
JOÃO RICARDO CORREIA
A noite de hoje é repleta de 

sabores e excelentes lembranças em forma 
de canjica, pamonha e forró.

PÁGINA 12

MARCELO HOLLANDA
Não existe um gabinete paralelo 

no governo. Há um governo vivendo 
uma realidade paralela.

PÁGINA 6

JOÃO RICARDO CORREIA
A noite de hoje é repleta de 

sabores e excelentes lembranças em forma 
de canjica, pamonha e forró.

Bolsonaro muda depois que 
fala uma grande besteira e fi ca miando, 

igual a um gatinho manhoso.

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

www.agorarn.com.br

NATAL, QUARTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 1.111 | ANO 5  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

ALEX VIANA

CPI com cinco deputados investigará 
gestão da governadora Fátima Bezerra
POLÍTICA. 3 | Serão cinco os parlamentares que comporão a Comissão Parlamentar de Inquérito, na Assembleia Legislativa do RN, que vai apurar se, por meio de 
atos administrativos, a governadora Fátima Bezerra e o secretário da Saúde, Cipriano Maia, cometeram alguma irregularidade no enfrentamento da pandemia.

ABC vai enfrentar o Flamengo, uma das equipes mais bem preparadas do futebol brasileiro Banco Central comprova crescimento do Pix

ABC vai pegar o 
Flamengo pelas 
oitavas de final da 
Copa do Brasil

Pix incomoda 
cartões e cai no 
gosto de quem 
paga e recebe

ESPORTES. 16 | Sorteio na tarde desta 
terça-feira, 22, definiu que o Flamengo 
será o adversário do ABC, nas oitavas 
de final da Copa do Brasil. A data do 
confronto ainda não foi definida pela 
Confederação Brasileira de Futebol. 
O time potiguar chegou a esta fase, 
depois de uma virada contra a 
Chapecoense. 

GERAL. 5 | Do chaveiro à clínica, 
passando pelo comércio popular do 
Alecrim, o Pix é o preferido por muita 
gente que paga ou recebe. Quem tem 
um celular e uma conta bancária se 
livrou dos custos administrativos das 
famosas “maquininhas” que, como os 
cartões de créditos, são incomodadas 
pela novidade.
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PRESIDENTE BOLSONARO 
CUMPRIRÁ AGENDA EM 
JUCURUTU E PAU DOS 
FERROS, NESTA QUINTA

O Rio Grande do Norte receberá nesta quinta-feira, 24, o 
presidente da República, Jair Bolsonaro. É a segunda visita que 
ele faz ao Estado em menos de um ano. A comitiva presidencial 
desembarcará em Mossoró. Pág. 3
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Diante da proximidade do re-
cesso parlamentar, que ocor-
re no mês de julho, a CPI da 

COVID na Assembleia Legislativa só 
deverá “esquentar” no segundo se-
mestre, após o recesso, com a volta 
dos trabalhos parlamentares. Até 
lá, os cinco deputados da Comissão 
Parlamentar de Inquérito deverão se 
debruçar na organização sistemática 
e planejamento dos trabalhos, soli-
citações de informações e listagem 
de nomes de depoentes. Os depoi-
mentos devem acontecer apenas no 
segundo semestre. 

Ex-ministro da Previdência e su-
perintendente do Consórcio Nordes-
te, Carlos Gabas será um dos primei-
ros nomes a serem convocados para 
comparecerem à CPI da COVID na 
Assembleia Legislativa. O contrato 
para a aquisição de respiradores, no 
valor de R$ 5 milhões, gastos pelo go-
verno do Estado, e cujos equipamen-
tos nunca foram recebidos, estará no 
foco inicial das investigações. Tra-
ta-se do ponto central, visto que se 
descon� a de gerenciamento capenga 
e amador por parte do governo do 
Estado, no trato com os recursos pú-
blicos. 

A ideia da oposição é demonstrar 
que houve inapetência, negligência 
e mesmo prevaricação de agentes 

públicos na confecção e execução 
deste contrato, com repasse de verba 

de grande monta para uma empresa, 
sem o devido zelo com o patrimô-

nio público. Não se teriam buscado 
garantias para o � el cumprimento 

deste contrato, visto que o dinheiro 
saiu dos cofres públicos, e a contra-
partida jamais voltou, com prejuízos 
� nanceiros e sanitários, já que a po-
pulação do Estado � cou desassistida 
sem os respiradores, num momento 
grave da pandemia, com centenas de 
mortes no Rio Grande do Norte, mui-
tas delas por causa da falta de UTIS 
disponíveis.

Outros contratos serão investiga-
dos, alguns deles, ao que tudo indica, 
com pouco poder corrosivo. Mas 
CPI, é como diz o adágio político: 
sabe-se como começa, mas não aon-
de se chega. Não se pode minimizar, 
a priori, o poder de uma comissão 
parlamentar de inquérito. Quebra de 
sigilos telefônico, � scal e bancário, 
prisão em caso de � agrante mentira, 
coerção (obrigatoriedade) de depor e 
de falar. Tudo isso gera uma grande 
interrogação quanto ao que pode 
acontecer. 

A última CPI na Assembleia ocor-
reu ainda no governo do então gover-
nador Garibaldi Alves Filho, portan-
to, muita coisa mudou de lá até aqui. 
Inclusive a forma de se fazer política, 
com as mídias sociais fervilhando e 
com alto poder de in� uência da opi-
nião pública. Será que os deputados 
estaduais saberão conduzir bem essa 
investigação? 

CPI da Assembleia só esquentará no segundo semestre

CPI da COVID
A CPI da Covid na Assembleia 

Legislativa terá cinco membros, 
sendo três da oposição e dois 
governistas. Para a presidência 
deverá ser indicado o deputado 
estadual Kelps Lima (Solidariedade). 
A relatoria caberá a um parlamentar 
da bancada do governo. 

Nomes
Pela oposição, serão indicados, 

além de Kelps, os deputados José 
Dias (PSDB) e Getúlio Rego (DEM). 
Até o fechamento da coluna, a 
bancada governista ainda não tinha 
indicado seus dois membros.

Fogo brando
A CPI deverá ser instalada na 

próxima semana, e a Assembleia 

terá poucos dias para dar início 
aos trabalhos. Nesse primeiro 
momento, serão feitas oitivas com 
vistas à reunião de documentos e 
informações. 

Segundo semestre
Apenas após o recesso de 

julho, no retorno dos trabalhos 
legislativos, que os depoimentos 
serão tomados.

Fogo quente
Para um integrante da oposição 

ouvido pela coluna, não há como o 
governo Fátima escapar de receber 
a pecha de irregular no trato dos 
recursos da Covid. “Poderá até não 
ser encontrado nada contra Fátima, 
mas seu governo, sem dúvida, não 
escapará. Não tem como”, disse.

Afi nou 
Indisfarçável a mudança 

radical de postura do presidente 
Jair Bolsonaro quando faz ou 
fala besteira grande – como 
no caso da última ofensa à 
jornalista da TV Globo. No dia 
seguinte, suas postagens em 
rede social assemelham-se a um 
miado de gatinho, bem diverso 
da vociferação estapafúrdia do 
dia anterior. 

Tônica 
É sempre assim. Como 

que para tentar amenizar a 
situação. Ontem, as postagens 
de Bolsonaro foram sobre a 
chegada de vacinas, como se 
ele fosse defensor, lutador e 
entusiasta delas. Me engana que 
eu gosto.

EDUARDO MAIA

Expectativa é que, após o recesso, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa intensifique os trabalhos

Bom marketing 
Perceptível a mudança de 

estratégia do prefeito Álvaro Dias 
(PSDB) nas redes sociais. Até então 
praticamente monotemático em 
torno da Covid, agora o prefeito 
aparece como gerentão da cidade. 
As postagens de ontem foram 
sobre a nova iluminação do 
calçadão da avenida Roberto Freire 
e a obra de reconstrução da Galeria 
do Gancho de Igapó. 

Desprezo 
Em mais uma ação de desprezo 

à democracia e à cidadania, 
o presidente Jair Bolsonaro 
fez questão de não convidar a 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
para acompanhar sua visita ao Rio 
Grande do Norte, prevista para os 
próximos dias.

Natal fora
Outra coisa interessante 

é que será a segunda vez que 
o presidente virá ao RN, mas 
não a Natal. O que o presidente 
temeria para não ter agenda em 
Natal? 

Coleta seletiva
A Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final da 
Câmara Municipal de Natal 
aprovou proposta que altera 
a lei da coleta seletiva nos 
condomínios da capital, e 
concede descontos na taxa de 
lixo dos moradores. O projeto 
de autoria da vereadora Nina 
Souza (PDT), trata do aspecto 
econômico e sustentável 
da destinação de resíduos 
sólidos.



O presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), vai 
desembarcar em Mossoró, no 

Oeste potiguar, na manhã desta quin-
ta-feira, 24, para uma agenda em dois 
municípios do Rio Grande do Norte: 
Jucurutu e Pau dos Ferros.

As informações foram divulgadas 
pelo Ministério de Desenvolvimento 
Regional. A comitiva presidencial deve 
desembarcar por volta das 9h30 em 
Mossoró e seguir para Jucurutu. Lá, o 
presidente visitará a comunidade Bar-
ra de Santana, dentro da área da Barra-
gem de Oiticica.

Também visitará as obras e deve li-
berar recursos. Em seguida, Jair Bolso-
naro participa de evento na praça São 
Judas Tadeu, em Pau dos Ferros, para 
fazer a assinatura da ordem de serviço 
do Ramal do Apodi e da transposição 
do Rio São Francisco.

Por fim, a comitiva volta para 

Mossoró e segue para Brasília. O mi-
nistro potiguar Rogério Marinho deve 
participar de todos os eventos. Esta é a 

segunda visita de Bolsonaro ao RN em 
menos de um ano. Em agosto de 2020, 
o presidente esteve em Mossoró.

3Política| Quarta-feira, 23 de junho de 2021

BRASIL DE FATO

A reunião da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa delibe-
rou o encaminhamento dos 

membros da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) que irá investigar os 
gastos do Governo do Estado durante 
a pandemia da Covid-19.

A Comissão será composta por 
cinco membros. Outro ponto em ques-
tão é a indicação dos nomes por parte 
dos blocos partidários que deverá ser 
feita até esta quarta-feira, 23. Caso 
sejam compostos mais de cinco blo-
cos partidários e, consequentemente, 
sejam indicados mais do que o limite 
de integrantes da CPI, as vagas serão 
sorteadas.

Feito isto, a instalação da CPI será 
efetivada pelo presidente da Assem-
bleia, Ezequiel Ferreira de Souza, agen-
dando a sua primeira sessão, quando 
serão escolhidos o presidente e o re-
lator do colegiado. Como de praxe, as 
vagas de presidente e relator da CPI 
devem ser ocupadas por um represen-
tante da oposição e outro da situação 
– como prevê o regimento interno.

O próximo passo será o início das 
atividades da CPI da Covid. Depen-
dendo do que for apurado na investi-
gação, o futuro da governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
pode ser impactado. A petista tem sido 
apontada como favorita ao Governo 
do Estado nas eleições gerais de 2022, 
segundo pesquisas eleitorais.

CPI que investigará gestão de Fátima 
Bezerra terá cinco deputados
COMISSÃO | Deputados investigarão se a governadora Fátima Bezerra e o secretário da Saúde, Cipriano Maia, por meio de atos administrativos, cometeram alguma ilegalidade na 
aplicação dos recursos para o combate à pandemia do novo coronavírus. Parlamentares afirmam que auditoria apontou suspeitas em doze contratos firmados pelo Governo do RN

Governadora Fátima Bezerra (PT) tem sido apontada, por pesquisas eleitorais, como favorita em 2022, mas terá “batalha” da CPI ‘para enfrentar, antes mesmo de resolver se será candidata-

O ministro de Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
disse nesta terça-feira, 22, que 

é “candidato a bom ministro” ao co-
mentar possível disputa ao cargo de 
governador do Rio Grande do Norte 
nas eleições de 2022. A declaração 
foi em entrevista ao Bom Dia RN, da 
InterTV Cabugi.

O ministro potiguar foi ques-
tionado sobre as possibilidades do 
próximo ano, mas ele se limitou a res-
ponder que ainda não é o momento 
para comentar o assunto. “Sou candi-
dato a ser um bom ministro. O presi-
dente [Jair Bolsonaro] nos orientou a 
fazer um esforço grande para darmos 
emancipação a todo o Nordeste na 
questão hídrica”, pontuou.

“No fim do ano, o presidente vai 
nos convidar para conversar sobre 
essa situação”, continuou. “É claro 
que sou político, sei das especula-
ções, mas não acredito que seja o mo-

mento de falar sobre isso. A questão 
partidária vai passar pelo presidente”.

“NÃO HÁ ANIMOSIDADE COM O 
GOVERNO DO ESTADO”

O ministro também falou sobre 
a agenda presidencial no RN. Nes-
ta quinta-feira, 24, o presidente da 
República Jair Bolsonaro (sem par-
tido) visitará obras nos municípios 
potiguar Jucurutu e Pau dos Ferros. 
Questionado sobre uma possível di-
vergência com o Governo do Estado, 
Rogério Marinho disse que não há 
“animosidade” com a gestão estadual.

“Não há da nossa parte nenhu-
ma ação de levar em consideração 
posicionamento político de quem 
quer que seja. Já mandamos um 
ofício para a Semarh [Secretaria do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos], 
para que o secretário acompanhe a 
programação do presidente no RN”, 
disse o ministro.

Rogério: “Sou candidato a 
ser um bom ministro”

DECLARAÇÃO

BRASIL 247

Presidente Jair Bolsonaro visitará obras e deverá liberar recursos para o Rio Grande do Norte

Presidente Bolsonaro desembarca 
em Mossoró na manhã desta quinta

AGENDA



Nesta segunda-feira, 21,  a Comis-
são de Saúde, Previdência e de 
Assistência Social da Câmara 

Municipal de Natal realizou uma reu-
nião para apreciar e deliberar projetos 
de lei. Estiveram presentes no encon-
tro os vereadores Preto Aquino (PSD), 
presidente do colegiado, Herberth 
Sena (PL), Luciano Nascimento (PTB), 
Geovane Peixoto (PTB) e a vereadora 
Camila Araújo (PSD).

Entre as matérias aprovadas, des-
taque para a de autoria do vereador 
Chagas Catarino (PSDB) que inclui 
motoristas, cobradores, trabalhadores 
da manutenção e da administração do 
transporte coletivo urbano, rasteleiros, 
garis e lixeiros nos grupos prioritários 
para imunização contra o vírus In-
fluenza (H1N1), na capital potiguar, e a 
matéria da vereadora Júlia Arruda (PC-
doB) sobre a obrigatoriedade de oferta 
de álcool em gel no interior de veículos 
que prestam serviços de transporte co-
letivo, alternativo, aplicativo e táxi.

