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Geração recorde de 
energia eólica é marco 
para o Rio Grande do 
Norte e o Nordeste

Nomeação de 
membros da CPI da 
Covid é adiada para 
a próxima sessão

CIDADES. 7 | Presidente da FIERN, 
Amaro Sales, disse que o Rio Grande 
do Norte, como maior produtor de 
energias renováveis, “tem que trazer 
na essência essa energia para o seu 
desenvolvimento”.

POLÍTICA. 3 | Deputado Ezequiel Ferreira 
disse que a presidência da ALRN está 
obedecendo o regimento interno e 
as ordens procedimentais da Casa. 
A votação da resolução ficou para a 
próxima sessão, na terça-feira 20.

Benes Leocádio deve receber apoio 
de Jair Bolsonaro na disputa pelo 
Governo do Estado.

Diferenças entre o Cristo crucifi cado 
e a foto do presidente Jair Bolsonaro 
numa maca são incomparáveis.

Cuba ainda sofre os efeitos da 
ditadura comandada pelo fi lhote 
de satanás Fidel Castro. 

PÁGINA 2 PÁGINA 6  PÁGINA 12

ALEX 
VIANA

MARCELO
HOLLANDA

JOÃO
RICARDO
CORREIA

COLUNISTAS

CIDADES . 9 | Chegou o grande dia. O tapete vermelho de um dos principais festivais de cinema do mundo se estende nesta sexta-feira 16 para Sideral, 
curta-metragem filmado em Natal, Ceará-Mirim e Parnamirim. O jornalista Tallyson Moura entrevistou, com exclusividade, o ator Matteus Cardoso.

Festival de Cannes apresenta 
filme potiguar pela primeira vez
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deputado federal Benes Leocádio (Repu-
blicanos) deverá ser o nome apoiado pelo 
presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo go-
verno do Rio Grande do Norte. A informação 
foi confi rmada pelo próprio Leocádio, em 
entrevista exclusiva à repórter Diassis Oli-
veira, deste Agora RN. Em seu contato com 
a reportagem, Benes demonstrou certeza e 
segurança na sua decisão. No entanto, titu-
beou ao falar quem seria seu companheiro 
de chapa, como candidato ao Senado. 

A confi rmação da candidatura de Benes 
sepulta de vez a postulação do deputado 
estadual Tomba Farias (PSDB). Havia uma 
expectativa quanto a Tomba vir a ser can-
didato, alimentada por ele próprio, aliados 
e setores da imprensa. Porém, o deputado 
de Santa Cruz aparentemente apresentou 
uma fatura alta demais para os aliados re-
solverem, se quisessem vê-lo candidato a 
governador: extinguir as pendências judi-
ciais da esposa, Fernanda, que, na condição 
de ex-prefeita de Santa Cruz, enredou-se em 
processos judiciais em que é acusada de di-
versas irregularidades administrativas. 

Para ser candidato pela oposição ao 
governo, Tomba queria não apenas que – 
sabe-se lá como – os interessados em sua 
candidatura “resolvessem” a situação judi-
cial da mulher de modo que se extinguisse a 

atual inelegibilidade decretada pela Justiça 
para que ela pudesse disputar um mandato 
de deputado estadual para ocupar o espaço 
de Tomba – uma espécie de reserva de mer-
cado, para o caso de ele perder a eleição para 
o governo, se fosse o caso. 

O fato é que a escolha de Benes como can-
didato da oposição ao governo do Estado deixa 
a candidatura de Tomba como encerrada. E le-
va as cenas dos próximos capítulos para outra 
seara: a da escolha do candidato ao Senado. 

É fato que a questão central da oposição 
gira em torno dessa candidatura ao Senado, 
e não da candidatura ao governo. É de olho 
na vaga do senador Jean Paul Prates (PT) 
que estão os ministros Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional) e Fábio Faria 
(Comunicações). Representantes ofi ciais do 
bolsonarismo no RN, almejam ascender po-
liticamente pela via que entendem ser a mais 
acessível, ou a mais “confortável”, como disse 
certa vez uma raposa política à coluna. 

Política é ocupação de espaço. E os espa-
ços têm graduações diferentes, que podem 
ser classifi cadas de acordo com o poder que 
conferem. Não há dúvida que em se tratando 
de um estado, o cargo político mais podero-
so é o do governador. Este, no Rio Grande do 
Norte, ocupado pela petista Fátima Bezerra. 
No entanto, os políticos mais fortes da oposi-
ção, hoje, preferem fugir a um embate contra 

ela, optando por um confronto com Jean 
Paul. A avaliação que se faz é a de que Fátima 
seria mais difícil de se derrotar, sobretudo 
pelo histórico em favor do estado, como de-
putada estadual, deputada federal, senadora 
e, agora, como governadora. 

Já Jean Paul é visto como um azarão, que 
ganhou quatro anos de mandato no Senado 
por ser o primeiro suplente de Fátima, já 
que esta renunciou para assumir o governo, 
entregando de bandeja o Senado para Jean, 
que, além de não ser norte-rio-grandense, 
embora more aqui e passe mais tempo aqui 

do que muito representante político do RN 
em Brasília, não tem tradição política e não 
foi votado para o cargo - embora tenha fi cado 
em segundo lugar na disputa pela prefeitura 
de Natal no ano passado, numa tentativa de 
massifi cação do seu nome, já com vistas a 
2022 e a luta pela reeleição.

A escolha de Benes como candidato da 
oposição ao governo do Estado resolve um dos 
problemas da chapa bolsonarista no Estado. 
Mas deixa pendente justamente outra questão: 
quem será o candidato ao Senado? A disputa 
está obviamente entre Rogério e Fábio. 

Candidatura de Benes sepulta pretensões de Tomba 

Esvaziamento 
A jornalista Th aisa Galvão infor-

mou em seu blogue que o ministro 
Fábio Faria conseguiu esvaziar o lan-
çamento da chapa Benes Leocádio/
Rogério Marinho, prevista para o 
fi nal deste mês de julho. A intenção 
de Faria é que o candidato ao Senado 
seja ele, e não Rogério. 

