

boplay, escrita por Ana Paula Maia e 
direção Carlos Manga Jr., será exibida na 
Globo, em outubro, segunda quinzena, 
de segunda a sexta. São 10 episódios.

Em seu elenco, Cássia Kis, Cláudia 
Abreu, Maria Ribeiro e Bruce Gomle-
vsky, entre outros.

(Cássia Kis em ‘Desalma’/Divulgação)

Riqueza e exploração
“Açaí: riqueza e exploração na Ama-

zônia” é o tema do “Câmera Record” 
deste domingo. Durante 13 dias Rogério 
Guimarães, Daniel Mota e Michel Men-
des percorreram a Amazônia paraense 

para mostrar que o açaí é o nosso novo 
“ouro negro”, que gera emprego e renda.

O Brasil chega a faturar mais de 
R$ 250 milhões com a exportação 
da fruta. Uma riqueza da fl oresta, 
mas que também esconde miséria, 
exploração e trabalho infantil.

Jornalismo
Juliana Rosa, agora na Band, 

também terá uma participação fi xa 
no “Jornal da Noite”.

Assim como Fernando Mitre, com a 
política, ela vai falar sobre economia.

Em breve
Na CNN Brasil já existem estu-

dos para os novos programas dos 
ex-apresentadores do “Tonight”, Ga-
briela Prioli, Mari Palma e Leandro 
Karnal.

Serão separados. Cada um terá o seu.

Futuro do “Master-
Chef” na Band ainda 
é incerto e duvidoso

Por enquanto, a Band tem que 
fi car na dela e manter o assunto 
“MasterChef ” guardado a sete 
chaves, até porque uma nova tem-
porada acaba de estrear e ainda 
está com as gravações em curso.

Não bastassem outros moti-
vos, tem que haver o devido res-
peito ao público, à toda produção 
e aos próprios anunciantes. Nem 
pode ser diferente.

O programa já esteve, é verda-
de, em uma posição pior e o seu 
fi m chegou a ser sacramentado, 
só que a situação se modifi cou 

um pouco nesses últimos tempos.
Embora não consiga mais re-

petir a audiência que conquistou 
em outras temporadas, as possi-
bilidades comerciais continuam 
muito boas. É um programa, como 
ponto a favor, que tem mercado.

Por isso, e só por isso, não há 

nenhuma manifestação ofi cial até 
agora sobre o seu fi m ou a realiza-
ção de uma próxima temporada 
em 2022. Está em análise e uma 
decisão a respeito só mais à frente.

Compasso de espera.   
(Equipe do programa ‘Master-

Chef ’ na Band/ Divulgação)

JOSÉ CARLOS NERY
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
Duma Engenharia Empreendimentos Ltda, CNPJ 13.303.407/0001-30, torna público que está requerendo a 
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a LS para a implantação e operação 
do condomínio residencial multifamiliar horizontal, localizado na Rua Parque dos Manguezais, 26, Bairro Parque 
das Árvores, Parnamirim/RN.  

Gustavo Leite Dumaresq 
Sócio-Diretor  

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
POÇO: 
• Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0031-RN, 
localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN, com prazo de validade até 21/07/2024. 
ACESSO: 
• Renovação de Licença Simplificada (RLS) para Acesso para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-
PML-0031-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN, com prazo de validade 
até 21/07/2024.  
LINHA DE SURGÊNCIA: 
• Renovação de Licença de Operação (RLO) para Acesso para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-
PML-0031-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN, com prazo de validade 
até 20/07/2024.  

Harvey David Gardner 
Diretor 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0008-01 torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para o POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na ROD RN 160, 
53 CEP: 59.280-000, BAIRRO VILA SÃO JOSÉ no município de MACAÍBA/RN. 
 

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
TITULAR 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Licença Prévia de Perfuração para os poços petrolíferos Inteligência, Persistência, Serenidade, Firmeza localizado 
no Campo Petrolífero de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
Licença Prévia para as linhas de surgência associadas aos poços petrolíferos Inteligência, Persistência, Serenidade, 
Firmeza, medindo respectivamente 780m, 1.100m, 1.150m e 470m, com destino a Estação de Galo de Campina 
localizada no Campo de produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
Licença Simplificada para os Acessos aos poços petrolíferos Inteligência, Persistência, Serenidade, Firmeza, 
medindo respectivamente 65m, 220m, 283m e 130m, localizados no Campo de produção de Galo de Campina, zona 
rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
Licença Prévia de Perfuração para o poço petrolífero Dignidade, localizado no Campo Petrolífero de Galo de 
Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
Licença Prévia para a linha de surgência associada ao poço petrolífero Dignidade, medindo 830m, com destino a 
Estação de Galo de Campina localizada no Campo Petrolífero de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept 
Rosado – RN; 
Licença Simplificada para o aceso ao poço petrolífero Dignidade, medindo 120m, localizado no Campo Petrolífero de 
Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as Seguintes Licenças: 
Licença Prévia para a Estação Coletora Satélite do Campo Campainha Azul, Localizada a Zona Rural do 
município de Carnaubais– RN. 
Licença de Operação para o Transporte de Resíduos Perigosos, (água oleosa), com capacidade de 13,9 ton 
a ser realizada no Estado do Rio Grande do Norte, com base na Cidade de Mossoró – RN. 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS): 
 