Também foi aprovada uma pro-
posição do vereador Klaus Araújo 
(SD) que autoriza o Poder Executivo a 
acrescentar um kit de higiene às cestas 
básicas que serão distribuídas aos estu-
dantes das escolas públicas municipais 
em substituição à merenda escolar en-
quanto as aulas estiverem suspensas 

em razão da pandemia do Covid-19.
Na sequência, recebeu parecer 

favorável textos encaminhados pelo 
presidente da Casa, vereador Paulinho 
Freire (PDT), que estabelece prioridade 
especial para a pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista - TEA, em estabele-
cimentos públicos e privados; e pela ve-
readora Ana Paula (PL) que determina 
atendimento prioritária aos portado-
res de Diabetes Melitus, na realização 
de exames médicos e laboratoriais que 
exijam jejum total. 

Os parlamentares ainda aprova-
ram o relatório das últimas visitas fis-
calizatórias. Sobre isso, a vereadora Ca-
mila Araújo elencou alguns problemas 
encontrados nas unidades de saúde. 
“Constatamos dificuldades estruturais 
nas policlínicas, desde infiltração até 
fiação exposta, que precisam de aten-
ção para serem resolvidas. Sentimos 
falta de geriatras, tão importantes para 
a população idosa. Além disso, faz-se 
necessário o cumprimento da carga 
horária das especialidades médicas”.

A Secretaria Municipal de Saú-
de de Mossoró comemora 
mais uma grande conquista 

para a melhoria e a reestruturação 
de um serviço importante: o armaze-
namento e conservação de vacinas. 
O município passa a contar desde 
já de uma rede fria própria, uma vez 
que, recebeu pela primeira vez em 
sua história, câmaras frias das mais 
modernas do mercado.

Ao todo, são 8 câmaras frias que 
dão ao município autonomia para 
manter em estoque vacinas nas con-
dições adequadas. São refrigeradores 
de última geração entregues ao mu-
nicípio na manhã desta terça-feira, 
dia 22.

“Estamos muito felizes com esta 
conquista que nos dá condições para 
armazenar, manter sob condições 
adequadas as doses que estamos re-
cebendo de diversas vacinas, não só 
da Covid-19. Mas em relação a esta 
última, são vacinas que precisam 
de muito controle de temperatura e 
acompanhamento e estas câmaras 
são as mais indicadas para a conser-
vação”, disse Morgana Dantas, secre-
tária municipal de Saúde.

Segundo o coordenador de Imu-
nizações, Etevaldo Lima salienta a 
viabilidade de um antigo sonho por 
meio de convênio com o Ministério 

da Saúde. “O Ministério da Saúde le-
vou em consideração a população do 
município que é de 300.618 habitan-
tes segundo o IBGE. Assim, o muni-
cípio poderia ser contemplado com 
a montagem de uma rede fria para 
reforçar a capacidade de estocagem e 
conservação de diversos imunobioló-
gicos”, disse.

Ele ainda explica que antes dessa 
rede fria ser instalada na Secretaria 
Municipal de Saúde,  Mossoró depen-
dia da rede fria da II Unidade Regio-
nal de Saúde Pública. “A prioridade 
do Ministério da Saúde é a campanha 
de imunização contra a Covid-19 
mas essa nova rede fria nos dá con-
dições plenas de armazenar outros 
imunobiológicos, como da Influenza 
por exemplo, mas a prioridade é para 
atender a atual campanha de vaci-
nação contra o coronavírus”, conclui 
Etevaldo Lima. 
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DIVULGAÇÃO

ELPÍDIO JÚNIOR

Já na entrada, a placa com inscri-
ção em braile avisa que o visitante 
está num gabinete acessível. O 

sistema de escrita para pessoas com 
deficiência visual é uma das novidades 
do local, que fica no segundo andar da 
Câmara Municipal de Natal. Entre os 
29 do prédio histórico no Tirol, o gabi-
nete foi o escolhido por Tércio Tinoco 
logo depois dele ter sido eleito o pri-
meiro vereador cadeirante da história 
de Natal.

“Eu poderia ter aceitado ficar no 
térreo, mas optei pelo segundo andar, 
para que a Câmara tivesse acessibi-
lidade. Era a primeira luta do nosso 
mandato, possibilitar que as pessoas 
com deficiência ou mobilidade redu-
zida chegassem a qualquer lugar da 
Casa. O “Gabinete da Inclusão”, como 
já está sendo chamado, tem recepção 
e outras três salas – todas com aces-
sibilidade - e banheiro adaptado. No 

local, além de Tércio, outra cadeirante 
dá expediente, e eles podem se movi-
mentar sem obstáculos entre as salas. 
“Eu gostaria de agradecer à Câmara, 
e ao presidente Paulinho Freire, pela 
luta por essa reforma junto com nosso 
mandato”, diz o vereador.

O gabinete de Tércio foi a última 
etapa da reforma na Câmara, que 
contemplou com acessibilidade tam-
bém o estacionamento,  banheiros e 
plataforma de acesso ao plenário. A 
conquista foi comemorada pelo verea-
dor. “Ter nosso gabinete com 100% de 
acessibilidade é muito representativo. 
É um passo importante na busca por 
uma Natal mais inclusiva, com aces-
sibilidade e respeito às pessoas com 
deficiência”.

Enquanto a reforma era feita, 
Tércio e sua equipe trabalharam num 
gabinete provisório, no bairro de Can-
delária.

Gabinete do vereador 
Tércio Tinoco é o 
primeiro totalmente 
acessível da Câmara
CONQUISTA| Primeiro cadeirante eleito vereador em Natal, Tércio Tinoco 
conseguiu que fosse feita reforma no prédio do Legislativo Municipal

Vereador Tércio Tinoco: “Passo importante na busca por uma Natal mais inclusiva, com acessibilidade e respeito às pessoas com deficiência”

OITO CÂMARAS FRIAS 
DARÃO AO MUNICÍPIO 

AUTONOMIA PARA 
MANTER ESTOQUES 

DE IMUNIZANTES NAS 
CONDIÇÕES ADEQUADAS

Mossoró está equipada para 
armazenamento de vacinas

MODERNIDADE

Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social se reuniu na segunda-feira, 21

Comissão zera pauta de projetos e 
aprova relatório de fiscalização

SAÚDE NA CMN
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O exibicionismo moral 
como política de auto 
engrandecimento é responsável, 
em espasmos de virtuosismo, 
por difamações e linchamentos 
públicos, num curso irrefreável, 
que julga e condena, sem 
direito a apelação ou defesa, os 
que pisam no campo minado da 
guerra cultural contemporânea, 
e imprevidentemente, 
atrapalham-se nas águas 
tempestuosas  das opiniões 
sobre racismo, sexismo e 
outros temas dos quais se 
apropriou o politicamente 
correto. O caudal destrutivo 
é avassalador, mas não é 
inocente, seu � uxo é guiado 
por grupamentos militantes 
em ambientes virtuais, que 
alimentam um efeito manada 
através de apelos emocionais, 
ideológicos ou políticos, 
motivando deslegitimação 
de seus contrários e seu 
cancelamento. Os conceitos 
de bem, belo e verdadeiro são 
para Platão a essência de todas 
as coisas. A tríade de virtudes 
se ampara nos pilares ético e 
estético. Howard Gardner em 
O Verdadeiro, O Belo e o Bom 
Rede� nidos ataca a noção de 
que o relativismo moral e o 
caos das redes sociais anulem a 
existência, o valor e a utilidade 
dessas virtudes. Se para Platão 
o Bem se articula em medida, 
beleza e verdade, a Beleza se 
apresenta como a forma em 
que o Bem pode se manifestar 
em atitudes nobres e belas, 
sendo o Bem logo reconhecido 
intuitivamente por todas as 
pessoas. A confusão dos tempos 
modernos é a deturpação 
do conceito estético, onde 
desvinculado do Bem e do 
Verdadeiro, atos e atitudes 
passam a procurar espaço no 
mundo, simulando belezas não 
comprometidas com a verdade, 
a justiça ou o Bem. A Beleza 
passa então a ser uma fraude. 
Aparentar senso de justiça e 
grandiosismo moral, motivados 
pelo egoísmo competitivo de 
parecer superior, encontra 
nas redes sociais palco para 
exibicionismo.  Grandstanding 
em Inglês equivale em 
português a arrogância e 
corresponde nas redes sociais 
a exibicionismo moral e uso 
de um discurso moral para 
autopromoção. Em nome 
dele debates são travados na 
política de cancelamento, 

boicotes e destruição de 
reputações nas redes. “Fofocas 
em redes digitais são um 
ampli� cador de proporções 
gigantescas, fazendo explodir 
as alegações de escândalo 
em questões de horas”, diz o 
sociólogo Manuel Castells. 
Surgido o pretexto, palavras 
como direitos, dignidade, 
justiça, respeito são usadas 
para envergonhar e castigar 
o outro. Na polarização, as 
Pessoas tentam mostrar estar 
do lado certo da história e no 
debate público a guerra se 
estabelece pela superioridade 
moral. No seu livro Virtuosismo 
Moral, Justin Tosi e Brandon 
Warmke explicam o que 
as pessoas buscam ao 
usarem o grandstanding ou 
exibicionismo, elas querem 
“impressionar os outros, 
desejando reconhecimento, 
e tentam satisfazer esse 
desejo dizendo algo em um 
discurso moral público”. Esse 
comportamento vai quase 
sempre num ritmo de escalada, 
o virtuosismo passa a ser 
medido em comparação social, 
assim o que antes era um 
ponto de vista razoável alcança 
progressivamente níveis 
de severidade, que avança 
para juízos e condenações 
explícitas. Membros de um 
grupo buscarão superar uns 
aos outros, radicalizando 
cada vez mais o discurso 
moral. Cansados de exibições 
contínuas de raiva, os 
moderados vão saindo de 
cena, a partir daí os ativistas 
tomam por completo o debate 
político, com exigências 
absurdas de que personalidades 
se posicionem publicamente 
sobre qualquer aspecto de seu 
interesse, sob pena de serem 
ridicularizadas. As armas dos 
militantes são perseguições 
virtuais para destruição da 
reputação do outro, molestando 
a família e os amigos, 
pressionando empregadores ou 
patrocinadores para demitirem 
seu alvo. “Muitas pessoas não 
hesitam em concordar que 
o discurso público está em 
situação lamentável, mas o 
que elas têm em mente é o 
comportamento do outro lado”. 
E concluem Justin e Brandon 
“os exibicionistas buscam 
prestígio moral, mas também 
domínio pela inspiração do 
medo, intimidação ou coerção”.

MILITÂNCIA VIRTUAL, 
CABOTINISMO MORAL E CANCELAMENTOS

Dr. Geraldo Ferreira

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

A BEM DA
VERDADEVERDADE

REVOLUÇÃO | Quem tem celular e uma conta bancária não precisa mais pagar os custos administrativos dos 
meios de adquirência, como são chamadas as famosas “maquininhas”, que perderam o destaque

Do chaveiro do bairro do Tirol à 
clínica de Lagoa Nova, passan-
do pela cigarreira de Petrópolis 

ao comércio popular do Alecrim, em 
Natal, em poucos meses, o Pix deixou 
no passado a grande revolução dos 
cartões de débito, prometendo tirar da 
zona de conforto também os cartões 
de crédito.   

Quem tem um celular e uma con-
ta bancária não precisa mais pagar 
custos administrativos dos meios de 
adquirência, como são chamadas as 
famosas “maquininhas” que interme-
diam, mediante comissionamento, 
pagamentos realizados com cartões de 
crédito e de débito.

Em abril último, o Banco Central 
anunciou o Pix Cobrança para pa-
gamentos futuros, que vai funcionar 
como uma espécie de boleto, e o Pix 
Agendado.

“Com tudo isso, pra quê cartão?” 
– pergunta o Raimundo, motorista de 
aplicativo que faz bico vendendo con-
fecção comprada no atacado da aven-
bida Pompeia, na zona Norte.

Dados do Banco Central do Brasil 
mostram que vem crescendo o volume 
de pagamentos feitos por pessoas físi-
cas para uma empresa pelo celular. As 
transações totais com Pix, de qualquer 
natureza, cresceram três vezes e das 
pessoas físicas para jurídicas, quatro 
vezes.

Uma pesquisa feita pelo Ipec (an-
tigo Ibope) e divulgada em maio, já 
mostrava que  67% dos brasileiros já 
tinham a intenção de pagar com Pix as 
compras no comércio.

 A partir do ano que vem o BC 
deve inaugurar os pagamentos sem o 
consumidor precisar de uma conexão 

à internet. Pelo “QR Code O�  ine” o 
usuário sem conexão poderá comprar 
pelo PIX e o pagamento continuará 
com o envio da informação feita pelo 
recebedor.

Os dados o� ciais demonstram que, 
por enquanto, o Pix é mais adotado por 
parte dos microempreendedores e pe-
quenos comerciantes, ao passo que as 
lojas mais estruturadas ainda precisam 
de uma tecnologia para integrar o Pix 
ao caixa e tornar a venda mais � uida e 
sem � las.

A substituição do cartão de débito 
pelo Pix ainda não é mais expressiva no 
varejo, mas já começa a ser percebida 
pelas administradoras.  A prova é que 
entre novembro e abril, os pagamentos 
com boleto caíram 5% e as transferên-
cias com DOC e TED, juntas, recuaram 
43%, enquanto o Pix teve aumento de 
1.400%.

Enquanto o varejo físico se mexe 

para melhorar a experiência com o  
Pix, o comércio online tem encontrado 
menos barreiras para avançar. 

Plataformas de marketplace – co-
mo Americanas, Mercado Livre e Buser 
– e de e-commerce, como Nuvemshop, 
têm oferecido a tecnologia para que os 
lojistas realizem suas vendas, com a 
vantagem de ser uma experiência mais 
fácil para o consumidor, que não pre-
cisará mais digitar os dados do cartão 
para efetuar a compra no site.

Por enquanto, ainda segundo a 
avaliação dos especialistas, o  varejo 
físico e o cartão de crédito ainda estão 
sendo poupados dessa revolução.

Seja no pequeno, no médio ou 
no grande estabelecimento, não há 
ainda como o Pix substituir o crédi-
to, uma modalidade de pagamento 
culturalmente enraizada no varejo 
brasileiro. Mas isso pode mudar rapi-
damente.