Engalfi nhados
Enquanto os dois potiguares se 

engalfi nham para saber quem ten-
tará ganhar espaços nas eleições do 
ano que vem, o presidente Jair Bol-
sonaro continua hospitalizado para 
tratar de uma obstrução intestinal. 

Desagregador 
E o governo Bolsonaro, a cada dia 

que passa, decresce na opinião dos 
brasileiros em função de sua desordem 
na administração da pandemia e da 
balbúrdia que promove diariamente 

como maior autoridade constituída do 
país. 

Representação 
Um dos principais nome do PT no 

Rio Grande do Norte, o secretário esta-
dual de Projetos Especiais, Fernando 
Mineiro avalia a chapa Benes/Rogério 
como “forte, que representa muito 
bem o bolsonarismo no nosso Estado”. 

Eixos eleitorais
Ao blogue de Túlio Lemos, Mineiro 

avaliou, ainda, como serão as eleições 
do ano que vem: “Será- como toda 
eleição – um momento de disputa de 
rumos da sociedade com dois eixos 
de disputas: 1 – eixo nacional que se 
dará sobre a devolução do Brasil ao 
povo brasileiro; sobre a retomada da 
nação sequestrada pelo bolsonarismo. 
2 – eixo estadual que será a disputa 
entre consolidação e avanços das mu-
danças em curso ou a volta ao passado, 

acrescida pela tentativa de domínio do 
bolsonarismo sobre o RN”, disse. 

Crise hídrica
O Senado aprovou a criação de 

uma comissão temporária externa pa-
ra fiscalizar as medidas emergenciais 
que o governo adotará para enfrentar a 
crise hídrica e tentar evitar um apagão. 
O requerimento foi apresentando pelo 
líder da minoria, senador Jean Paul 
Prates (PT).  

Equidistância 
O prefeito de Natal, Álvaro Dias 

(PSDB), mantém distância da bancada 
na Câmara, ocasionando insatisfação 
de aliados, sobretudo vereadores da 
nova cepa, eleita ano passado. Estes, 
não conseguem agenda sequer com 
secretários.

Arredios 
O prefeito não atende, nem retorna 

os contatos de vereadores. Secretários 
municipais também são arredios às 
tentativas de pleitos. 

Troco 
Insatisfeitos com Álvaro, vere-

adores articulam uma espécie de 
“troco” à forma como se sentem mal 
tratados pelo prefeito. Será durante 
a votação do plano diretor, prevista 
para este segundo semestre. 

Toma lá
Enquanto o prefeito deseja uma 

aprovação rápida do plano, os edis vão 
tentar prorrogar ao máximo a votação.  

Artimanhas 
Para prolongar a votação do Pla-

no Diretor, vereadores estudam enfi -
leirar diversas audiências públicas. A 
ideia é explorar ao máximo as prerro-
gativas legislativas, usando de todas 
as ferramentas disponíveis. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

Benes Leocádio deve ser o candidato apoiado por Bolsonaro, na disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte

Agora TV
O vereador Klaus Araújo (Solida-

riedade) foi o entrevistado desta quin-
ta-feira do programa “Agora Entrevis-
ta”, da Agora TV, exibido diariamente 
(segunda a sexta, sempre às 10h) pelos 
canais digitais (Portal, Youtube, Face-
book e Instagram) do jornal Agora RN.

Parceria 
O publicitário Obedis Damásio 

(foto) inicia parceria com o jornal 
Agora RN, como correspondente 
político na Grande Natal.
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A insegurança registrada em 
diversos municípios do Esta-
do e a repetição da estratégia 

da base governista, de se ausentar 
da sessão plenária, para evitar a 
votação do requerimento que vai 
instalar a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid-19, pauta-
ram os discursos dos líderes parla-
mentares durante a sessão plenária 
desta quinta-feira 15, na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte. 

O primeiro a discursar no ho-
rário das lideranças foi o deputado 

estadual José Dias (PSDB), que de-
monstrou preocupação com “rela-
tos dramáticos de insegurança, rou-
bos e assaltos” no Estado. “Mesmo 
dentro de casa você não está segu-
ro. Roubos e assaltos são comuns. 
Nós estamos entrando em época de 
barbárie”, afi rmou o tucano.

José Dias cobrou ainda uma 
reação do poder público ao avan-
ço da criminalidade. “Deveria ter 
uma CPI da Segurança, como da 
não transferência dos recursos aos 
municípios, da Educação. Motivos 

para CPIs no RN têm de sobra. Mas 
a responsabilidade não é apenas 
do Governo, é da sociedade tam-
bém”, falou o parlamentar.

Em seguida, o deputado Getúlio 
Rêgo (DEM) disse ser “triste ver a au-
sência de parlamentares do governo 
em mais uma sessão”. Para o demo-
crata, o ato mostra “a preocupação 
em adiar o início dos trabalhos da 
CPI em nosso Estado”.

De acordo com Getúlio, “o povo 
do RN está atento à CPI e a socieda-
de está do lado da investigação. A 

CPI quer esclarecimentos. Vamos 
fazer nosso papel de fi scalizar o 
governo com responsabilidade e 
isenção e na próxima semana essa 
situação terá um desfecho. A CPI é 
direito das minorias”, afi rmou.

O parlamentar ainda aproveitou 
para solicitar a reabertura dos De-
trans localizados nos municípios de 
Pau dos Ferros, Patu e Apodi. Atual-
mente, a população dessas cidades 
precisa se deslocar para Mossoró 
caso necessitem de algum serviço 
do órgão de trânsito estadual.