J FRANCO DA SILVA (MADEIREIRA SAO JOSE), CNPJ: 42.383.473/0001-65, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada - LS para o Comércio varejista de madeiras e artefatos sem beneficiamento, localizado na Rua 
Domingos Julião Nascimento, n° 100, Jucuri – Zona Rural. CEP: 59.600-990 no município de Mossoró-RN. 

 
José Franco da Silva – Diretor 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ: 08.419.352/0024-84, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada-LS, para fábrica de concreto, instalada em uma área de 2770m2, localizado na Rua José 
Thomas de Sena, S/N, Lote 9914 0050 0864, setor 04, Distrito Industrial I, Macaiba/RN. 

 
DURVAL ALEXANDRINO DOS SANTOS NETO 

PROPRIETÁRIO  

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MG CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 24.189.896/0001-67, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação - LO, 
para extração mineral de GRANITO em uma área de 8,57 (há) com volume mensal 2.500 m³/mês. Localizado no 
Sítio Riacho das Carnaúbas, Zona Rural do município de Upanema/RN 

 
Maria das Graças Costa e Silva Mendonça 

Sócio-Administrador  

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

Sarah Industria de Água Mineral Ltda, CNPJ nº41.759.065/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia para a 
Extração, Envase e Gasificação de Água Mineral, volume de extração de 60,70m3/dia, numa área de 31.384,00m2, 
localizada na Rua José Gurgel de Araújo, Lote 1288 ao 1295, Encanto Verde, Parnamirim/RN. 

 
Walter Fernandes de Miranda Neto 

Sócio Administrador  

Rio de janeiro anuncia 4 dias 
de festas em setembro para 
comemorar o ‘fim da pandemia’

VIDA NORMAL | Prefeitura 
planeja liberar 50% do 
público em estádios e 
boates em outubro e 
extinguir uso de máscara 
em novembro

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes (PSD), anun-
ciou uma grande festa de 

quatro dias em setembro como 
parte de um plano para “celebrar 
a vida” e “o fi m da pandemia”. Se-
rá o lançamento da primeira eta-
pa de fl exibilização das medidas 
de restrição contra a Covid-19, 
que libera eventos abertos.

A comemoração está prevista 
para durar entre os dias 2 e 5 por 
toda a cidade, incluindo DJs na 
orla da praia, apresentações cul-
turais em “centenas de pontos”, 
atrações em polos gastronômicos, 
atividades em todas as vilas olím-
picas, campeonato de futebol em 
comunidades, entre outras.

O anúncio acontece num mo-
mento em que diversos países em 
estágio avançado da vacinação 
veem o número de casos da doen-
ça aumentar, impulsionados pela 
variante delta —apesar da queda de 

internações e mortes—, e repensam 
medidas como a liberação total de 
viagens e do uso de máscara.

Também ocorre em meio a um 
alerta feito por pesquisadores da 
Fiocruz, que notaram aumento 
de infecções na última semana 
no Brasil: “É importante salientar 
que as médias de casos (46,8 mil 
por dia) e de óbitos (1.160 por dia) 
estão ainda em patamar muito 
elevado no país”, escreveram eles 
no boletim mais recente.

Paes pretende criar até um fe-
riado municipal em 2 de setembro 
intitulado “Dia do Reencontro”, 
que ainda teria que ser aprovado 
como lei, e decretar ponto faculta-
tivo no dia 3 (uma sexta-feira).

“O nosso desejo é que o Rio se-
ja a cidade do mundo inteiro que 
melhor celebre esse momento de 
reencontro da humanidade, da civi-
lização, com ela mesma [...]. A gente 
quer fazer um ano de celebração do 
fi m dessa pandemia e do reencon-
tro com a vida”, disse ele em entre-
vista coletiva nesta quinta (29).