Substituição do cartão de débito pelo Pix ainda não é mais expressiva no varejo

Dados oficiais demonstram que o Pix é mais adotado por parte de microempreendedores e pquenos comerciantes

Pix avança na preferência
de quem paga e recebe em Natal

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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Não existe gabinete paralelo no 
governo, o que há é um go-
verno vivendo uma realidade 

paralela.
E um presidente que dá corda a 

lobbies paralelos, a um cercadinho 
paralelo no Planalto e amigos paralelos 
com projetos de poder paralelos.

Mas, falando sério, o que não há 
mesmo é um governo.

Há ministros que todos os dias 
imaginam fórmulas para agradar o 

chefe e seguidores obcecados pelo seu 
líder esperando apenas ordens de co-
mando.

Senta, levanta, rola, abana o rabo, 
dá a patinha. Querem ver?

Ao mandar uma jornalista calar 
a boca esta semana, o presidente da 
República retirou a máscara de pro-
teção.

Até aí nenhuma novidade em se 
tratando de quem é. Surpreendente 
mesmo foi ver toda a comitiva presi-

dencial fazendo a mesma coisa sem 
pestanejar.

Naquele momento o país viu um 
homem hiperventilando e agindo 
como líder de matilha, tanto que a de-
putada Carla Zambelli, grudada a seu 
lado,  aproveitou o ensejo para arrega-
nhar os dentes.

Ódio nos olhos, espuma na boca 
e um país desunido – uma bela visão 
para uma nação com medo da fome 
e da violência, sem projeto de futuro 

e, ainda por cima, dizimada por uma 
pandemia.

Agora mesmo, esse governo fora 
da curva da redemocratização prepara 
terreno para uma reforma administra-
tiva.

Por meio dela, ao invés de seis mil, 
o presidente poderá nomear 90 mil 
cargos de confi ança pagando a eles 
salários da iniciativa privada.

Um aparelhamento sem preceden-
tes, que deixará no chinelo qualquer 

coisa parecida em tempos recentes.
E o pior, no momento em que a 

economia está no fundo do poço, es-
pecialmente para a maioria da popu-
lação.

Juntando com as mordomias já 
existentes no Ministério Público e no 
Poder Judiciário, o Brasil aproxima 
suas elites das castas romanas e seus 
privilégios.

Ave, Cesar, “aqueles que estão pres-
tes a morrer o saúdam”.  

Não existe gabinete paralelo

MUSEGE AIR FRANCE

Maio de 1930 é um marco na 
história mundial da aviação 
e do transporte de corres-

pondências: foi a realização da primei-
ra travessia aérea transatlântica com 
correio postal. O piloto Jean Mermoz, 
o operador de rádio Gimié e o navega-
dor Dabry deixaram a cidade de Saint-
-Louis, no Senegal, a bordo do hidroa-
vião Comte-de-la-Vaulx e chegaram a 
Natal, no Brasil, após 21 horas de voo. 
Na bagagem: mais de 20 mil cartas.

Esse feito pioneiro será revisitado 
este ano pelo projeto “Jean Mermoz 
em Natal”, realizado pelo Serviço 
Cultural da Embaixada da França 
no Brasil. O projeto visa redescobrir 
a história desta travessia histórica e 
permite reviver a trajetória do aviador 
francês Jean Mermoz, colega de outro 
piloto cujo nome conquistou o mun-

do, Antoine de Saint-Exupéry, autor de 
O Pequeno Príncipe.

A travessia inédita encurtou a dis-
tância entre a Europa e o Novo Mundo, 
aplacou saudades, acelerou negócios. 
Uma carta que antes levava meses pa-
ra chegar ao Brasil a bordo dos navios 
a vapor passou, então, a trazer notí-
cias, para a época, ainda frescas.

O projeto Jean Mermoz em Natal 
incluiu uma programação cultural 
diversifi cada, com uma conferência 
sobre essa primeira travessia aérea do 
Atlântico com correio postal, o lança-
mento de um selo comemorativo, a 
edição da primeira biografi a do avia-
dor em português, além da inaugura-
ção de uma escultura do hidroavião 

Comte-de-la-Vaulx em Natal, da orga-
nização de uma exposição totalmente 
online com documentos históricos 
que resgatam esse momento do século 
XX e do lançamento de um livro desti-
nado ao público infantil: No ar…um ás.

Estudantes de literatura francesa 
e história, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), partici-

pam de uma conferência com três pa-
lestrantes: Mônica Corrêa - diretora da 
Associação Mémoire de l’Aéropostale 
no Brasil, autora do livro infantil “No 
ar...um ás”;  Roberto da Silva - autor da 
biografi a “Jean Mermoz”. Raimundo 
Arrais - professor do Departamento de 
História da UFRN.

A conversa será conduzida por 

François Weigel, professor de língua 
e literatura francesa na UFRN. A con-
ferência será transmitida ao vivo pelo 
canal youtube da Embaixada da Fran-
ça no Brasil. O público em geral está 
convidado a assistir e  participar com 
perguntas e comentários. Será nesta 
quarta, 23, às 14h30, no Youtube da 
Embaixada da França no Brasil.

Projeto “Jean Mermoz em Natal” vai 
redescobrir travessia aérea histórica
MARCO HISTÓRICO | Feito pioneiro com participações de Jean Mermoz, Gimié e Dabry será revisitado pelo Projeto do Serviço Cultural da Embaixada da França no Brasil, redescobrindo 
a história da travessia e permitindo reviver a trajetória do aviador francês, colega de outro piloto que conquistou o mundo, Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe

Aviador francês Jean Mermoz protagonizou a primeira travessia aérea transatlântica, deixando o Senegal e chegando a Natal, após 21 horas de voo, trazendo 20 mil cartas

ALUNOS DE LITERATURA 
FRANCESA E HISTÓRIA, 

DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RN, 

PARTICIPARÃO O EVENTO 
COM  PALESTRANTES



7Cidades|  Quarta-feira, 23 de junho de 2021

Natal está entre as capitais do 
Brasil que mais avança na va-
cinação contra a covid-19, em 

relação à faixa etária dos vacinados. 
De acordo com um levantamento feito 
pela Secretaria Municipal de Plane-
jamento - Sempla, a capital potiguar 
ocupa a 5ª posição no Nordeste e a 8ª 
em nível nacional. Até esta terça-feira 
(22), Natal já tinha ultrapassado a mar-
ca de 435 mil vacinas aplicadas. Atual-
mente, a cidade vacina os que têm 47 
anos ou mais, sem comorbidades. 

Em nível regional, os natalenses 
estão à frente de Salvador, João Pessoa, 
Maceió e Teresina. Natal supera, em 

relação à idade dos vacinados, cidades 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Porto Alegre (confira qua-
dro abaixo). 

A vacinação em Natal avança com 
rapidez, graças à grande estrutura 
montada pela Prefeitura. Além dos 
6 pontos de drive-thru da cidade, a 
população tem 35 unidades básicas 
de saúde para buscar o imunizante. 
Para os profissionais da educação, a 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS/
Natal)  disponibiliza o Palácio dos Es-
portes e mais dois pontos exclusivos: o 
ginásio do colégio Expansivo, na Zona 
Norte (Rua Wiliam Marinho de Leiros, 

50 - Pajuçara) e o ginásio do Instituto 
Sagrada Família, no Alecrim (R. Olinto 
Meira, 1076. Alecrim). Os locais fun-
cionam diariamente das 08h às 16h, 
inclusive aos domingos.

“Natal vai vencer a covid-19. Esta-
mos trabalhando com muito afinco e, 
à medida que as vacinas chegam, elas 
são aplicadas na população. Temos 
uma das melhores estruturas do país 
montadas para vacinar contra o coro-
navírus”, frisou o prefeito Álvaro Dias.

Com esse “esforço de guerra”, a 
capital potiguar tem condições de dis-
tribuir, rápida e eficientemente, todas 
as doses de vacina que recebe. Além 

disso, a partir da liberação do uso de 
50% das vacinas fora das prioridades 
por comorbidades, a fila das idades 
avançou, levando à população ainda 
mais esperança na imunização com-
pleta da cidade em pouco tempo.

Natal vem se esforçando para 
manter o calendário de vacinação 
contra a covid-19, apesar da escassez 
de imunizantes. Nesta terça (22), 5 
capitais suspenderam suas campa-
nhas vacinais por conta do proble-
ma (Florianópolis, Aracaju, Campo 
Grande e João Pessoa com a primeira 
dose, e São Paulo, a aplicação das du-
as doses).

Vacinação: Natal entre as 
capitais que mais avançaram 
DESTAQUE | Vacinação em Natal avança com rapidez, graças à grande estrutura montada pela Prefeitura. Além dos seis pontos de drive-thru da 
cidade, a população tem 35 unidades básicas de saúde para buscar o imunizante. “Natal vai vencer a covid-19”, ressalta o prefeito Álvaro Dias

PARA QUADRO INFORMATIVO:

Vacinação por faixa etária nas capitais 
brasileiras

Capital  Idade

Palmas  58

Belo Horizonte 56

Teresina  55

Boa Vista 53

Cuiabá  53

Curitiba  52

Florianópolis 51

Maceió  51

Porto Alegre 51

São Paulo  51

Goiânia 50

Porto Velho  0

Vitória   50

Brasília  49

Campo Grande   49

João Pessoa  48

Macapá  48

Salvador 48

Rio de Janeiro 48

Rio de Janeiro 47

Natal 47

Belém   46

Recife  43
 
Rio Branco 40

Aracaju  39

Manaus  37

São Luís 22

Fortaleza*  -

*A capital do Ceará adota um sistema 
de chamamento dos cidadãos por lista 
divulgada em seus canais oficiais

EM 12 DIAS, 
MAIS DE 74 MIL 
DOSES DA VACINA 
APLICADAS 

A vacinação realizada pela 
Prefeitura do Natal está em ritmo 
acelerado. Houve um avanço de 12 
anos nas faixas etárias, em 11 dias.  
No período, foram aplicadas 74.600 
doses, entre as faixas de idade de 
59 e 47 anos. “A ideia da Prefeitura 
do Natal de reduzir as idades da 
campanha para o público em geral 
deu certo e estamos alcançando 
uma significativa parcela da popu-

lação. Isto sem citar os grupos prio-
ritários que também avançaram 
paralelamente. Estamos fazendo a 
nossa parte”, comemora o prefeito 
Álvaro Dias.

Os dados da Secretaria Munici-
pal de Saúde confirmam a eficácia 
do avanço da imunização. Desde 
o dia 10, com a vacinação de 3.444 
pessoas, até a última segunda-feira 
(21), com destaque para o último 
dia 15, quando 12.219 pessoas fo-
ram imunizadas, Natal contabiliza 
um significativo volume de doses 
aplicadas nesse intervalo de tem-
po. 

Além deste público sem co-
morbidades, continua a vacinação 

dos grupos prioritários das pessoas 
a partir de 18 anos com comorbi-
dades; trabalhadores industriais a 
partir dos 37 anos; grávidas e puér-
peras; os profissionais que atuam 
na educação do ensino funda-
mental I e II de escolas públicas e 
privadas de Natal, e demais grupos 
prioritários.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal reforça ainda a 
importância da segunda dose do 
imunizante. “Pedimos à população 
que olhe seu cartão de vacina e veja 
a data aprazada para receber a se-
gunda dose”, solicita George Antu-
nes, Secretário de Saúde de Natal. 

Além dos 6 pontos de drive-

-thru da cidade, a população tem 
35 unidades básicas de saúde para 
buscar o imunizante. Para os pro-
fissionais da educação, a SMS Natal 
disponibiliza o Palácio dos Espor-
tes e mais dois pontos exclusivos: 
o ginásio do colégio Expansivo, na 
Zona Norte (Rua Wiliam Marinho 
de Leiros, 50 - Pajuçara) e o ginásio 
do Instituto Sagrada Família, no 
Alecrim (R. Olinto Meira, 1076. Ale-
crim). Os locais funcionarão diaria-
mente das 08h às 16h, inclusive aos 
domingos.

Mais informações sobre todos 
os públicos, locais de vacinação e 
documentação podem ser conferi-
das no vacina.natal.rn.gov.br .

Ritmo acelerado de vacinação em Natal: houve avanço de 12 anos nas faixas etárias, em 11 dias. No período, foram aplicadas 74.600 doses, entre as faixas de idade de 59 a 47 anos

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

35

6

unidades básicas de saúde estão 
preparadas para atendimento

drive-thru recebem as pessoas 
para a vacinação em Natal



A CPI da Pandemia aprovou 
nesta terça-feira, 22,  a lista de 
14 nomes de testemunhas que 

passaram à condição de investigados. 
Entre eles, estão o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga; seu antecessor na 
pasta, Eduardo Pazuello; e o ex-minis-
tro das Relações Exteriores Ernesto 
Araújo. A votação ocorreu antes do de-
poimento do deputado federal Osmar 
Terra (MDB-RS).

A aprovação veio depois de quei-
xas de senadores ligados ao governo, 
que apresentaram questões de ordem 
sobre a decisão unilateral do relator, 
Renan Calheiros (MDB-AL), de apon-
tar suspeitos sem a concordância do 
colegiado. Luis Carlos Heinze (PP-RS) 
pediu que fossem tornadas nulas as de-
cisões do relator. Diante do questiona-
mento, o presidente da CPI, Omar Aziz 
(PSD-AM), afirmou que o relator tem a 
prerrogativa de apontar suspeitos, mas 
decidiu colocar em votação a lista de 
investigados.

“Eu coloco em votação só para 
agradar a Vossa Excelência”, anunciou.

Líder do governo, o senador Fer-
nando Bezerra Coelho (MDB-PE) pe-
diu a retirada do nome do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, da lista de 
investigados. Bezerra argumentou que 
ele está há pouco tempo à frente da 
pasta e tem demonstrado esforço na 
busca por vacinas. 

“Ele está há pouco mais de 90 dias 
à frente do Ministério da Saúde”, apon-
tou.

Mas a CPI manteve, segundo a 
Agência Senado, todos os 14 nomes da 
lista original divulgada pelo relator em 
entrevista coletiva na sexta-feira, 18. 

Para o vice-presidente da CPI, senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a apro-
vação pelo colegiado elimina qualquer 
dúvida sobre a suspeição do relator.

“É bom que agora [a lista de inves-
tigados] é uma decisão da CPI e não 
apenas do relator”,  avaliou. 

Também estão na relação o ex-se-
cretário-executivo do Ministério da 

Saúde Antônio Elcio Franco Filho; a 
secretária de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, Mayra Pinheiro; a 
coordenadora-geral do Programa Na-
cional de Imunizações (PNI), Francieli 
Fontana Fantinato; e o secretário de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti 
Neto.