Com a obstrução da base go-
vernista – que permaneceu 
ausente durante a sessão 

plenária desta quinta-feira 15 da As-
sembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte - a instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) que 
investigará os gastos do Governo 
do Estado durante a pandemia da 
covid-19 fi cará para a próxima se-
mana. Em resposta aos colegas par-
lamentares e à população potiguar, 
o presidente da Casa Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira (PS-
DB), esclareceu que a presidência 
está obedecendo rigorosamente o 
regimento interno e as ordens pro-
cedimentais da Casa. A votação da 
resolução fi cou para a próxima ses-
são plenária, terça-feira 20.

“É de conhecimento de todos, 

mas nunca é demais reiterar que 
esta presidência, sem qualquer pos-
tura omissa, sempre obedeceu ao 
regimento e as ordens procedimen-
tais desta Casa. O requerimento pa-
ra instalação da CPI, assinado por 
dez deputados foi recebido e em 
atenção às regras do requerimento: 
o fato determinado, o prazo certo 
e o número mínimo das assinatu-
ras. Sendo conferida a tramitação 
legítima da proposição, com apli-
cação irrestrita aos procedimentos 
legais”, afi rmou o presidente.

Ezequiel Ferreira esclareceu que, 
apesar de não ter sido instalada, a 
CPI existe. “Portanto informo aos 
senhores que caso o projeto não seja 
votado até a próxima terça-feira 20, 
última sessão antes do recesso, pro-
cederei na forma do artigo 56 e 66, pa-

rágrafo primeiro do regimento. Que 
requer a nomeação dos membros e 
instala a Comissão. E não o faço por 
tendência ou vontade pessoal ou po-
lítica, mas porque é esse o comando 
do regimento e eu irei cumpri-lo se 
não houver a votação”, disse.

A resolução, além da nomeação 
de membros também fi xa data pa-
ra reunião e eleição dos cargos de 
presidente e vice da CPI, além da 
designação de relator. O deputado 
afi rmou que o assunto foi apreciado 
pela Mesa Diretora, que escolheu em 
votação que a Comissão teria cinco 
membros titulares e suplentes e de 
imediato foram ouvidos os líderes, 
que indicaram os deputados que 
comporiam a CPI, conforme o cálcu-
lo de representação proporcional das 
bancadas formadas nesta Casa.

Nomeação de membros é 
adiada para próxima sessão 
plenária, no dia 20 de julho

CPI DA COVID

Presidente Ezequiel Ferreira esclareceu que, apesar de não ter sido instalada, a CPI existe

ALRN

EDUARDO MAIA

INSEGURANÇA | Deputado 
José Dias disse que 
“mesmo dentro de casa 
você não está seguro. 
Roubos e assaltos são 
comuns. Nós estamos 
entrando em época de 
barbárie” 

Líderes debatem sobre insegurança e ausência 
da base governista para evitar CPI na ALRN

José Dias defende CPI da Segurança 
e Getúlio Rêgo lamentou ausência de 
“parlamentares do governo” 
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Câmara de Parnamirim atua com três vereadores afastados

Três emendas apresentadas 
pelo deputado federal Ra-
fael Motta (PSB) na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
2022 e aprovadas pela Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), nesta 
quinta-feira 15, benefi ciam direta-
mente o Rio Grande do Norte. 

A primeira inclui como me-
ta e prioridade do Orçamento do 
próximo ano o apoio a projetos de 
infraestrutura turística no Estado, 
um dos destinos mais procurados 
do país. Já a segunda trata da prio-

rização de políticas públicas para 
estimular a produção de energias 
limpas. A terceira emenda foca no 
fortalecimento do Ensino Superior.

“O turismo foi duramente im-
pactado pela pandemia e terá gran-
des desafi os nos próximos anos. 
Com a aprovação da prioridade 
na LDO, vamos lutar agora para 
garantir recursos no Orçamento 
da União e permitir que o RN tenha 
condições de se fortalecer enquan-
to destino no contexto subsequen-
te à crise sanitária”, afi rmou Rafael 
sobre a emenda voltada para o se-
tor que mais emprega no Estado. 

Quanto à emenda com foco nas 
energias renováveis, o parlamentar 
usou como justifi cativa o fato de o 
Rio Grande do Norte ser o principal 
gerador de energia eólica no país, 
tendo ultrapassado a marca de 5 gi-
gawatts de capacidade de produção 

em maio deste ano. Ele argumentou 
ainda que o Brasil enfrenta uma 
crise hídrica e a geração de energia 
eólica corresponde a apenas 13,6% 
da matriz energética brasileira.

A emenda à LDO que trata do 
Ensino Superior foi apresentada por 
Rafael na Comissão de Educação. 
O texto prevê a reestruturação e 
expansão de instituições de ensino, 
com o aumento do número de va-
gas, políticas de redução da evasão 
escolar, além da adequação e da mo-
dernização das estruturas físicas.

“Grande parte das instituições 
se encontram em difi culdades fi -
nanceiras, sem recursos para inves-
timentos, o que prejudica a qualida-
de do Ensino Superior público e das 
pesquisas científi cas. Ao aprovar a 
nossa emenda, a Comissão reiterou 
o seu compromisso com o futuro do 
Brasil”, comemorou Rafael Motta.

Emendas de Rafael à LDO 
incentivam investimentos 
em educação, turismo e 
energias renováveis
ATUANTE |   Parlamentar 
ressalta o fato de o Rio 
Grande do Norte ser o 
principal gerador de energia 
eólica no país 
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ACâmara de Parnamirim está 
atuando com uma vacância 
e dois vereadores suplentes. 

Dos 18 vereadores eleitos em 2020, 
dois deles estão afastados e um 
encontra-se preso, em função do 
desdobramento de duas operações 
defl agradas pelo do Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Norte, nos 
meses de abril e junho deste ano.