Além de liberar totalmente 
eventos em ambientes abertos, a 
primeira etapa do plano, com iní-
cio no próprio dia 2 de setembro, 
permite a presença de 50% do pú-
blico em estádios de futebol e bo-
ates ou casas de show. Isso desde 

que essas pessoas comprovem o 
esquema vacinal completo.

A segunda etapa, a partir de 17 
de outubro, estende essa permis-
são para 100% do público imuni-
zado —na prática, porém, muitos 
eventos fechados já ocorrem sem 
punição. Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel Soranz, a 
checagem da vacinação será feita 
através do aplicativo Connect SUS, 
do Ministério da Saúde.

Já a terceira etapa do plano de 
reabertura, que está prevista para 
começar em 15 de novembro, re-
tira qualquer restrição de capaci-
dade ou distanciamento e isenta 
a população de usar máscara, 
exceto em transportes públicos e 
unidades de saúde.

Segundo o município, o pla-
no depende de quatro fatores: a 
permanência de um cenário epi-
demiológico favorável, a continui-
dade da chegada de vacinas pelo 
governo federal, a manutenção 
da performance de vacinação dos 
cariocas e a alta cobertura vacinal 
dos idosos e grupos de risco.

Paes confi rmou ainda a reali-
zação do Ano-Novo, que segundo 
ele será “o maior da história da 
cidade”, e do Carnaval, que já teve 
a cessão do Sambódromo da Mar-
quês de Sapucaí assinada.
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7h NATAÇÃO Eliminatórias 50m livre masc. (Bruno 
Fratus), 50m livre fem,. (Etiene Medeiros), 1.500m livre (Gui-
lherme Costa) e 4x100m medley (Guilherme Bassetto, Felipe 
Lima, Matheus Gonche e Pedro Spajari) SporTV (ao vivo)

7h FUTEBOL FEM. Quartas de fi nal (Suécia x Japão) Spor-
TV 4 (ao vivo)

7h ATLETISMO Preliminares e fi nais Globo/SporTV 3 (ao 
vivo)

Preliminares: Salto triplo fem. (Núbia Soares), Arremesso 
de peso (Geisa Arcanjo), 4x400m misto (Anderson Henriques, 
Pedro Burmann de Oliveira, Tiff ani Marinho e Tabata Vitori-
no)

Final 10.000m

7h39 BOXE Quartas de fi nal -91kg masc. (Abner Teixei-

ra x Hussein Iashaish-JOR) SporTV 2 (ao vivo)/BandSports 
(fl ashes)

7h50 FUTEBOL FEM. Quartas de fi nal (Holanda x EUA) 
SporTV (ao vivo)

9h VÔLEI DE PRAIA MASC. Bryl/Fijalek (POL) x Evandro/
Bruno Schmidt (BRA) Globo/SporTV 3/BandSports (ao vivo)

10h VÔLEI MASC. ROC x França SporTV 2 (ao vivo)

19h30 TRIATLO MISTO Finais SporTV 4 (ao vivo)

20h30 ATLETISMO Finais SporTV 2 (ao vivo)/Globo e 
Bandsports (fl ashes)

Finais: 400m com barreiras fem. (Chayenne da Silva), Lan-
çamento do disco fem. (Andressa Oliveira de Moraes), salto 

com vara masc. (Th iago Braz e Augusto Dutra), 800m rasos 
masc. (Th iago André), 100m com barreiras fem. (Ketiley Ba-
tista)

FIQUE DE OLHO: O sueco Armand Duplantis, recordista 
mundial do salto com vara, é o grande destaque do dia

21h30 TIRO COM ARCO Oitavas de fi nal (Marcus D’Almei-
da) SporTV 2/BandSports (fl ashes)

21h VÔLEI DE PRAIA Ana Patricia/Rebecca X Claes/
Sponcil (EUA) SporTV 3 (ao vivo)

22h NATAÇÃO Finais (semifi nal 50m livre e fi nal 4x100m 
medley mixto) SporTV (ao vivo)

23h JUDÔ Eliminatórias por equipes mixtas SporTV 3/
BandSports (ao vivo)

Box: O que assistir

Após seis dias de disputa por 
pódios em Tóquio, qual país 
ocupa a primeira posição no 

quadro de medalhas? A resposta é: 
depende. Esta é uma controvérsia 
que vem à tona de tempos em tem-
pos nos Jogos Olímpicos.

Segundo o Comitê Olímpico In-
ternacional (COI), a China fechou 
esta quinta-feira, 29, no topo da ta-
bela. Mas, para setores da imprensa 
americana, os Estados Unidos são 
os verdadeiros líderes do certame. 
A diferença reside no critério uti-
lizado para o ranqueamento dos 
países na classifi cação geral.