Compõem ainda a lista o ex-asses-
sor da Presidência da República Arthur 
Weintraub; o ex-secretário de Comu-
nicação da Presidência da República 
Fabio Wajngarten;  o ex-secretário de 
Saúde do Amazonas Marcellus Cam-
pêlo; o empresário Carlos Wizard Mar-
tins; a médica Nise Yamaguchi; o médi-
co Paolo Zanotto; e o tenente-médico 

da Marinha Luciano Dias Azevedo.

OUTRAS QUESTÕES
Além desse ponto, a reunião desta 

terça-feira, 22,  começou com a apre-
sentação de outras questões de ordem. 
O senador Marcos Rogério (DEM-RO) 
citou a ausência do relator em debate 
sobre “tratamento precoce”.
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CALIMAN AGRICOLA RN S/A   
em recuperação judicial - CNPJ 04.570.179/0001-73. 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2020 
Submetemos á apreciação de V. Sas as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/2020 
comparada com 2019 elaborada na forma de texto, unidade declarada em milhar de real, acompanhada de notas 
explicativas, as quais foram elaboradas nos termos das práticas contábeis adotadas no Brasil. Somos gratos a todos 
por acreditarem nesta empresa e contribuírem para o crescimento e fortalecimento da agricultura nacional. 
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: ATIVO. Circulante. Caixa e 
equivalentes 25 e 117. Contas a receber de clientes 405 e 428. Tributos a recuperar 599 e 631. Estoques 150 e 154. 
Outros créditos circulantes 84 e 82. Despesas pagas antecipadamente 4 e 3. Soma AC 1.267 e 1.415. Não 
Circulante.  Realizável a longo prazo 4.063 e 3.365. Imobilizado 13.924 e 15.324. Soma NC 17.987 e 18.689. Total 
do ativo 19.254 e 20.104. PASSIVO Circulante. Fornecedores 207 e 234. Empréstimos 499 e 499. Encargos sociais 
e tributários 68 e 75. Encargos trabalhistas 159 e 231. Adiantamento de cliente 45 e 43. Contas a pagar 33 e 24. 
Soma PC 1.011 e 1.106. Não Circulante. Empréstimos e financiamentos 4.009 e 4.009.  Partes relacionadas 4.044 
e 3.404.  Tributos diferidos 104 e 118.  Soma NC 8.157 e 7.531. Patrimônio líquido. Capital realizado 14.511 e 14.511. 
Reserva de reavaliação 273 e 300. Reserva de lucros 1.143 e 1.143. Prejuízos acumulados (5.841) e (4.487). Soma 
PL 10.086 e 11.467. Total do passivo 19.254 e 20.104. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS. Receita bruta de 
vendas 3.615 e 4.544. Deduções (70) e (105). Receita líquida 3.545 e 4.439. Custo das vendas (4.584) e (5.577). 
Prejuízo bruto (1.039) e (1.138). Despesas operacionais (578) (638). Despesas financeiras líquidas (457) e (357). 
Prejuízo líquido do exercício (2.074) e (2.123). DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS. Saldo inicial 
1° de janeiro (4.487) e (3.109). Realização reserva 41 e 42. Ajuste exercício anterior 1 e 3. Prejuízo líquido do 
exercício (2.074) e (2.123). Ativos fiscais 678 e 700. Saldo final 31 dezembro (5.841) e (4.487). DEMONSTRAÇÃO 
DOS FLUXOS DE CAIXA. Caixa e equivalentes – iniciais 117 e 19. Caixa e equivalentes – finais 25 e 117. Variação 
liquida do exercício (92) e 98. 
NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com Comitê de pronunciamentos 
Contábeis, com ênfase na NBC-1000 (R1/2016). A base de mensuração do valor é o custo histórico. A moeda 
funcional da companhia é em reais (R$). As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência do 
exercício. Ativo circulante são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerários em espécie, depósitos 
bancários disponíveis e aplicações financeiras onde a empresa tem intenção de utilização imediata. Imobilizado 
compreende os bens tangíveis que  são mensurados com base no custo de aquisição, os bens são depreciados 
com base na vida útil econômica estimada a partir da data de sua entrada em operação. Passivo circulante e não 
circulante são valores conhecidos, calculáveis e, com certeza, de obrigação. Nesses valores não se verificou a 
necessidade do cálculo de ajuste a valor presente. A companhia possui exposição aos seguintes riscos advindos de 
instrumentos financeiros: Risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado e risco operacional.      
DIRETORIA: Helder Luis Caliman - Diretor Presidente; Georgina Caliman Azevedo; Rosângela Caliman; - Diretores 
Executivos.  CONTADORIA: Sani de Souza Gomes Caliman - Contadora - CRC-ES 18.309/S/RN. As demonstrações 
contábeis completas acham-se à disposição dos acionistas e demais usuários, na sede da companhia.  

  

O Senado vai promover uma ses-
são de debates temáticos nesta 
sexta-feira, 25,  às 10h, com 

foco no PL 2.108/2021. Esse projeto 
de lei trata dos crimes contra o Estado 
Democrático de Direito e prevê a revo-
gação da Lei de Segurança Nacional 
(LSN - Lei 7.170, de 1983). O senador 
Rogério Carvalho (PT-SE) é o relator da 
matéria.

Foram convidados para o deba-
te Luiz Fux, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF); Luís Roberto 
Barroso, que é ministro do STF e tam-
bém presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE);o general Walter Braga 
Netto, ministro da Defesa; Felipe Santa 

Cruz, presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB); além de representantes de orga-
nizações públicas e privadas que traba-
lham em defesa dos direitos humanos.

O requerimento, de acordo com a 
Agência Senado, para essa sessão de 
debates (RQS 1.640/2021) foi apresen-
tado pelo senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) e teve o apoio de outros 
senadores. Randolfe argumenta que o 
debate é oportuno, pois, segundo ele, 
trata-se de uma das matérias mais 
importantes que o Congresso Nacional 
analisa neste ano. Ele afirma que “é 
indiscutível, na presente conjuntura, 
que o regime democrático no Brasil 

passa por uma situação de grave es-
tresse, provocado por razões distintas, 
especialmente diante do cenário de 
polarização política que temos visto 
em nosso país nos últimos anos”.

INOVAÇÕES DO PROJETO
O PL 2.108/2021, que foi aprovado 

na Câmara dos Deputados no início 
do mês de maio, além de revogar a Lei 
de Segurança Nacional, cria um novo 
título no Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/1940) para tipificar dez crimes 
em cinco capítulos, como os de inter-
rupção do processo eleitoral, de fake 
news em eleições e de atentado ao di-
reito de manifestação.

Senado vai debater revogação da 
Lei de Segurança Nacional

NESTA SEXTA-FEIRA

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA 

Senado: CPI da Pandemia vota e 
confirma lista de 14 investigados
POLÊMICA | Aprovação veio depois de queixas de senadores governistas, que apresentaram questões de ordem sobre a decisão unilateral do relator da CPI da Pandemia, Renan 
Calheiros, de apontar suspeitos sem a concordância do colegiado. Presidente da Comissão, Omar Aziz disse que relator tem prerrogativa de apontar suspeitos, mas aprovou votação

Senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, é relator da CPI da Pandemia que investiga ações do governo federal no enfrentamento ao novo coronavírus



Ivete Sangalo se posicionou ofi cial-
mente contra o Governo Bolsonaro 
em suas redes sociais nesta terça-

-feira, 22, após uma série de cobranças 
feitas por seus fãs. 

A cantora vinha sendo cobrada 
de posicionamentos políticos mais 
fi rmes desde as eleições de 2018. Neste 
domingo, 20, recebeu nova onda de 
críticas e pedidos após postar uma 
imagem em sentimento aos 500 mil 
mortos pela covid no Brasil.

Em seu Instagram, Ivete disse que 
o governo atual não a representa “nem 
mesmo antes da ideia dele existir”. A 
cantora também defendeu medidas 
de seguranças sanitárias e vacinação.

A marca de 500 mil vítimas por 
causa da pandemia no Brasil foi atingi-
da no último sábado, 19, e levou vários 
artistas a se posicionarem duramente 
contra o governo do presidente Jair 
Bolsonaro. Artistas como Gil do Vigor, 
Juliette e Anitta fi zeram duras críticas 
à presidência.  

CONFIRA O NOVO PRONUNCIAMENTO 
DE IVETE SANGALO NA ÍNTEGRA: 

Meus ‘zamuris’, entendo o quão 
necessário é nesse momento não 
estabelecer dúvidas sobre o que 
acredito. Esse governo que aí está 
não me representa nem mesmo an-
tes da ideia dele existir. E isso vamos 
resolver quando unirmos forças nas 
próximas eleições através do po-

der do voto. Agora vamos nos unir 
em prol do que podemos fazer nos 
nossos espaços para driblar essa 
desorganização, que são: o uso de 
máscaras, higienização, vacinas e 
o que mais necessário for. Então que 
possamos nos vacinar. Eu sou a fa-
vor de vacina para todos.

9CIdades|  Quarta-feira, 23 de junho de 2021

15ª Vara Cível da Comarca de Natal Edital De Citação (Prazo: 20 dias) A Excelentíssima Sra. Dra. Martha Danyelle Santanna Costa 
Barbosa, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faço Saber a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica Citada a pessoa de Incomtra Industria E Com Tropical De 
Alimentos Ltda - Me, CNPJ 35.284.942/0001-23, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por 
todos os atos e termos da Ação Execução De Título Extrajudicial, nº processo 0151718-58.2013.8.20.0001, proposta por Banco Finasa 
BMC S/A, contra Incomtra Industria E Com Tropical De Alimentos Ltda - Me, em tramitação por este Juízo da 15ª Vara Cível, para que: 1) 
pague a dívida em 03 (três) dias, incluídas as custas da execução e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 
do débito (art. 827 do NCPC), sendo estes reduzidos para 5% (cinco por cento), se houver quitação da dívida no prazo legal, tudo de 
conformidade com a petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secretaria, à disposição dos interessados. 2) no prazo de 15(quinze) dias 
e independente de penhora, querendo se oponha à execução, por meio de embargos e através de advogado. Em caso de revelia, será 
nomeado curado especial Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 14 de abril de 2021. K-22e23/06
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião Extraordinário. 
Solicitantes: Sr. PATRICK KESSLER, suiço, casado, diretor, portador do CPF/MF sob o  n° 712.640.964-88, com o 
passaporte suíço sob o n° X0535863, e, a Sra. SIMONE KESSLER,  suíça, casada, assistente médica, portadora do 
passaporte Suiço n° X0444962, inscrita no CPF/MF sob o n° 712.640.924-90, ambos, residentes e domiciliados a Alte 
Speicherstrasse 5b, 9053, Teufen AR, Suiça, com residência no Brasil, na Rua da Pérola, 1113, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Pérola, 1113, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 649,74m²(seiscentos e quarenta e nove meros e setenta e quatro decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.031.06.1131.0000.5 e 
sequencial número 1.001839.5, CEP: 59.178-000. L I M I T E S  E  C O N F R O N T A Ç Õ E S 

NORTE: Lidiane do Desterro Fernandes Xavier; 
LESTE: Travessa Pérola; 
SUL: Rua Pérola; 
OESTE: Gian Paolo Dente. 

O imóvel não registrado neste Cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 555.246,50. Os requerentes alegam o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Gian Paolo Dente, a Sra. Lidiane do Desterro 
Fernandes Xavier, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 23.06.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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CONCESSÃO LICENÇA REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO 

 
CLAUDETE AZEVEDO DOS SANTOS DANTAS, CNPJ: 22.776.064/0001-11, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Regularização de Operação - LRO, com validade: 24/01/2021, para Comércio Varejista e armazenamento de 
água e GLP Classe I, localizado na Rua José Cirne de Medeiros, 51, Nova Bonita, São José do Seridó/RN. 
 

CLAUDETE AZEVEDO DOS SANTOS DANTAS 
PROPRIETARIA 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião Extraordinário. 
Solicitantes: Sra. CONSTANZA ALEJANDRINA COOPER, argentina, solteira, assessora de marketing digital, portadora 
da ID Argentina n° 36240339, inscrita no CPF/MF sob o n° 097.117.981-66, residente e domiciliada em Francisco de Olea 
5620, Granja de Funes, Córdoba, Argentina, a Sra. MARIA CAROLINA MARBIAN, argentina, solteira, cozinheira, 
portadora do passaporte Argentino n° AAE497319, inscrita no CPF/MF sob o n° 095.696.881-30, residente e domiciliada 
em Caseros 865, Córdoba, Argentina, a Sra. VANINA SARA MARANDET, argentina, solteira, autônoma, portadora da ID 
Argentina n° 27.098.883, inscrita no CPF/MF sob o n° 097.116.261-10, residente e domiciliada em Los Tilos, 4210, El Talar 
de Mendiolaza, Argentina, a Sra. VERONICA ELISABET MERLO, argentina, solteira, terapeuta olística, portadora da ID 
Argentina n° 29287226, portadora do Passaporte Argentino sob o n° AAC950184, inscrita no CPF/MF sob o n° 
097.117.071-10, residente e domiciliada em Belgrano 5535, Monte Vera, Santa Fé, Argentina, todas, representadas pela 
mesma procuradora, a Sra. LILA ANANDA RINGUELET, argentina, solteira, desenhadora, portadora do RNE n° GA63366-
A, inscrita no CPF/MF sob o n° 717.342.964-10, residente e domiciliada na Rua Tamanduá, n° 55, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, e, a Sra. LILA ANANDA RINGUELET, argentina, solteira, desenhadora, portadora do RNE n° 
GA63366-A, inscrita no CPF/MF sob o n° 717.342.964-10, residente e domiciliada na Rua Tamanduá, n° 55, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000,   que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Cordeiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 2.502,62m² (dois mil, quinhentos e dois metros, e sessenta e dois decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.032.01.0645.0000.4, e sequencial número 
1.005072.8, CEP: 59.178-000. Com a seguinte descrição - Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 155,20m com o Sr. Ernesto 
Boesel Netto; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 16,40m com o Sr. Sra Germana Perazzo Tavares Cavalcanti; Ao Sul, do 
ponto P3 ao P4 com 152,91m com o Sra Camila Bontempo Melo e o Sr Sebastian Barbiero; Ao Oeste, do ponto P4 ao P5 
com 7,33m e do ponto P5 ao P1 com 9,13m, com a Rua do Cordeiro, totalizando um limite oeste de 16,46m.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 155.000,00. As requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Germana Perazzo Tavares Cavalcanti, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 23.06.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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DIVULGAÇÃO/ CAMPANHA

DIVULGAÇÃO/BHARAT BIOTECH

A cantora Ivete Sangalo em campanha recente contra o câncer 

Ivete se posiciona contra Governo 
Bolsonaro: ‘Não me representa’

ARTE E POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO | Sócio da Precisa Medicamentos enviou ofício à comissão em que afirma que não poderá 
comparecer na sessão porque chegou de viagem da Índia; empresa vendeu o imunizante para o governo

Sócio da Precisa Medicamentos 
que tinha depoimento marcado à 
CPI da Covid para hoje, 23, Fran-

cisco Maximiano enviou ofício à co-
missão em que afi rma que não poderá 
comparecer na sessão. Para justifi car a 
falta, a defesa de Maximiano alega que 
o empresário desembarcou no Aero-
porto de Guarulhos no último dia 15, 
vindo de uma viagem à Índia, o que o 
obrigaria a cumprir uma quarentena 
obrigatória de 14 dias.