Em abril deste ano, o MPRN 
apurou que o esquema seria en-
cabeçado por Diogo Rodrigues da 
Silva, eleito vereador por Parna-
mirim em 2020. Ainda antes de se 
eleger, valendo-se de sua posição 
dentro da estrutura administra-
tiva municipal, Diogo Rodrigues 
teria montado o esquema de in-
serção de dados falsos no SIGUS, 

burlando a fi la do SUS.
A suspeita é que ele teria co-

mo braço direito no esquema a 
própria companheira, Monikely 
Nunes Santos, que é funcionária 
de um cartório em Parnamirim. 
Ela também foi presa.

No dia 18 de junho foram pre-
sos na operação intitulada como 
Operação Dízimo os vereadores 

Ítalo de Brito Siqueira e Rhalessa 
Cledylane Freire dos Santos, o ex-
-vereador Alex Sandro da Concei-
ção Nunes da Silva, o ex-chefe de 
gabinete do vereador e presidente 
do Partido Solidariedade em Par-
namirim Sandoval Gonçalves de 
Melo e o diretor do Clube de Fu-
tebol Visão Celeste, Danilo Rodri-
gues Peixoto de Vasconcelos.

Com isso, assumiu a vaga o vere-
ador suplente César Augusto Maia). 
“Em razão da decisão judicial do 
TRE que reduziu o prazo do afasta-
mento do vereador Ítalo Siqueira de 
180 dias para 30 dias. Como o prazo 
no regimento para a convocação é 
superior a trinta dias por isso foi re-
vogada a portaria de convocação”, 
disse a Câmara Municipal.

Emenda à LDO que trata do Ensino 
Superior foi apresentada por Rafael 
Motta na Comissão de Educação

UM ESTÁ PRESO



SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2021
agorarn.com.br 5CIDADES

ALEX RÉGIS

D
IVU

LG
A

Ç
Ã

O
/TJR

N

O juiz auxiliar da Presidência do 
TJRN, João Afonso Pordeus, 
coordenou, na manhã desta 

quinta-feira 15, uma visita ao Fórum 
Varella Barca, localizado na Zona 
Norte de Natal e que irá, gradativa-
mente, retomar o atendimento à 
população da capital, ampliando no 
local o acesso ao uso de plataformas 
de videoconferência, além de outros 
atendimentos virtuais, pelos usuá-
rios da Justiça. O magistrado realizou 
a visita junto a delegados da Polícia 
Civil, representantes da OAB/RN, 
bem como da Câmara Municipal de 
Natal.

O magistrado lembra que essa 
retomada das atividades vem sendo 
trabalhada desde a gestão anterior, 
na presidência do desembargador 
João Batista Rebouças, e que tende 
a se estabelecer com o uso crescente 
de dispositivos também virtuais. O 
Fórum Varella Barca teve suas unida-
des judiciárias transferidas para ou-
tros prédios em 2018, o que reduziu 
as atividades no local.

“Serão realizadas videoconferên-
cias, tanto para casos de violência 
doméstica, quanto para os casos que 
são cabíveis aos Juizados Especiais 
e isso tende a benefi ciar o morador 
da Zona Norte, dentre aqueles que 
têm difi culdades para deslocamento, 
quanto para os que não têm acesso a 
bons links de internet e que poderão 
realizar todo o serviço no próprio 
fórum”, explica João Afonso Pordeus, 
ao citar, dentre os novos serviços, o 
chamado “Balcão Virtual”, por meio 
do qual o jurisdicionado pode ter 
acesso ao atendimento da secretaria 
da unidade.

“Aqui [Zona Norte] são mais de 
360 mil pessoas, que precisam ter um 
acesso qualifi cado à justiça. E esse 
acesso não consiste na possibilidade 
somente de ajuizar processos. Mas, 
se trata de acolhimento, bem como 
formas de facilitar esse acesso. Isso 
é um direito constitucional, que, por 
meio do Fórum, nessa retomada de 
atividades, com essas novas ferra-
mentas, se traduz em serviços bem 
prestados à população”, avalia a vere-
adora Nina Souza, ao defi nir a atual 

característica do Fórum como um 
“grande complexo jurídico”.

A defi nição da parlamentar se 
relaciona aos novos convênios que 
estão sendo fi rmados, por exemplo, 
com Polícia Civil, que deve instalar, 
nos próximos dias, uma unidade 
da Delegacia da Mulher no prédio. 
Avanço que, para a delegada Paoulla 
Maués, diretora de planejamento da 
Polícia Civil, é o único caminho para 
o enfrentamento de realidades como 
a da violência doméstica.

“Só a aproximação das institui-
ções faz isso. É fundamental. Tanto 
para estabelecer a verdade dos fatos. 
Nesse quesito, por exemplo, funcio-
na como uma espécie de primeiro 
pronto atendimento à mulher em 
situação de violência. Quando ela vê 
todos os órgãos unidos para ampará-
-la, temos certeza que isso traz uma 
maior segurança para a vítima”, ana-
lisa Paoulla, ao interligar os menores 
índices de violência à união entre os 
órgãos e instituições. “Essa pactua-
ção entre os poderes e instituições só 
gera benefícios”, acrescenta.

A comissão avaliou ainda o fun-
cionamento das salas passivas (onde 
partes ou testemunhas residentes 
naquela região da capital serão ouvi-
das de forma presencial ou por meio 
de videoconferência em audiências) 
e como está a instalação do Setor de 
Ajuizamento e do Centro de Conci-
liação, o Cejusc Pré Processual, que 
deverá entrar em funcionamento nos 
próximos dias.

“Essas novas ferramentas facili-
tam os fatores de deslocamento para 
quem tem difi culdades fi nanceiras 
ou evita que um morador da Zona 
Norte se desloque para outros bairros 
e facilita também para os advogados, 
que poderão recorrer às videoconfe-
rências e prestarem seu serviço. Sem 
falar no fato de que esta área é onde se 
concentra o maior índice de violência 
doméstica. Ter um dispositivo virtual 
que atenda as partes só qualifi ca to-
do o atendimento a este fi m”, avalia a 
advogada Sâmoa Martins, presidente 
da Associação Brasileira das Mulhe-
res de Carreira Jurídica (ABMCJ/RN), 
que também participou da comissão.