Enquanto o COI adota o núme-
ro de ouros como o mais importan-
te (regra que é seguida pelo UOL), 
veículos como o jornal “Th e New 
York Times” e as emissoras NBC 
(a que mais investe na cobertura 
olímpica nos Estados Unidos) e 
ESPN montam seus quadros consi-
derando a soma de medalhas (ouro, 
prata e bronze) de cada nação.

Historicamente, os americanos 
costumam liderar nos dois qua-
dros. Só que, em 2008, nos Jogos 
Olímpicos realizados em Pequim, 

a polêmica ganhou força devido 
à rivalidade com o time da casa, 
a China. Pelos critérios do COI, 
os asiáticos “venceram” o evento, 
com 48 ouros, contra 36 dos Esta-
dos Unidos. Já pelo total de pódios, 
a ordem foi inversa (112 a 100).

Desta forma, para não perderem 
a soberania olímpica, setores da im-
prensa americana adotam seu próprio 
critério. Nesta quinta-feira, antes da 
conclusão de todas as provas do dia, 
o jornal “Th e New York Times” pos-
tou no Twitter que os Estados Unidos 
lideravam a tabela com 37 medalhas 
no total, e o Japão detinha o maior nú-
mero de ouros, com 15 - horas depois, 
eles foram igualados pela China.

No entanto, de acordo com o COI, 
os Estados Unidos estão no terceiro 
lugar com 14 ouros, atrás da líder 
China e do segundo colocado Japão, 
ambos com 15. Os chineses levam 
vantagem pelo número de medalhas 
de prata (7, contra 4 dos japoneses).

O Brasil hoje ocupa a 17ª coloca-
ção, com uma medalha de ouro, três 
de pratas e três de bronze. Se o critério 
for o de número de medalhas, a dele-
gação brasileira sobe para o 13º lugar.

EUA adotam quadro de 
medalhas próprio para 
liderar Olimpíada

JEITINHO AMERICANO

ADAM DAVY/PA

GASPAR NÓBREGA/COB

Para o COI, Estados Unidos está em 3º; para imprensa americana, está em 1º

Tênis brasileiro vai disputar 
a medalha de bronze nos 
Jogos Olímpicos

Otênis brasileiro vai lutar pela 
medalha de bronze nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Nesta 

quinta-feira, 29, a dupla Luisa Stefani 
e Laura Pigossi jogou bem, mas foi 
superada pela parceria suíça Belina 
Bencic/Viktorija Golubic por 7/5 e 6/3. 

“A gente começou muito fi rme, 
e é difícil manter esse nível o tem-
po todo. Eu não saquei muito bem 
e acho que isso desestabilizou um 
pouco. Elas começaram a voltar 
no jogo e cresceram, e a gente não 
adaptou tanto à mudança, não 
continuamos a ser agressivas. O tê-
nis não vai embora de um dia pro 
outro, a gente vem jogando uma 
ótima semana e precisamos focar 
em tudo de positivo que a gente fez 
até agora”, afi rmou Luisa.

O resultado mantém as brasi-
leiras em busca de uma conquista 
histórica para o tênis nacional, 
que nunca obteve uma medalha 

olímpica. Até hoje, o melhor re-
sultado foi o quarto lugar de Fer-
nando Meligeni em Atlanta-1996.

 As rivais no caminho do bron-
ze são Veronika Kudermetova e 
Elena Vesnina, que representam 
o Comitê Olímpico Russo. O duelo 
será no sábado.

“A gente vai falar com os nos-
sos técnicos para ver onde a gente 
pode melhorar. Buscar de novo 
a maneira que a gente se propôs 
a jogar. A gente tem a chance de 
ainda conseguir uma medalha 
pro Brasil. É claro que a nossa 
primeira missão era conseguir a 
medalha de ouro, mas temos total 
condição de ainda conseguir uma 
medalha. A gente queria realmen-
te vir aqui pra fazer algo, fazer 
história, para vir aqui e abrir essa 
porta para o tênis brasileiro e eu 
acho que a gente conseguiu fazer 
isso essa semana”, disse Laura.

TOQUIO 2020 | Luisa Stefani 
e Laura Pigossi seguem em 
busca de uma conquista 
histórica para o tênis 
nacional, que nunca obteve 
uma medalha olímpica

Luisa Stefani e Laura Pigossi 
enfrentam russas no sábado na 
disputa pelo lugar no pódio