“A Coordenação de Vigilância Sani-
tária de Portos, Aeroportos, Fronteiras 
e Recintos Alfandegados – PVPAF-
-Guarulhos, com fulcro na portaria 
654.20211, determinou ao peticionário 
o cumprimento de quarentena obriga-
tória pelo prazo de 14 (quatorze) dias, 
o impossibilitando de se deslocar até 
Brasília para a sessão a ser realizada no 
próximo dia 23.06”, escreveu em comu-
nicação ao presidente da CPI, Omar 
Aziz (PSD-AM).

Apesar de a convocação de Maxi-
miano ter sido aprovada no último dia 
16, e a data do depoimento ser conhe-
cida desde a semana passada, o ofício 
foi enviado à CPI da Covid apenas nes-
ta terça-feira, 22.

“Ante a ordem expressa da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária, 
estes subscritores servem do presente 
para comunicar a impossibilidade de 
comparecimento do Sr. Francisco Ma-

ximiano à reunião designada para o 
próximo dia 23.06, em respeito às nor-
mas de segurança do País”, concluíram 
os advogados.

O empresário foi convocado para 
falar à CPI em razão do papel da Preci-
sa Medicamentos na compra da vacina 
indiana Covaxin pelo governo brasilei-
ro. Reportagem do Estadão mostrou 
que o Executivo adquiriu o imunizante 
por um preço 1.000% maior do que, 
seis meses antes, era anunciado pela 
própria fabricante. Diferentemente 
dos demais imunizantes, negociados 
diretamente com seus fabricantes, a 
compra da Covaxin pelo Brasil foi in-
termediada pela Precisa. A CPI da Co-
vid autorizou a quebra dos sigilos tele-
fônico, telemático, fi scal e bancário.

Vacina Covaxin é produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech

Empresário que negociou Covaxin 
1.000% mais cara não vai à CPI

R$ 80
Preço pago pela mais cara das 
vacinas compradas até agora
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a empresa PIPA NATUREZA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 06.134.093/0001-23, com sede na Av. Baía dos Golfinhos, 654, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, representada por seu sócio administrador, o Sr. Paulino de Vasconcelos Camelo, brasileiro, casado, 
empresário, portador do RG n° 118.9635 – SSP-PE, CPF/MF sob o n° 104.414.764-49, residente e domiciliado na Rua 
Goiabeiras, Cond. Portal da Pipa, lote 01/02, Estrada de Sibaúma, KM 101, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, 
com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Concris, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 2.974,53m² (dois mil, novecentos e setenta e quatro metros e cinquenta e três decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.043.07.2249.0000.6, e 
sequencial n° 1.003323.8. CEP: 59.178-000 (NÃO SE ENCONTRA ATIVA NO MOMENTO). Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice P-01, de coordenadas N 9.309.818,165 m. e E 274.258,233 m., limitando-se com a Rua Projetada, 
deste, segue com azimute de 123°20'20" e distância de 1,91 m., confrontando neste trecho com a Rua Projetada, até o 
vértice P-02, de coordenadas N 9.309.817,114 m. e E 274.259,831 m.; deste, segue com azimute de 156°05'58" e distância 
de 26,32 m., confrontando neste trecho com a Rua Projetada, até o vértice P-03, de coordenadas N 9.309.793,053 m. e E 
274.270,494 m.; deste, segue com azimute de 238°45'17" e distância de 13,12 m., confrontando neste trecho com o terreno 
de Marilyn Cunha Mastrandrea e Keith William Mutter, até o vértice P-04, de coordenadas N 9.309.786,247 m. e E 
274.259,275 m.; deste, segue com azimute de 222°59'03" e distância de 14,85 m., confrontando neste trecho com o terreno 
de Marilyn Cunha Mastrandrea e Keith William Mutter, até o vértice P-05, de coordenadas N 9.309.775,385 m. e E 
274.249,151 m.; deste, segue com azimute de 234°36'54" e distância de 60,21 m., confrontando neste trecho com o terreno 
de Marilyn Cunha Mastrandrea e Keith William Mutter, até o vértice P-06, de coordenadas N 9.309.740,519 m. e E 
274.200,062 m.; deste, segue com azimute de 329°45'52" e distância de 9,98 m., confrontando neste trecho com a Rua 
Projetada, até o vértice P-07, de coordenadas N 9.309.749,142 m. e E 274.195,036 m.; deste, segue com azimute de 
320°17'36" e distância de 13,25 m., confrontando neste trecho com a Rua Projetada, até o vértice P-08, de coordenadas N 
9.309.759,339 m. e E 274.186,569 m.; deste, segue com azimute de 329°46'58" e distância de 10,32 m., confrontando 
neste trecho com a Rua Projetada, até o vértice P-09, de coordenadas N 9.309.768,261 m. e E 274.181,372 m.; deste, 
segue com azimute de 9°26'03" e distância de 2,31 m., confrontando neste trecho com a Rua Projetada, até o vértice P-10, 
de coordenadas N 9.309.770,545 m. e E 274.181,752 m.;  deste, segue com azimute de 53°24'54" e distância de 9,78 m., 
confrontando neste trecho com a Rua dos Concrís, até o vértice P-11, de coordenadas N 9.309.776,371 m. e E 
274.189,601 m.; deste, segue com azimute de 56°35'05" e distância de 19,49 m., confrontando neste trecho com a Rua dos 
Concrís, até o vértice P-12, de coordenadas N 9.309.787,102 m. e E 274.205,866 m.; deste, segue com azimute de 
57°39'03" e distância de 39,15 m., confrontando neste trecho com a Rua dos Concrís, até o vértice P-13, de coordenadas N 
9.309.808,048 m. e E 274.238,937 m.; deste, segue com azimute de 58°46'33" e distância de 13,52 m., confrontando neste 
trecho com a Rua dos Concrís, até o vértice P-14, de coordenadas N 9.309.815,054 m. e E 274.250,495 m.; deste, segue 
com azimute de 68°06'00" e distância de 8,34 m., confrontando neste trecho com a Rua dos Concrís, até o vértice P-01, de 
coordenadas N 9.309.818,165 m. e E 274.258,233 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.  Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 160.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, 
ficam o Sr. KEITH WILLIAM MUTTER, a Sra. MARILYN CUNHA MASTRANDREA, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 26.05.2021 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

Notário e Registrador 
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COOPERATIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO RN COOPERCON/RN 
 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Com fundamento no Art. 23, 34 e 57. do Estatuto Social vigente, ficam convocados os cooperados da 
COOPERCON/RN – COOPERATIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE, em organização e em 
condições de votar, para participarem no formato remoto, de Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no próximo dia 
05 de julho do corrente em primeira convocação às 15:00 horas, com 2/3 (dois terços) dos associados presentes com 
direito a voto, às 16:00 horas, com metade mais um dos associados presentes com direito a voto e às 17:00 horas com 
o “quorum” mínimo de 10 (dez) associados presentes com direito a voto, por meio da plataforma zoom, com a seguinte 
ordem do dia: a) Eleição e Posse dos Componentes do Conselho de Administração para o mandato de 
05/07/2021 a 31/03/2022; b) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o mandato anual 
05/072021 a 31/03/2022; c) Prestação de Contas dos órgãos de administração do exercício 2019, acompanhado 
do parecer do Conselho Fiscal; d) Validação de todos os atos do Conselho Administrativo desde 31/03/2020; e) 
Mudança de endereço da sede. Em cumprimento ao Art. 57º do Estatuto Social vigente, fica estabelecido que o prazo 
de registro das chapas será de 10 (dez) dias, contado da data de publicação deste edital. Os pedidos de registro de 
chapas serão dirigidos ao Presidente da COOPERCON, em duas vias, cada uma com os documentos exigidos na forma 
do Estatuto, e entregues na Secretaria da COOPERCON, que funcionará no expediente de 09 a 12 e das 14 às 16 
horas, nos dias úteis. Nos termos do mesmo Artigo 57, o prazo para impugnação de candidaturas será de 05 (cinco) 
dias a contar da data da divulgação das chapas registradas, o tempo de votação será de 02 (duas) horas a contar do 
momento de abertura da Assembleia. Número de Associados: 71. Natal, 23 de Junho de 2021. Convocado pelos 
cooperados: Carlos Luiz Cavalcanti de Lima, Francisco Ramos de Vasconcelos Junior, Jorian Alves de Morais e Marcus 
Antônio Aguiar Filho. 
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REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
Dunamis Projetos de Energia Fotovoltaica SPE LTDA, CNPJ: 32.708.258/0001-33, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Prévia para o Complexo Fotovoltaico Dunamis, localizada na Zona Rural do município de Santana do 
Matos/RN. 
 

Iron de Bezerra Medeiros 
Representante Legal 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 

 
A empresa J. DA SILVA DANTAS – EPP, de CNPJ: 12.699.344/0001-10, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença Simplificada - RLS para a Indústria de Cerâmica, localizada na Fazenda Rajada, s/n – Zona Rural – 
Carnaúba dos Dantas/RN. 

 
JOSÉ DA SILVA DANRAS 

Sócio Diretor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
A empresa JOSÉ DE MEDEIROS DANTAS – ME – “Cerâmica São José II”, de CNPJ: 07.449.962/0001-71, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS para a Indústria de Cerâmica, localizada no Sítio Rajada, s/n – 
Zona Rural – Carnaúba dos Dantas/RN. 
 

JOSÉ DE MEDEIROS DANTAS 
Sócio Diretor 

 VACINAÇÃO | Pacientes com câncer, que vivem com HIV, diabete e problemas cardíacos podem tomar 
imunizantes específicos gratuitamente nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs)

Quase 70% dos brasileiros com 
comorbidades e que integram 
o grupo com prioridade para 

receber vacinas afi rmam que nunca 
receberam de médicos e profi ssionais 
da saúde a orientação para tomar 
imunizantes específi cos para quem 
tem doenças crônicas e que são ofe-
recidos gratuitamente no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O dado é de uma pesquisa reali-
zada pela Inteligência em Pesquisa e 
Consultoria (Ipec) a pedido da farma-
cêutica Pfi zer como parte da campa-
nha Crie Mais Proteção, uma alusão 
aos Centros de Referência para Imu-
nobiológicos Especiais (CRIEs).

O serviço atende pacientes com 
doenças cardiovasculares, diabete, 
câncer, que vivem com HIV, trans-
plantados, que possuem pneumopa-
tias e outras doenças crônicas e oferta 
vacinas para protegê-los de doenças 
capazes de levá-los a quadros graves, 
como a pneumonia.

O levantamento foi feito com 2 
mil pessoas da cidade de São Paulo 
e das regiões metropolitanas de Rio 
de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, 
Salvador e Curitiba, e mostrou ainda 
que 76% dos pacientes nunca ouviram 
falar do CRIE. A pesquisa apontou 
também que 60% dos entrevistados 
não sabiam que pessoas do grupo de 
risco têm um calendário específi co de 
vacinação.

“As vacinas são essenciais, prin-
cipalmente neste momento, que 
estamos com uma situação grave e 
hospitais sobrecarregados. Sabemos 
que, nos pacientes com câncer hema-
tológico, o risco de pneumonia pneu-
mocócica é 57 vezes maior. Somando 
o fator de idade e ter duas comorbi-
dades, algo que é comum, o risco de 
pneumonia pneumocócica também é 
maior”, explica Isabella Ballalai, vice-
-presidente da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm).

Na pesquisa, que tem nível de 
confi ança de 95% e margem de erro 
de dois pontos porcentuais para mais 
ou menos, 65% dos entrevistados afi r-
maram desconhecer ou não compre-

ender que há vacina para prevenir a 
pneumonia pneumocócica. 

Márjori Dulcine, diretora médica 
da Pfi zer, diz que o objetivo da pes-
quisa foi analisar o conhecimento da 
população sobre os CRIEs e doenças 
crônicas.

“A maioria dos entrevistados des-
conhece que diversas condições per-
tencem ao grupo de risco para condi-
ções infecciosas. A pesquisa mostrou 
que 32% das pessoas afi rmaram que é 
falso ou que não sabiam que pessoas 
com doenças crônicas precisam ser 
vacinadas.”

Segundo ela, isso é um risco para 
a saúde desses pacientes e para o re-
torno de doenças que já tinham sido 
erradicadas.

“Estamos ouvindo falar muito 
mais sobre vacinação, mas a pande-
mia afastou as pessoas de postos e 
locais onde é feita a vacinação. Isso já 
culminou no retorno de doenças, co-
mo o sarampo. A queda de vacinação 
leva ao recrudescimento de doenças e 
casos no Brasil.”

O levantamento apontou ainda 
que mais pessoas da classe A decla-
raram ter, ao menos, uma doença 
crônica, totalizando 52%. Na classe 
C, o porcentual caiu para 31%. De 
acordo com Márjori, isso pode estar 
relacionado com o nível de conheci-
mento sobre a própria saúde e acesso 
a acompanhamento médico.

A pesquisa mostrou que 57% das 
pessoas com 55 anos ou mais disse-
ram ter alguma doença crônica. Hi-
pertensão e doenças do coração lide-
ram o ranking de doenças, com 36%, 
seguidas de diabete (18%).

A infectologista Ana Paula Burian, 
que atua em uma unidade do CRIE no 
Espírito Santo, explica que há 52 cen-
tros no País e que cada doença crô-
nica tem o seu calendário. Ana Paula 
destaca a importância de proteger 
não só o paciente, mas as pessoas que 
convivem com ele.

“A gente sabe que o paciente imu-
nodeprimido pode responder menos 
à vacina de gripe, por exemplo. Quan-
do vacina o núcleo familiar todo, evi-

tamos as doenças.”
Isabella reforça que a população 

não pode se esquecer das doenças que 
podem ser evitadas com imunizantes 
e que as pessoas devem fi car atentas 
ao calendário de vacinação. 

“O paciente especial para a vacina 
tem uma resposta menor, por isso, es-
sa proteção coletiva vai permitir que 
tenha uma proteção indireta para ele. 
Com a cobertura vacinal que temos 
hoje, eles estão em maior risco.”