Intervenções no trânsito 
na rua Trairi melhoram 
tráfego na região

Fórum da Zona Norte vai 
ampliar serviços virtuais e 
de atendimento à mulher

TRÂNSITO | Objetivo é gerar 
maior fluidez na Zona 
Leste, sempre observando 
segurança de pedestres 
e motoristas, segundo o 
secretário de Mobilidade 
Urbana, Paulo César 
Medeiros 

Com o objetivo de gerar mais 
fl uidez ao trânsito da Zona 
Leste, proporcionar mais 

opções de acesso a avenidas impor-
tantes como a Hermes da Fonseca, 
Deodoro e Prudente de Morais, 
bem como dar mais segurança para 
quem trafega pela região, a Prefei-
tura de Natal está implementando 
uma série de modifi cações viárias 
na rua Trairi. A mais nova delas é a 
realização de um período de testes 
para instalação de uma rotatória 
no cruzamento da Trairi com a 
Afonso Pena, em Petrópolis. Após 
o término do estudo, a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU) vai eliminar o semáforo no 
local e ofi cializar a sinalização da 
rotatória.

A STTU ressalta que a medida 
tem agradado. Primeiramente, hou-
ve a implantação de um semáforo 
sincronizado com faixa de pedestre 
no cruzamento da avenida Hermes 
da Fonseca com rua Trairi. No local 
foi feita toda parte de acessibilidade 
e abertura do canteiro, tornando 
uma travessia segura e acessível pa-
ra os pedestres. Este era um pleito 
antigo dos motoristas que sentiam 
difi culdade de acessar o bairro de 
Petrópolis vindo da Via Costeira e 
Mãe Luiza.

“Após essa primeira interven-
ção, observamos um incremento 
no tráfego da área e posteriormente 
o surgimento desse gargalo mais à 
frente, já que havia o semáforo no 
cruzamento com a Afonso Pena. A 
Trairí se transformou em uma via 
de escoamento de trânsito. Esta-

mos implementando a rotatória em 
período de teste e até o momento 
o resultado tem sido satisfatório 
com o tráfego fl uindo de maneira 
mais rápida, efi ciente e segura. 
Não tivemos nenhum acidente e os 
motoristas só vão encontrar um se-
máforo agora bem mais a frente na 
no cruzamento com a Avenida Pru-
dente de Morais”, destacou Newton 
Filho, diretor do Departamento de 
Engenharia de Trânsito da STTU.

Ainda na Trairi, as interven-
ções serão complementadas com 
a instalação de mais um trecho de 
ciclofaixas e ciclorotas. Ao todo, 
serão mais 3,1 km de vias exclusivas 
para os ciclistas, interligando a Via 
Costeira, Mãe Luíza, Tirol, Petró-
polis e Cidade Alta. Quem utiliza 
a bicicleta e vem pela Via Costeira 
vai poder acessar agora três impor-
tantes avenidas como a Hermes da 
Fonseca/Salgado Filho; Prudente 
de Morais e Deodoro da Fonseca. 
O detalhe é que os estabelecimen-
tos comerciais da região não terão 
nenhum prejuízo, já que as áreas de 
estacionamento serão mantidas.

O secretário de Mobilidade 
Urbana, Paulo César Medeiros, 
ressalta que essas intervenções 
vão avançar para outras regiões da 
cidade. Ele disse que a STTU já estu-
da a implantação de rotatórias nos 
cruzamentos da rua Mossoró com 
a Rodrigues Alves e na Floriano Pei-
xoto com a Trairí: “São operações 
de baixo custo que têm se mostrado 
bem assertivas. Vamos incremen-
tar, observando sempre a segurança 
para pedestres e motoristas”.

Alteração passa por período de testes para 
instalação de uma rotatória no cruzamento 
da Trairi com a Afonso Pena, em Petrópolis

Autoridades visitaram o Fórum Varella BArca, na manhã desta quinta-feira 15

REABERTURA
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As diferenças entre o Cristo crucifi-
cado como nos lembram as gravuras e 
a foto distribuída nas redes sociais do 
presidente Jair Bolsonaro aguardando 
seu traslado para um hospital de ponta 
em São Paulo são as chagas expostas de 
um e a exposição ridícula do outro.

O corpo semi-nu de Cristo crucifi-
cado e agonizando é uma lembrança da 
intransigência religiosa, enquanto que 
o de Bolsonaro é apenas para lembrar 
que não existe operação de emergência 
que possa aguardar uma viagem, mes-
mo a bordo de um confortável jatinho 

adaptado como UTI móvel.
Pouco antes da imagem do pre-

sidente circular nas redes sociais, 
mostrando o bucho pelado e ligeira-
mente infl ado, seu fi lho primogênito 
arranjava confusão com a senadora 
Simone Tebet, bancando o fi scal de 
uma CPI que apura negligências do 
governo na morte de mais de 500 mil 
brasileiros na pandemia.

No dia em que Bolsonaro deveria 

se encontrar com líderes dos demais 
poderes da República para protago-
nizar mais um teatrinho, como se 
uma Constituição já não existisse no 
país  há mais de 35 anos, algo de or-
dem superior se interpôs.

Longe de imaginar aqui alguma 
premeditação, mas entre um encon-
tro a portas fechadas e uma vitimiza-
ção pública  para um presidente que 
despenca como uma pedra de uma 

tonelada na sua popularidade, a dife-
rença se sabe qual é.

Da mesma forma que para o 
homem mais poderoso do país é im-
possível mensurar mais de 500 mil 
mortes pela covid, afi nal ele não é 
coveiro, a recíproca inevitavelmente 
será verdadeira.

Muitos a quem faltou oxigênio e 
leitos de UTI, sem falar nas vacinas 
que chegaram ao país tardiamente, 

podem e devem se compadecer do 
sofrimento alheio.

Mas jamais serão seduzidos  por 
exploração política barata de quem 
pode esconder informações pesso-
ais por um século, mas não hesita 
um minuto em expor a barriga num 
leito de hospital.

O drama coletivo se sobrepõe 
ao que parece – só parece – ser um 
drama pessoal. Morrer, como bem 
disse o presidente, é coisa da vida, 
todos estão sujeitos.

Disse-o bem.

O corpo  de Cristo não é o de Bolsonaro

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

MARCELO HOLLANDA

Busca-se urgentemente um 
espaço fora do Porto de Natal 
para movimentar os contê-

ineres vazios. Isso vai desafogar a re-
troárea do terminal hoje obrigado a 
agendar o desembarque das cargas 
para que fi las de caminhões não se 
formem do lado de fora, aumentan-
do o tempo de permanência e enca-
recendo o frete para o produtor.

Esse anúncio ainda não foi pu-
blicado e nem veiculado nas mídias 
sociais e nem está nas cabeças, por 
enquanto, do novo Diretor-Presiden-
te Substituto da Companhia Docas 
do RN, Ulisses Danilo Silva Almeida, 
e de seu Diretor Técnico-Comercial, 
Francisco Mont’Alverne Pires. Está 
no foco do governo do estado e da 
iniciativa privada, que querem ver as 
coisas andarem no porto.

Ulisses e Francisco assumiram 
interinamente a Codern depois que 
o Almirante de Esquadra Elis Treidler 
Öberg  desceu do navio no último dia 
26 de junho, numa decisão tomada 
com 30 dias de antecedência, mas só 
anunciada no dia da saída dele.

Há pressa numa solução porque 
a safra de fruta começa nas próxi-
mas duas semanas e o secretário 
de Agricultura do RN, Guilherme 
Saldanha, já disse ao Agora RN da 
urgência de um esforço conjunto 
para azeitar a operação de entrada 
de contêineres no porto para não 
afugentar os produtores para o Ce-
ará, onde os terminais portuários 
são bem mais efi cientes.

“Se não dá para privatizar, que 
pelo menos a gente constitua uma 
alternativa já que há boas áreas pú-
blicas do Estado e da União a serem 

exploradas”, afi rmou Saldanha, de 
casa, ainda se curando da Covid.

Nesta quarta-feira, uma reunião 
virtual  entre os atuais dirigentes da 
Codern com o Secretário Estadual 
de Agricultura, Guilherme Saldanha; 
o presidente da Federação de Agri-
cultura e Pecuária do RN, José Vieira 
e o Presidente do Comitê Executivo 
de Fruticultura do Rio Grande do 
Norte (Coex-RN), Fábio Queiroga, 

agregou outra prioridade já conhe-
cida do porto: voltar a abrigar navios 
de cabotagem, aqueles que transi-
tam apenas pela costa do país.

Depois do encontro, os recém 
empossados dirigentes trataram 
de apagar o incêndio com repre-
sentantes dos Sindicatos dos Con-
ferentes, dos Estivadores e dos Ar-
rumadores, todos interessados em 
que o porto não perca clientes e os 

trabalhadores, trabalho.
Ofi cialmente, o objetivo das reu-

niões foi informar as melhorias reali-
zadas e que estão em andamento no 
Porto de Natal e garantir a continui-
dade das operações da CMA CGM, 
bem como do seu operador portuá-
rio (Progeco) que fez investimentos 
importantes como o aluguel do 
scanner de contêineres e a manuten-
ção e aquisição de novas máquinas 

de operação, já em utilização.
A Codern  aproveitou ain-

da  para esclarecer a redução de 
21,23% na movimentação geral do 
primeiro semestre de 2021.

Esse período,  quando compa-
rado ao mesmo do ano passado, 
foi marcado pelo  cancelamento de 
navios da CMA CGM, entre fi nal de 
janeiro e março, devido a impos-
sibilidade do operador portuário 
(PROGECO) em carregar os con-
têineres nos navios, por causa das 
avarias de suas máquinas.

Esse problema teve como impac-
to as reduções na importação de tri-
go e nas operações de abastecimen-
to da Ilha de Fernando de Noronha, 
em decorrência da pandemia.

Ainda foi informado nas reu-
niões o sucesso que vem sendo a 
utilização do sistema de agenda-
mento, com dia e hora, das carretas 
que entram no Porto, facilitando o 
fl uxo, evitando engarrafamentos na 
Ribeira e proporcionando menos 
transtornos a todos os envolvidos.

Ofi cialmente, a diretoria da Co-
dern informou que o Porto de Na-
tal reúne atualmente as condições 
necessárias para atender a atual 
demanda da carga de frutas, sem a 
necessidade de instalação do cha-
mado porto seco de que tanto fala 
o secretário da Agricultura.

 Extraofi cialmente,  sabe-se que 
um grupo mais ligado à iniciativa 
privada, capitaneados pelo por  Sal-
danha e pelo presidente da Federa-
ção da Agricultura do RN, José Vieira, 
devem se unir mensalmente para 
intermediar soluções como um por-
to seco operado fora do terminal por 
empresas interessadas na operação. 
Se vai dar certo, só o tempo dirá.