RISCO AUMENTADO
Um dos motivos que levam os pro-

fi ssionais de saúde a recomendarem 
calendários especiais de vacinação 
para pessoas com doenças crônicas se 
tornou mais popular com a pandemia 
de covid-19: a situação de comorbida-
de. Viver com doenças como diabetes, 
hipertensão ou câncer eleva o risco 
de ter um quadro severo de doenças 
infecciosas e preveníveis por vacinas.

A vice-presidente da SBIm afi rma 
que o risco de desenvolver um caso 
grave de doença pneumocócica em 
uma pessoa que tem diabetes chega 
a ser 5,8 vezes maior do que em uma 
pessoa sem doenças crônicas.

Infectologista e médica do Centro 
de Referência para Imunobiológicos 
Especiais (CRIE) em Vitória, Ana Pau-
lo Burian explica que, além de alguns 
quadros de saúde apresentarem risco 
aumentado, há vacinas que são reco-
mendadas para familiares da pessoa 
com situações especiais de saúde e 
casos em que o número de doses mu-
da para obter maior efetividade da 
vacina. Em alguns casos, como nos 
pacientes reumatológicos, não são as 
doenças que levam à necessidade de 
uma vacinação especial, mas o uso de 
medicamentos imunossupressores no 
tratamento.

“O SUS é igualdade. Oferece tudo 
igual para todo mundo. Mas a gente 
sabe que tem pessoas que precisam 
de mais proteção, então, essa é a ideia 
dos CRIEs”, explica Ana Paula Burian, 
que acrescenta que a vacinação pre-
cisa ser uma questão de saúde para 
toda a família.

Pacientes com câncer, que vivem com HIV, diabete e problemas cardíacos podem tomar imunizantes específicos gratuitamente

70% dos brasileiros não sabem 
que comorbidade dá prioridade

IGOR DO VALE/ESTADÃO



Depois de sete meses de investi-
gação, o Peru desistiu de sobre-
taxas as importações de con-

fecções têxteis (vestuário e produtos 
de cama, mesa e banho) do Brasil. A 
decisão foi anunciada ontem, 22, pelos 
Ministérios da Economia e das Rela-
ções Exteriores. Em nota conjunta, as 
pastas informaram que a salvaguarda 
teria impacto negativo sobre as expor-
tações brasileiras e que o Brasil conse-
guiu comprovar, com os empresários 
do setor têxtil, que as exportações na-
cionais não prejudicam os produtores 
peruanos.

“O governo brasileiro participou 
de todas as etapas da investigação, em 
defesa dos interesses dos exportado-
res nacionais. As posições do Brasil se 
somaram às manifestações de outros 
países e de setores empresariais em 
favor da não-aplicação de medidas. Ao 
final, a autoridade peruana concluiu 
não estarem dadas as condições téc-
nicas para adoção das salvaguardas”, 
destacou o comunicado.

As salvaguardas têm como ob-

jetivo aumentar temporariamente a 
proteção a um setor da economia que 
sofre prejuízos provocados pela con-
corrência das importações, até que os 
produtores locais se ajustem. A aplica-
ção da medida está amparada pelas 
regras da Organização Mundial do Co-

mércio, desde que o país que aplica a 
medida consiga comprovar prejuízos 
decorrentes de práticas comerciais 
desleais. Segundo os Ministérios da 
Economia e das Relações Exteriores, 
o Peru é o sétimo destino das exporta-
ções do setor de confecções. 

11GERAL|  Quarta-feira, 23 de junho de 2021

CIÊNCIA | Expectativa era de que editais para 5,7 mil bolsas fossem publicados no DOU de hoje. Chamadas 
são destinadas a pesquisadores que possuem produção científica, tecnológica e de inovação de destaque 

O ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovações, Marcos Pontes, e 
o presidente do Conselho Na-

cional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), Evaldo Vilela, 
lançaram ontem, 22, três chamadas 
públicas para 5,7 mil bolsas de pro-
dutividade em pesquisa de valor total 
superior a R$ 407 milhões. Os editais 
devem publicados no Diário Oficial da 
União nesta quarta-feira, 23.

As chamadas bolsas PQ são consi-
deradas as de mais alto nível no CNPq 
e destinadas a pesquisadores que pos-
suem produção científica, tecnológica 
e de inovação de destaque em suas res-
pectivas áreas do conhecimento. 

De acordo com a pasta, as três 
chamadas públicas pretendem iden-
tificar, para eventual financiamento 
subsequente, projetos com ensaios 
pré-clínicos, ensaios clínicos fase I, 
fase II ou fase I/II, em andamento ou 
finalizados, com produtos de terapias 
avançadas que sejam de especial inte-
resse nacional no âmbito da Estratégia 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação.

“A novidade nesse edital é que 
vamos avaliar mais a contribuição 
do pesquisador. Sempre avaliamos 
o projeto de pesquisa, o currículo de 
quem se candidata. Mas há uma ênfa-
se agora realmente na contribuição do 
pesquisador. Isso significa que é muito 
importante o pesquisador publicar os 

seus artigos. A publicação leva para o 
mundo aquilo que estamos fazendo”, 
explicou o presidente do CNPq, Evaldo 
Vilela. “Agora, temos que ir além das 
publicações. Esse é o esforço que nós 
estamos fazendo”.

Para o secretário de Pesquisa e 
Formação Científica do ministério, 
Marcelo Morales, trata-se de um dos 
editais mais importantes do CNPq. 
“São eles [pesquisadores] que irrigam 
todo o sistema de ciência e tecnologia. 
São eles que trabalham pela ciência 
nacional e são eles os mais produtivos 
pesquisadores do país. São eles que, 
quando recrutados, respondem às 

emergências nacionais e aos anseios 
da nossa sociedade”, disse. “Nessa pan-
demia, são esses pesquisadores que es-
tão nos ajudando a resolver essa crise”.

“Todos os países hoje considera-
dos desenvolvidos têm uma coisa em 
comum que é o investimento cons-
tante e estável em ciência, tecnologia, 
inovações e educação. Esses setores, 
esses pilares fazem com que esses pa-
íses tenham capacidade de resiliência, 
capacidade de recuperação rápida e 
capacidade de superar grandes crises e 
é isso que a gente quer pro nosso país”, 
avaliou o ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, Marcos Pontes.

CNPq lança chamadas públicas 
com valor superior a R$ 407 milhões

Ideia é que esse benefício não seja contabilizado na renda do Cadastro Único para o acesso 

MARCELO CAMARGO

País vizinho questionava prejuízos a fabricantes locais provicado pela concorrência

ARQUIVO

Peru desiste de sobretaxar 
confecções têxteis do Brasil

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0578/2021
COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E O DECRETO FEDERAL 10.024/2019
O Município de Afonso Bezerra/ RN, vem a público comunicar que no dia 23 de junho de 2021 no Portal 
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de 
Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo o 
registro de preço para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S), PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 06 de 
julho de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas através do 
e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/ RN, 22 de junho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

JARDINS AMSTERDÃ 
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

Dia: Em 08/07/2021, às 11:00 horas, e sendo necessário, Segundo Leilão no dia 09/07/2021 no mesmo horário. Os 
leilões serão realizados também na modalidade virtual, podendo os lances serem ofertados através do site: 
www.robertofernandesleiloes.com.br. Ressalta-se que os leilões somente ocorrerão de forma presencial caso o Decreto 
Municipal relacionado à pandemia do COVID-19, vigente à época da realização do leilão, permita tal ato. Caso não seja 
permitido, ocorrerão apenas de forma eletrônica. Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, 
inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob o nº 009/2010, estabelecido na Avenida Lima e Silva nº 1456, 
Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-710, fone (84) 9411-2140, faz saber que devidamente autorizado pela vendedora ou 
fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro 
Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, em consonância com o 
que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 04 (quatro), 
da quadra 04 (quatro), situado à Alameda dos Jacarandás, lado par integrante do empreendimento residencial, 
denominado “CONDOMÍNIO JARDINS AMSTERDÃ”, situado à margem da Rodovia RN 313, lado par, no bairro de 
Cajupiranga, no município de Parnamirim/RN, medindo 524,01 m² (quinhentos e vinte e quatro metros quadrados e um 
decímetro) devidamente registrado sob o n° 57220 do Cartório do 1º Ofício de notas de Parnamirim-RN O lance mínimo 
para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$529.838,62 
(quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), sujeito à atualização 
em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público Leilão será realizado pelo 
valor da dívida e despesas: R$529.838,62 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e 
sessenta e dois centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por 
transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do 
leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam 
sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. 
Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão 
do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro 
acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.  

 
Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho 

Leiloeiro Público Oficial 
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Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 

Maria Ozélia da Silva Chaves - Substituta 
Kétully Edméia Chaves - Substituta 

 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e 
Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pelo 
requerente, JOÃO DE DEUS ARAÚJO, brasileiro, casado, corretor de imóveis, com 72 anos de idade, portador da 
Cédula de identidade RG nº 105.113/SSP/RN e inscrito no CPF/MF nº 071.243.094-68, residente e domiciliado no 
Povoado Mata Verde, nº 182, Cajazeiras, Macaíba/RN; tendo sido sua posse atestada há mais de 15 (quinze) anos, 
através de Escritura Particular, na posse do UM TERRENO, localizado e encravado no Bairro ou Distrito de Alto do 
Retiro, na área Rural deste Município. À Rua Calçada Margear toda a sua frente ou extensão. Tendo suas medidas de 
300m de Frente, sendo Lado NORTE: limitando-se como confinante o Muro do Loteamento Fazenda Real; Lado SUL 
de 300m, tendo como confinante o Sr. Joás Jeronimo; Lado LESTE de 60m, tendo como confinante o Córrego da 
Boeira  de escoamento das lagoas do Loteamento da Fazenda Real; LADO OESTE de 70m, sendo como confinante o 
Sr. Kerginaldo Pinheiro Dantas, com uma área total de 21.000m2 de superfície; A não apresentação de impugnação 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente edital, implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal de grande circulação deste edital, o 
mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  
 

Macaiba/RN, 15 de Junho de 2021. 
HILTON SALES CHAVES 

- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 

 
2x7,5 

S.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
NIRE: 2420043230 3 

CNPJ: 08.064.764/0001-52 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Convidamos os Senhores sócios da sociedade S.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a REUNIÃO DE 
SÓCIOS, na sede do escritório de advocacia que patrocina os interesses da sociedade, esse situado na Rua Ceará 
Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, CEP. 59.020-240, com primeira chamada às 09h30 do dia 06 de julho de 2021, e segunda 
chamada às 10h30, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia: 
 
1. A análise da prestação de contas do administrador; 
2. O ajuste do contrato social e da contabilidade da empresa com a hipótese de devolução de valores integralizados por 
parte dos sócios; 
3. A possibilidade de extinção do contrato social com baixa da empresa perante a JUCERN por vontade dos sócios;    
4. Dentre outros aspectos de interesse dos sócios e da sociedade.  
    

21 de junho de 2021. 
S.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

DAVIDE MUSTAT 
Sócio Administrador 

2x5,5 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 2021-
158672/TEC/LS-0106, com prazo de validade até 09/06/2027, em favor do empreendimento Infraestrutura 
da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR56733 localizada na Rua Raimundo Bernardino de Souza, nº 55, 
bairro Aeroporto – Mossoró – RN – CEP: 59.607-807. 
 

Cristiana Souza 
Licenciadora 

 
 CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 2021-
158667/TEC/LS-0105, com prazo de validade até 07/06/2027, em favor do empreendimento Infraestrutura 
da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR56663 localizada na Rua Boi Tatá, Loteamento Vale do Pitimbu, 
bairro Vida Nova, no município de Parnamirim – RN – CEP: 59.139-050. 
 

Cristiana Souza 
Licenciadora 
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ECONOMIA | Dados são do do Indicador Nascimento de Empresas da Serasa Experian, divulgados ontem. 
Das 351.714 empresas criadas, 240.166 foram do setor de serviços (68,2%); 81.890, do comércio (23,3%) 

O mês de de março registrou 
a criação de 351.714 empre-
sas no país, um aumento de 

17,9% em comparação com igual 
período de 2020. A abertura das 
empresas em março, o último mês 
com dados consolidados, foi impul-
sionada pelo crescimento das micro 
empresas individuais (MEIs) e dos 
negócios do setor de serviços. 

Os dados, divulgados ontem, 22, 
são do Indicador Nascimento de Em-
presas da Serasa Experian. 

Segundo o levantamento, do 
total de 351.714 empresas criadas 
em março, 240.166 foram do setor 
de serviços (68,2%); 81.890, do co-
mércio (23,3%); 26.419, da indústria 
(7,6); e demais, 3.239 (0,9%). Quanto 
à natureza jurídica, foram abertas 

282.211 MEIs (80,3%); 45.145 socie-
dades limitadas (12,9%); 10.383 em-
presas individuais (2,9%); e 13.965, 
outros tipos (3,9%).

“As pessoas seguem optando por 
investir na abertura de empresas pa-
ra geração de renda, já que o desem-
prego continua em alta”, destacou o 
economista da Serasa Experian Luiz 

Rabi.
Em comparação à março do ano 

passado, as sociedades limitadas ti-
veram o maior crescimento do mês, 
com alta de 67,3%. 

“O aumento desse tipo de em-
presa pode indicar que os empreen-
dedores estão preferindo trabalhar 
em sociedade para garantir, princi-
palmente, apoio fi nanceiro em meio 
à crise econômica, já que o investi-
mento inicial costuma ser decisivo 
para garantir a saúde e o sucesso do 
novo negócio”, ressaltou Rabi.

O Sudeste brasileiro registrou o 
maior número de empresas abertas 
no período (178,3 mil), seguido do 
Sul (63,7 mil), Nordeste (58 mil), 
Centro-Oeste (31,7 mil), e Norte 
(19,7 mil).

Microempresas individuais puxam 
a criação de empresas em março

Setor de Comércio corresponde a 23,3% de todas as empresas abertas em março de 2021

Primeira tentativa de privatização da Eletrobrás ocorreu em 1995

A A Secretaria de Desestati-
zação, Desinvestimento e 
Mercados do Ministério da 

Economia publicou nota em que 
afi rma que a aprovação da Medida 
Provisória 1.031/2021 pelo Con-
gresso Nacional, que prevê a priva-
tização da Eletrobras, “representa 
um momento histórico para o país 
e chega com 26 anos de atraso”. A 
primeira tentativa de privatização 
da empresa ocorreu em 1995.  

 O texto base da MP, aprovada 
na Câmara na segunda-feira (21), 
prevê, entre outras medidas, a 
emissão de novas ações da Eletro-
bras, a serem vendidas no mercado 
sem a participação da empresa, 
resultando na perda do controle 
acionário de voto mantido atual-
mente pela União. A matéria segue, 
agora,  para sanção do presidente 
Jair Bolsonaro.

 Segundo a nota, o texto fi nal 
aprovado pelo Legislativo traz 
“expressivas vantagens ao consu-
midor”, pois a operação pode re-
presentar cerca de R$ 100 bilhões 

aos cofres públicos e promover a 
reorganização do setor elétrico 
brasileiro por meio de benefícios 
como a “redução das garantias físi-
cas das usinas renovadas e as obras 
de revitalização das bacias; além 
do direcionamento de mais de R$ 
40 bilhões para a CDE [Conta de 
Desenvolvimento Energético] em 
benefício da modicidade tarifária 
de todos os consumidores”.

A estimativa do Ministério de 
Minas e Energia é de redução de 
6,3% na tarifa de energia para por 
todos os brasileiros. “Em que pese 
esse número ainda tenha que ser 
revisado, a partir das alterações 
fi nais do texto, fi ca evidente que a 
redução tarifária será expressiva”, 
diz a nota.

 Ainda de acordo com a nota, 
sobre o uso das termelétricas de 
base, considerada a “questão mais 
polêmica” levantada ao longo da 
tramitação da MP, os custos de pa-
ra a construção de eventuais gaso-
dutos estarão embutidos no valor 
do preço-teto do leilão. 

Privatização da Eletrobras é a 
maior do país, diz ministério

DESESTATIZAÇÃO

REPRODUÇÃO

A noite de hoje é de lembranças! 
Boas lembranças! Excelentes 
lembranças! Do tempo que 

não tinha internet, que a televisão 
transmitia uns quatro canais. Numa 
época dessa, reinavam os pipocos 
dos peidos de velha, das bombas bu-
jão, das pistolas e dos chumbinhos. 
A noite de São João, comemorada 
na véspera, fi cava mais clara com as 
fogueiras. A fumaça tomava conta de 
tudo, deixando cabelos e roupas com 

aquele cheirinho peculiar. Era tudo 
sensacional.

As comidas de milho eram um 
capítulo à parte! Eu ainda tenho – 
graças a Deus – o privilégio de comer 
canjica e pamonha feitas por meus 
pais. Hoje, cada um deles com mais 
de 80 anos, o ritmo é diferente, mas 
o sabor fi cou ainda melhor, porque o 
tempo, quando vivido de forma de-
cente, nos deixa assim, cheios de re-
cordações e sabores inconfundíveis.

Nos tempos passados, as quadri-
lhas mais faladas eram as juninas! 
Quanta alegria! Nas escolas, havia a 
eleição da “Rainha do Milho”. Geral-
mente, a ganhadora era a que vendia 
mais bilhetes do balaio. Nos tempos 
atuais, as quadrilhas que fazem parte 
do nosso dia-a-dia são outras, com-
postas de vagabundos, engravatados 
ou não, que mereciam virar cinzas 
numa fogueira bem grande.

A vontade que dá é voltar no 

tempo. Ir ao bairro do Alecrim, na 
zona Leste de Natal, e viver tudo no-
vamente. Não que a vida de hoje seja 
ruim ou que o colunista sobrevive de 
um saudosismo eterno, mas numa 
época tão superfi cial, de valores tão 
mesquinhos, de gente tão estranha, 
está cada vez mais complicado vi-
ver. Vivemos numa pandemia viral 
e moral.

Eita, saudade dos forrós de Luiz 
Gonzaga e Dominguinhos! Minha 

homenagem aos sanfoneiros espa-
lhados por aí. Eram apenas três: san-
fona, triângulo e a zabumba. A festa 
estava feita. Não tem tecnologia que 
apague a chama da festa verdadeira, 
tradicional. Por mais que as redes 
sociais proliferem personagens, na 
maioria das vezes, ridicularmente 
idiotizados, as tradições devem per-
manecer, nos dando esperanças de 
que nem tudo está perdido.

Viva São João!

Cardápio de hoje tem boas lembranças, canjica e pamonha

17,9%
Aumento no número de empresas 

abertas em relação a 2020



A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) negou o pe-
dido de autorização temporária 

para uso emergencial do medicamen-
to Avifavir (Favipiravir) no tratamento 
antiviral de pacientes hospitalizados 
com covid-19. A decisão unânime foi 
tomada durante a 12ª reunião pública 
da Diretoria Colegiada (Dicol), nesta 
terça-feira.

Segundo a relatora, a diretora da 
agência Meiruze Freitas, o remédio 
não atende às expectativas da agência 
quanto aos requisitos mínimos de se-
gurança e eficácia no contexto do uso 
emergencial. “A Anvisa deve usar de 
todas as vias possíveis para fazer com 
que novos tratamentos estejam dispo-
níveis para os pacientes o mais rápido 
possível. Entretanto, não se pode auto-
rizar o uso de um medicamento que 
não demonstrou benefício clínico no 
tratamento da covid-19 e ainda pode 
resultar em riscos à saúde dos pacien-
tes”, afirmou Freitas.

A solicitação de autorização de uso 
emergencial do Avifavir foi feita pelo 
Instituto Vital Brazil, representante 

no Brasil do medicamento, fabricado 
pelas empresas russas API – Techno-
logies LLC e Joint Stock Company Che-
mical Diversity Research Institute.

Em nota, a Anvisa justificou a de-
cisão afirmando que o medicamento 
é produzido com matéria-prima ainda 
não registrada pela agência e que ne-

nhuma outra autoridade regulatória 
de outros países aprovou o Avifavir 
para o tratamento da covid-19. Além 
disso, as áreas técnicas concluíram que 
as limitações, incertezas e riscos da 
aprovação do uso emergencial do me-
dicamento superariam os benefícios 
no eventual tratamento de pacientes.
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Solicitação de autorização de uso emergencial do Avifavir foi feita pelo Instituto Vital Brazil

FABIO RODRIGUES POZZEBON

PANDEMIA  Ao abrir, ontem, 22, a 12ª reunião da diretoria colegiada da agência, Torres também enfatizou a 
importância do uso de máscaras e das demais orientações das principais autoridades sanitárias mundiais

O diretor-presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Antonio Barra Torres, 

apelou às pessoas que já tomaram 
a primeira dose da vacina contra a 
covid-19 que, no momento indicado, 
tomem a segunda dose, completando 
o ciclo de imunização.

Ao abrir, ontem, 22, a 12ª reunião 
da diretoria colegiada da agência, 
Torres também enfatizou a importân-
cia do uso de máscaras e das demais 
orientações das principais autoridades 
sanitárias mundiais, como o distancia-

mento social e a frequente e adequada 
higienização das mãos. “As vacinas re-
presentam, neste momento, a medida 
farmacológica de maior comprovação, 
credibilidade e eficácia disponíveis 
no mercado em todo o mundo”, disse 
Torres, enfatizando a importância da 
segunda dose da vacina.

“Temos observado índices que 
apontam uma baixa procura pela 
segunda dose da vacina em alguns 
municípios, mesmo quando elas são 
disponibilizadas à população. Isso não 
é razoável. Não há nenhum sentido em 

[a pessoa] tomar uma dose da vacina e 
não se apresentar para tomar a segun-
da dose. Quem assim o faz está com 
uma proteção incompleta, insuficiente 
e inadequada”, alertou Torres.

“Reitero o posicionamento da An-
visa. Posicionamento irrevogável até 
o presente momento, em relação [à 
necessidade de] ao uso de máscaras, 
ao distanciamento social e às boas 
normas de higiene em termos gerais. A 
Anvisa se mantém atrelada aos princí-
pios técnico-científicos que norteiam 
os trabalhos da casa”, disse Torres.

Diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, durante 12ª reunião da diretoria colegiada

Presidente da Anvisa apela à 
população que tome segunda dose

Vigilância nega autorização de 
uso e antiviral russo para tratar-19

REPROVADO 

MARCELO CAMARGO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 
AVISO DE LICITAÇÃO

Data: 22/06/2021 - Projeto Governo Cidadão – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – 
SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2021, ID 12.1 GO, 
Processo nº 0021.0066.000058/2021-74, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES PARA OS HOSPITAIS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BANCO DE 
LEITE HUMANO, CENTROS DE ONCOLOGIA, UTINEO, MATERNIDADE E LABORATÓRIO DE 
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA (Itens Remanescentes 2), no dia 07 de julho de 2021, 
às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-
se disponível no referido site do Banco do Brasil e no www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos 
necessários estarão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de 
Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, 
Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-mails:  
pegovernocidadao@gmail.com.

Ana Paula Borges Moreira
Pregoeira

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 
AVISO DE LICITAÇÃO

Data: 22/06/2021 - Projeto Governo Cidadão – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2021, 
ID 90.5 GO, Processo nº 0021.0066.000058/2021-74, destinado a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E 
CITOPATOLOGIA (Itens Remanescentes 3), no dia 09 de julho de 2021, às 09:00 horas, 
(horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se 
disponível no referido nos sites do Banco do Brasil e www.governocidadao.rn.gov.br. 
Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br e na 
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria 
de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do 
Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda 
através dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Ana Paula Borges Moreira
Pregoeira

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão



A Itália vai suspender a exigên-
cia do uso de máscaras ao ar 
livre a partir de 28 de junho, 

disse o governo nessa segunda-feira, 
21, já que os casos de covid-19 e as 
hospitalizações pela doença estão 
em queda.

O uso obrigatório de máscaras 
foi imposto em outubro do ano pas-
sado, quando o país entrava em uma 
segunda onda da epidemia e as auto-
ridades mostravam dificuldade para 
conter as infecções.

O governo de Mario Draghi está 
suspendendo restrições continua-
mente desde abril, e com isso reati-
vando atividades como restaurantes, 
bares, cinemas e academias de gi-
nástica e permitindo a liberdade de 
circulação no país.

O uso de máscaras era uma das 
últimas regras ainda em vigor, e será 
mantido em áreas públicas fechadas.

A decisão começará a valer na 
próxima segunda-feira, quando to-
da a nação deve se tornar uma zona 

branca de covid-19, o nível de risco 
mais baixo do sistema de quatro 
estágios coloridos usado pela Itália 
para calibrar as restrições em suas 20 
regiões.

Dezenove delas já estão brancas, 
com exceção da área minúscula de 
Valle d’Aosta, no norte, que está ama-
rela - o segundo menor nível de risco.

“A partir de 28 de junho, deixa-
remos para trás a necessidade de 
usar máscaras ao ar livre nas zonas 
brancas”, disse o ministro da Saúde, 
Roberto Speranza, no Facebook, de-
pois de ser orientado pelo conselho 
de especialistas do governo.

Os italianos devem continuar 
levando máscaras consigo quando 
saírem de casa e estar prontos para 
usá-las ao ar livre se houver multidão. 
Enquanto isso, no Brasil, especia-
listas alertam que o uso de máscara 
deve continuar por muito tempo. 
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IMUNIZAÇÃO |  Autoridades sanitárias chilenas suspenderam última dose do imunizante de Oxford em razão 
de um caso de trombose em jovem de 31 anos; aplicação alternada vem sendo adotada na Europa

O Chile começou ontem a vaci-
nar homens com menos de 45 
anos que receberam a primeira 

dose da vacina Oxford/AstraZeneca 
com uma segunda dose da Pfizer/
BioNTech. A aplicação da AstraZene-
ca para este grupo especificamente 
estava paralisada desde o início do 
mês, após a notificação de um caso de 
trombose e trombocitopenia em um 
jovem de 31 anos.

De acordo com Juan Pablo Torres, 
infectologista e pediatra da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Chi-
le, resultados preliminares de estudos 
realizados no Reino Unido e na Espa-
nha mostraram que é eficaz a admi-
nistração de uma segunda dose com 
vacinas de RNA mensageiro, como é o 
caso da Pfizer/BioNTech, em pessoas 
que receberam a primeira dose da Ox-
ford/AstraZeneca. 

“Esta mudança realizada no es-
quema de vacinação é para que os 
homens com menos de 45 anos te-
nham mais segurança. É claro que se-
rá necessário continuar monitorando 
este grupo. Ainda há muito caminho 
a percorrer”, explicou o médico. Ainda 
de acordo com ele, os estudos mos-
tram que as reações à combinação da 
vacina AstraZeneca com a Pfizer não 
são graves e estão dentro do espera-
do. Dores no local da injeção, febre e 
dores no corpo algumas horas após se 
vacinar.

No dia 9 de junho, a revista Scien-
ce noticiou que pesquisas recentes 
também concluíram que essa combi-
nação dos dois imunizantes produz 

fortes respostas imunes, medidas pela 
análise de amostras de sangue cole-
tadas. Segundo o artigo, dois desses 
estudos sugerem que a resposta dessa 
mistura protege tanto quanto se uma 
pessoa tivesse se vacinada com duas 
doses da Pfizer/BioNTech. O Chile, 
assim como o Brasil, tem a Coronavac 
como vacina mais aplicada.

REPETIÇÃO
A estratégia de combinar vacinas 

vem sendo utilizada em países euro-
peus, como França, Alemanha, Espa-
nha, Suécia, Dinamarca e Noruega. 
Autoridades sanitárias francesas e 
alemãs, por exemplo, têm recomen-
dado que os cidadãos com menos de 
55 e 60 anos, vacinados com a Oxford/
AstraZeneca, continuem o seu pro-

cesso com um imunizante diferente. 
A preferência é pela vacina da Pfizer 
ou da Moderna. A França, por exem-
plo, suspendeu a administração do 
imunizante no dia 19 de março, pois 
também detectou casos de trombose, 
assim como no Chile.

“A pandemia é muito dinâmica 
e o processo de vacinação, também. 
No Chile, ele tem sido muito ace-
lerado, mas não precipitado. Está 
cumprindo todas as etapas e essas 
diferentes questões que vão apa-
recendo estão dentro do que pode 
acontecer. Quando se monitora bem 
se os protocolos estão sendo cum-
pridos, mudanças são esperadas. E é 
certo que seja assim, pois no futuro 
serão tomadas melhores decisões”, 
disse Juan Pablo.