PORTO DE NATAL | Ulisses Danilo Silva Almeida  assumiu interinamente a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, depois que  o Almirante de Esquadra Elis 
Treidler Öberg  desceu do navio, no último dia 26 de junho. Diretoria nem fala sobre a instalação defendida pelo secretário Guilherme Saldanha

Codern não demonstra interesse pelo 
porto seco defendido por secretário

Em reunião, foi informado o sucesso da utilização de agendamento, com dia e hora, das carretas que entram no Porto de Natal

CARLA BELKE
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A VOZ DA INDÚSTRIA

Amaro Sales: “Como maior produtor nacional de energias renováveis, o Rio Grande do Norte tem que trazer na essência essa energia”

AMARO SALES:
“GERAÇÃO RECORDE 
DE ENERGIA EÓLICA 
É MARCO PARA O 
RN E O NORDESTE”
POTENCIAL| A produção brasileira de energia dos ventos, liderada pela região Nordeste e especialmente pelo Rio Grande 
do Norte, alcançou sucessivos recordes esta semana e levou a fonte a superar em mais de 100% as necessidades de 
energia elétrica registradas no mercado nordestino

“É, sem dúvida, um mar-
co para a região, que 
também será fi xado na 

história do Rio Grande do Norte, 
o estado brasileiro que mais pro-
duz energia dos ventos”, disse 
o presidente da Federação das 
Indústrias do RN, Amaro Sales, 
também presidente do Conselho 
Regional do SENAI RN, que 
abarca o Centro de Tecnologias 
do Gás e Energias Renováveis 
(CTGAS-ER) e o Instituto SENAI 
de Inovação em Energias Reno-
váveis (ISI-ER), referências do 
SENAI no Brasil para formação 
profi ssional do setor e nas áreas 
de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação em energia eólica, 
solar e sustentabilidade. 

“O Nordeste - reforça - se 
tornou independente de produ-
ção de energia em meio a esses 
resultados, com toda a energia 
consumida sendo gerada a par-
tir de fontes renováveis, o que 
evidencia a imagem da região 
como solução para o Brasil”.

Mais ainda, segundo 
Amaro:

“Isso mostra um grande 
diferencial que não tínhamos 
para atrair novas indústrias e 
como maior produtor nacional 
de energias renováveis, o Rio 
Grande do Norte tem que trazer 
na essência essa energia para o 
seu desenvolvimento”.

E acrescentou: 
“No passado isso aconteceu 

com o petróleo e o gás, que não 
saíram de cena, mas hoje são as 
energias eólica e solar que viram 
protagonistas”. 

Liderança
O ex-secretário de Energia 

do Rio Grande do Norte e 
senador da República, Jean Paul 
Prates, também comemorou, 
nas redes sociais, o que chamou 
de “Nordeste 100% movido pelos 
ventos”.

Em um post publicado no 
Instagram, ele relembrou que 
quando elaborou o primeiro 
Plano Estadual de Energia para 
o estado, em 2001, incluiu a 
energia eólica como fonte e que, 
já naquela ocasião, projetou que 
ela não demoraria a alcançar a 
viabilidade técnica e econômica 
que traria investimentos, empre-
gos e renda local para o estado. 

 “Hoje somos líderes na-
cionais em geração de energia 
eólica, e ontem (segunda-feira), 
às 09:28 da manhã, os ventos 
foram responsáveis por atender 
100% da demanda energética 
de todo o Nordeste. Sou feliz 
por fazer parte desta história”, 
observou ele.

Picos
Monitoramentos diários 

realizados pelo Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) apontam “uma sequência 
inédita” para os números de 
geração eólica desde a última 
quinta-feira, 8 de julho, com os 

resultados alcançados nesta se-
mana levando a fonte a atender 
a mais de 100% da demanda no 
Nordeste. 

Os últimos picos de geração, 
de acordo com o balanço mais 
recente, publicado em 13 de 
julho, foram registrados às 9h28 
de segunda-feira (12) - com 
11.715 Megawatts (MW), mon-
tante sufi ciente para abastecer 
a 106,8% de toda a região no 
minuto em que foi atingida - e 
às 21h38 do mesmo dia, alcan-
çando 12.717 MW, ou 105,1% 

da demanda nordestina por 
eletricidade no período. 

Dados da Associação Brasi-
leira de Energia Eólica (ABEE-
ólica) mostram que o Brasil 
tem hoje 19,1 Gigawatts (GW) 
de capacidade eólica instalada, 
distribuída entre 726 parques 
eólicos, 80% deles em território 
nordestino.  

A entidade também tem 
registrado os recordes mais 
recentes de geração acompanha-
dos pelo ONS, e nesta quarta-
-feira, perguntou aos seguidores 

nas redes sociais: “Você sabia 
que a energia eólica já abastece 
98,8% da demanda de energia do 
Nordeste durante todo um dia?”

Hoje, a energia eólica repre-
senta 10,7% na matriz elétrica 
brasileira, destacando-se como 
segunda principal fonte, atrás 
das hidrelétricas. A expectativa 
é que o setor chegue ao fi nal de 
2025 com uma fatia de 13,2%. 
Essa participação chega a supe-
rar esse patamar no período de 
julho a novembro, quando o país 
registra a “Safra dos Ventos”.
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As vendas pela internet au-
mentaram com a pandemia 
do coronavírus e estão sendo 

responsáveis por parte signifi cativa 
das vendas de produtos e serviços 
dos pequenos negócios.  A 11ª edi-
ção da pesquisa “O Impacto da pan-
demia do coronavírus nos Pequenos 
Negócios”, realizada pelo Sebrae em 
parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), detectou que mais da 
metade do faturamento de 1/3 dos 
microempreendedores individuais 
(MEI), que atuam nesse mercado, 
provém dessa fonte. Entre os donos 
de micro e pequenas empresas esse 
percentual cai para 22%.

De acordo com o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, vender 
pela internet foi um dos caminhos 
encontrados por cerca de 70% dos 
donos de pequenos negócios para 

driblar a crise, que obrigou que 
diversos estados determinassem 
medidas restritivas para conter a 
proliferação da covid-19. “A neces-
sidade de inovar e descobrir novas 
alternativas para manter a renda 
permitiu que muitos empreende-
dores passassem a ter a principal 
parte de seu faturamento nas ven-
das online. O curioso é que o públi-
co que mais tem se benefi ciado é 
justamente o dos microempreen-
dedores individuais”, enfatiza.