Vacinação em Santiago; segundo artigo, estudos sugerem que mistura não altera resultado

Chile começa a usar Pfizer para 
substituir 2ª dose da AstraZeneca

IVAN ALVARADO/REUTERS

REPRODUÇÃO

Italianos já vivem uma nova realidade 

Itália não exigirá máscaras ao 
ar livre a partir de 28 de junho

NOVO NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
PROCESSO DE DESPESA N° 312.119/2021

01-Nos termos disposto no Art. 14, da Lei n° 11.947/2009 e na Resolução/CD/FNDE n°26, de 17 de 
junho de 2013, alterada pela Resolução/CD/FNDE n° 04, de 02 de abril de 2015; ADJUDICO os 
vencedores da Chamada Pública nº 001/2021, realizada em 24/05/2021, a saber: Objeto: Aquisição 
de Gêneros alimentícios oriundos da Agricultura familiar para a elaboração e preparo dos 
lanches e/ou refeições que serão fornecidos na alimentação escolar após o retorno das aulas 
presenciais ou em formato híbrido, bem como, conforme a necessidade, para suprir a 
composição dos kits de gêneros da alimentação escolar que serão distribuído aos alunos 
matriculados nas Escolas e Creches Municipais, conforme as resoluções n° 2 de 9 de abril de 
2020, n° 6 de 8 de maio de 2020 e n° 20, de 2 de dezembro de 2020 do Fundo nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). A descrição, condições do produto, quantidades, exigências, 
período e prazo de entrega estão estabelecidas neste instrumento.
ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DA MARCACAO E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE CUR - 
CNPJ: 31.259.075/0001-15, saiu vencedora nos itens: 4 e 11; totalizando o valor de R$ 11.027,00 
(onze mil e vinte e sete reais).
COOP. MISTA DOS AGRIC. FAMIL. DE SÃO J. DO SABUGI - CNPJ: 14.426.441/0001-64, saiu 
vencedora nos itens: 1e 3; totalizando o valor de R$ 1.087,50 (mil e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos).
FLAVIO ARAUJO DA CUNHA - CPF: 039.043.054-41, saiu vencedor nos itens:  5, 6 e 7; totalizando o 
valor de R$ 13.596,00 (treze mil, quinhentos e noventa e seis reais).
NÚCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUN. CAJUEIRO- CNPJ: 70.140.090/0001-
00, saiu vencedor nos itens: 14, 15, 16 e 17; totalizando o valor de R$ 23.735,00 (vinte e três mil, 
setecentos e trinta e cinco reais).
02- HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Chamada Pública nº 1/2021 com 
início 23 de abril de 2021, realizada em 24 de maio de 2021 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 
de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação 
exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas 
relacionadas anteriormente.
03. DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação dos referidos 
vencedores.

Jardim do Seridó/RN, em 22 de junho de 2021
José Amazan Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Poço Branco/RN, torna público que fará realizar 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, até o dia 15 de julho de 2021, as 10:00 horas, O objeto da 
presente Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, em atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, de acordo com a Lei nº. 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº 6, de 08 de 
maio de 2020 e RESOLUÇÃO nº 20, de 2 de dezembro de 2020, que altera a Resolução/CD/FNDE nº 6, 
de 08 de maio de 2020, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante o 
período de 5 (cinco) meses. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) 
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 23 de junho a 
15 de julho do corrente ano, das 08:00 às 14:00 horas, na sede da Prefeitura, na sala da Comissão de 
Licitação, situada na Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 - Centro - Poço Branco/RN, Maiores 
Informações, telefone (84) 3265-2042, ou ainda pelo email: prefeituradepocobrancocpl@gmail.com, ou 
no endereço do link https://transparencia.pocobranco.rn.gov.br/licitacao/editais-de-licitacao/. 

Poço Branco/RN, 23 de junho de 2021
Valério Sampaio Carneiro - Presidente da Comissão de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 
AVISO DE LICITAÇÃO

Data: 22/06/2021 - Projeto Governo Cidadão – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021, 
ID 90.4 GO, Processo nº 0021.0066.000012/2021-55, destinado a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA OS HOSPITAIS DA REDE DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA, CENTROS DE ONCOLOGIA E UTI NEO (Itens Remanescentes 1), no dia 05 de 
julho de 2021, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. 
O Ed i ta l  encon t ra -se  d ispon íve l  no  re fe r ido  s i te  do  Banco  do  Bras i l  e  no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – 
Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Ana Paula Borges Moreira
Pregoeira

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão
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Fórmula 1 não embala a audiência da Band
Com as conquistas da Stock 

Car e Fórmula 1, especialmente, a 
Band passou a atender os amantes 
da velocidade e os seus resultados, 
pelo menos nas transmissões 
da principal categoria do 
automobilismo mundial, são muito 
bons.

E tem feito por isso. O trabalho 
apresentado, com uma equipe 
das mais competentes – Sergio 

Mauricio, Reginaldo Leme, 
Felipe Gia� one, Max Wilson e 
Mariana Becker, é sempre da 
maior qualidade, digno do melhor 
reconhecimento por parte do 
telespectador.

No entanto, o problema da F1 
na Band está no antes e depois das 
corridas, sempre recebendo da 
programação com audiência muito 
baixa e caindo drasticamente na 

sua saída.
Por exemplo, domingo passado, 

GP da França, a prova terminou 
com quase 5 de média, brigando na 
vice-liderança e caiu para 1 ponto 
na entrada do “Show do Esporte”.

Uma fuga sempre recorrente 
e que já faz por merecer estudos 
mais cuidadosos, para manter, em 
pelo menos alguma coisa, os bons 
números conquistados.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Tizuka Yamasaki, o roteirista 
Mauricio Gyboski e o produtor 
Emanoel Freitas fi rmaram uma 
parceria de desenvolvimento...

E dessa união já está disponível a 
minissérie histórica “Mel de Vespa”. 

Na sequência, já a caminho, uma série 
sobrenatural.

Renato Modesto, com passagens 
por Globo e Record, paralelo a cursos 
de roteiro online, está trabalhando um 

longa e também uma série...

Por força contratual, “ainda não 
tenho autorização para dar nenhum 

detalhe”.

Aliás, acompanhando o desejo de 
Netfl ix e Sony em produzir novelas 

por aqui, chama atenção o número de 
bons valores à disposição...

Quando a pandemia permitir, 
um mercado que certamente irá 

movimentar muita gente.  

HORÓSCOPO

Boas notícias trarão esperanças e combustível para 
você correr atrás dos sonhos e vencer os desafi os. 
Tom mais ameno nas discussões produzirá efeito 
positivo no entendimento com o par, fi lhos e equipe 
de trabalho. 

Novidades de amigos, comunicações de trabalho 
e planos de viagem ou acertos de documentação 
aumentarão a correria hoje. Tente fazer uma coisa por 
vez, com calma. Pressões serão passageiras. Com foco, 
apoio da equipe e de parceiros.

Troca de confi dências com a família defi nirá 
prioridades nos gastos e investimentos na casa. Conte 
com empatia nas interações de hoje e total sintonia 
com uma amizade. Coincidências e sincronicidade 
criarão clima mágico numa nova relação.

Hoje, você dará um passo maior na direção do futuro. 
A sorte caminhará ao seu lado. Siga estratégias e fi rme 
bons negócios. Valerá se presentear com algum mimo. 
Só não gaste dinheiro sem pensar. Detalhes contarão 
nas decisões e nos cuidados de saúde. 

Mercúrio estacionará em seu signo, fi nalizando 
o movimento retrógrado que provocou muitos 
ruídos nas comunicações ultimamente. Espere por 
entendimento com amizades e andamento positivo 
nos negócios. 

Com Lua em seu signo, sonhos ganharão força. Apesar 
da fase de incertezas, você tomará decisões acertadas 
e demonstrará sabedoria. Emoções e humor poderão 
oscilar. Evite discussões que não levarão a nada. O dia 
trará soluções de vida, encerramento de dívida.

A rotina fi cará mais gostosa com esporte, treino ou 
oportunidade de tirar uns dias de folga. Aposte em 
hábitos saudáveis e conte com maior vitalidade. O 
pensamento percorrerá terras distantes. Hora de avaliar 
os sonhos e aumentar a sintonia com a intuição.

Dia sujeito a distrações. A imaginação estará à solta. 
Aproveite para aumentar a sintonia com o mundo interior 
e visualizar as mudanças que deseja. Atividades criativas 
ganharão impulso. Anote ideias. Valerá reorganizar a 
agenda e dedicar tempo aos assuntos íntimos. 

Atmosfera alegre e carinhosa envolverá os fi lhos e 
as atividades de hoje. Programe um dia divertido 
e animado, mantendo os cuidados de saúde e a 
serenidade para tomar as melhores decisões. Bom para 
quebrar a rotina e embarcar num clima de aventura.

Dê atenção às amizades, marque presença nas redes e 
motive a equipe. Atividades de grupo ganharão dose 
maior de entusiasmo hoje. Bom para iniciar relações e 
agregar gente interessante à sua rede. Mudanças na 
rotina e no ambiente de trabalho aumentarão.

Resgates do passado darão sabor nostálgico ao dia. No 
meio de arrumações e tentativa de organizar melhor 
seus espaços, fotos antigas trarão à memória histórias 
de família e lembranças gostosas. Talvez precise de um 
tempo também para digerir emoções. 

Impulsione o trabalho, inicie atividades e foque no 
futuro. O dia trará maior projeção e popularidade no 
ambiente profi ssional. Ótimo momento para se expor 
e conquistar novos espaços. Acertos fi nanceiros com a 
família darão tranquilidade. 

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)

A propósito
Nos bastidores da 

velocidade há quem assegure 
que Rubinho Barrichello estaria 
levando o “Acelerados”, hoje 
no SBT, para as manhãs de 
domingo da Band. O programa 
fala das novidades do mercado 
automotivo.

De novo!
Brasil chegou à triste marca 

de meio milhão de mortos pela 
Covid no sábado, número já 
ultrapassado no � nal da semana 
e começo desta. O programa 
“Jogo Aberto”, da Band, na 
segunda-feira, teve o capricho de 
tocar a marcha fúnebre, com as 
gozações de praxe, pela derrota 
do São Paulo contra o Santos. 
Esse pessoal parece que não sei.

Em discussão
A Disney começa a estudar 

agora como � cará a situação 
dos canais Fox Sports em 2022. 
Se os nomes serão mantidos, 
o que é pouco provável, se irão 
mudar para ESPN 5 e ESPN 6.

No SBT já existe a decisão que 
o “Show do Milhão” voltará a 
ser gravado em agosto, com 
apresentação de Celso Portiolli.
E exibição nas noites de quarta-
feira, antes do Ratinho.

(REPRODUÇÃO INSTAGRAM)

Tem um porém
Sobre a questão dos nomes 

da Fox Sports, existem detalhes 
que necessariamente devem 
ser levados em conta. Um deles, 
antes de qualquer decisão, é a 
questão das a� liadas, número 
de canais, concorrência... etc.

Novo ensaio
Silvio Santos, no começo 

da semana, mandou reservar 
estúdio para gravações do seu 
programa para terça-feira, 
quinta e sábado. Auditório 
bem reduzido, equipe também 
e só com pessoal vacinado. 
Na última hora, como fez das 
outras vezes, mandou cancelar.

Fica assim
Por enquanto, as novidades 

no SBT devem se limitar ao 
“Show do Milhão”. Não existe, 
de� nitivamente, qualquer 
mudança nos horários do 
jornalismo, como a sua 
direção desejava. O dono nem 
respondeu as consultas que 
foram feitas.



Um sorteio, realizado nesta 
terça-feira, 22, defi niu os 
confrontos das oitavas de fi -

nal da Copa do Brasil. E o ABC, úni-
co representante do Rio Grande do 
Norte na competição, não terá vida 
fácil. O adversário será ninguém me-
nos do que o Flamengo. A data do 
confronto ainda será divulgada pela 
Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF).

O ABC chegou a esta fase da 
competição depois de uma virada 
memorável contra a Chapecoense. 
Em Santa Catarina, o Mais Querido 
perdeu por 3 a 1. 

No jogo da volta, no Frasqueirão, 
vitória maiúscula por 3 a 0, que ga-
rantiu a classifi cação.

O Flamengo, atual campeão bra-
sileiro e classifi cado para a Liber-
tadores, entrou na fase anterior da 
competição. Venceu o Coritiba nas 
duas partidas e chegou às oitavas da 
Copa.

VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS 

DE FINAL DA COMPETIÇÃO:

São Paulo x Vasco da Gama
Fluminense x Criciúma
Grêmio x Vitória

CRB x Fortaleza
Flamengo x ABC
Athletico x Atlético-GO
Bahia x Atlético-MG
Juazeirense-BA x Santos

Chegou a vez de Weverton de-
fender a meta da seleção bra-
sileira na Copa América. O go-

leiro do Palmeiras foi escalado para 
atuar, nesta quarta-feira, às 21 horas, 
no Engenhão, pela quarta rodada da 
competição continental. Com a pre-
sença do palmeirense, Tite completa 
o rodízio pretendia fazer no gol. Nas 
Eliminatórias, Alisson enfrentou o 
Equador, e Ederson, o Paraguai. De-
pois, na Copa América, o jogador do 
Liverpool atuou contra a Venezuela e 
o do Manchester City esteve presente 
diante do Peru.

“A gente sabe realmente o quan-
to é concorrida a posição de goleiro, 
e sempre foi em todo o histórico da 
seleção brasileira. É procurar fazer 
o melhor, agarrar a oportunidade, 
fazer um grande jogo, manter o nível 
que todos estão tendo, aproveitar a 
oportunidade e se fi rmar, que esse é 
o objetivo”, disse Weverton, nesta ter-
ça-feira, em entrevista coletiva.

Ele não atua pela seleção desde 
outubro do ano passado, quando 
enfrentou Bolívia e Peru, pelas Elimi-
natórias. Ele soma 25 convocações 
para a equipe principal do Brasil e foi 

campeão olímpico no Rio/2016. “Eu 
digo que ser lembrado na seleção, se-
ja olímpica ou principal, é motivo de 
muito orgulho. Fico muito feliz quan-
do vejo meu nome ligado a isso, sendo 
cotado para estar na Seleção, mas eu 
entendo toda as decisões que foram 
tomadas, estou muito contente e res-
peito as decisões. O mais importante 
é ter um amigo, como o Santos, que 
tenho certeza que vai fazer uma gran-
de Olimpíada. Sei o quanto foi impor-
tante para mim ganhar aquele ouro 
(em 2016), e vou estar na torcida por 
ele. Quando acabar a Copa América, 
vou voltar ao Palmeiras com alegria, 
com prazer de vestir a camisa. Agora 
só vou pensar na seleção, depois pen-
so no Palmeiras.”
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FUTEBOL | Data do confronto ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. Alvinegro de 
Natal chegou a esta etapa do torneio  após vitória surepreendente contra o Chapeconse, em casa, por 3 a 1

 Jogadores do ABC comemoram gol em jogo que garantiu a classificação para oitavas de final

ABC enfrenta o Flamengo nas 
oitavas de final da Copa do Brasil

GABRIEL LEITE/W9 PRESS/ESTADÃO 

LUCAS FIGUEIREDO / CBF

Weverton vai ser o goleiro da seleção

Weverton vai ser o goleiro 
do Brasil contra a Colômbia

COPA AMÉRICA