“O MEI depende mais das fer-
ramentas digitais do que as micro 
e pequenas empresas. A pesquisa 
mostra que, quando o assunto é co-
mercialização de produtos de forma 
online, pesa mais o porte do negócio 
do que o segmento de atuação dos 
empreendedores”, destaca Melles. 
Entre as 21 atividades analisadas, 

em 14, a importância do comércio 
eletrônico no faturamento foi maior 
para os MEI. Mais da metade dos 
microempreendedores individuais 
do Turismo alegaram ter mais de 
50% das vendas oriundas da inter-
net, seguidos pelos da Economia 
Criativa (46%), Indústria Alimentí-
cia (45%) e Artesanato (43%).

Em uma outra edição da pes-
quisa de Impacto, o Sebrae já havia 
detectado que a plataforma What-
sapp é a preferida pelos empreen-
dedores que se inseriram no mundo 
virtual, com 84% de adeptos. Cerca 
de 90% das empresas que exercem 
atividades como Artesanato, Bele-
za e Moda, e que digitalizaram sua 
comercialização, usam esse recurso 
para vender seus produtos e servi-
ços. Instagram e Facebook são as 
próximas opções, com 54% e 51%, 

respectivamente e apenas 23% dos 
negócios vendem por sites próprios.

 Presença Digital
O Sebrae dedica o mês de julho 

à temática da presença digital. Ao 
longo de todo o mês, será realizada 
uma série de atividades voltadas 
ao debate sobre a importância da 
transformação digital nos pequenos 
negócios. A pesquisa de Impacto 
da Pandemia nas MPE mostra que 
quem aderiu às vendas online e sou-
be explorar melhor as ferramentas 
sentiu menos as consequências da 
crise. A comercialização de produ-
tos pela internet foi acelerada pela 
pandemia. Por isso, conheça todas 
as soluções de gestão disponibili-
zadas, gratuitamente, pelo Sebrae 
e acompanhe a programação nas 
redes sociais da instituição.

ANÁLISE| Vender pela 
internet foi um dos 
caminhos encontrados por 
cerca de 70% dos donos 
de pequenos negócios 
para driblar a crise, diz 
Carlos Melles, presidente 
do Sebrae

Vendas online representam mais da 
metade do faturamento de 30% dos MEI

Ponte aérea com Natal impulsionará 
a economia mossoroense

NO AR

Falta pouco mais de um mês 
para o início das operações 
da ponte aérea entre Natal e 

Mossoró, anunciada no início deste 
mês pela empresa Azul Linhas Aé-
reas. O voo inaugural deverá acon-
tecer no dia 23 de agosto. A ativação 
desta linha aérea trará benefícios 
para impulsionar a economia mos-
soroense e a iniciativa é celebrada 
pelo poder público municipal.

“É uma realidade para Mossoró o 
aumento do número de voos ligando 
a cidade à capitais importantes. O 
município comemora porque isso 
fará da economia local ainda mais 
forte, tendo em vista a quantidade 
de populares, empresários e inves-

tidores que irão poder se deslocar 
com mais comodidade e rapidez 
entre Mossoró e Natal. Estamos na 
expectativa de que essa iniciativa 
contribuirá no avanço signifi cativo 
para a geração de emprego e renda”, 
celebrou o prefeito Allyson Bezerra.

De acordo com o que foi anuncia-
do pela empresa Azul Linhas Aéreas 
os voos entre a capital do estado e a 
capital do semiárido brasileiro acon-
tecerão com regularidade de três ve-
zes por semana, sempre na segunda, 
quarta e sexta-feira. A aeronave deco-
lará do Aeroporto Dix-Sept Rosado, 
em Mossoró, com destino ao Aero-
porto Governador Aluízio Alves, em 
São Gonçalo do Amarante, na região 

metropolitana de Natal, e em seguida 
reotorna para Mossoró.

“É espetacular a iniciativa da em-
presa, que já opera voos entre Mos-
soró e Recife, garantir voos entre a 
nossa cidade e a capital do Rio Gran-
de do Norte. Isso vai possibilitar um 
maior fl uxo de empreendedores que 
chegam a Mossoró com o objetivo 
de prospectar oportunidades, atraí-
dos pelo interesse que Mossoró vem 
despertando no mercado regional e 
nacional. Não podemos esquecer o 
segmento do turismo que também 
poderá fortalecer sua cadeia econô-
mica”, concluiu Franklin Filgueira, 
secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho e Turismo.

Voos entre a capital do estado 
e a capital do semiárido acontecerão 
três vezes por semana

Mais da metade dos microempreende-
dores individuais do Turismo alegaram 
ter mais de 50% das vendas oriundas da 
internet
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TALLYSON MOURA 

Otapete vermelho de um dos 
principais festivais de cinema 
do mundo se estende hoje, 

pela primeira vez, para uma produção 
potiguar. O curta-metragem Sideral, 
fi lmado em Natal, Ceará-Mirim e Par-
namirim, será exibido às 11h (7h da 
manhã, no horário de Brasília) junto 
aos outros nove fi lmes que concorrem 
à Palma de Ouro, em sessão única, 
para jurados, crítica especializada, 
imprensa e artistas de todo o mundo.

A obra do diretor Carlos Segundo, 
em parceria com a Casa da Praia Fil-
mes, marca a estreia do Rio Grande 
do Norte em Cannes. Mateus Cardo-
so, 33, que está no elenco de atores do 
curta, mas também  aparece nos cré-
ditos como assistente de produção, 
conversou com exclusividade com 
o Agora RN, diretamente da França, 
onde aguardava ansioso o momento 
da exibição. 

“A expectativa é a melhor possí-
vel. O bom de fazer cinema é que o 
fi lme já está pronto, a gente já viu, já 
gosta, curte e confi a no nosso traba-
lho. Mas gera sempre uma ansieda-
dezinha em querer saber como vai 
ser a recepção do público”, afi rma 
ele, que tem grande experiência atu-
ando no teatro. Completam o time 
potiguar na França, Pedro Fiuza, 
fundador da Casa da Praia Filmes e 
produtor de Sideral, Mariana Hardi, 
produtora executiva, e Carlos Se-
gundo.

Mateus conta que estar em Can-
nes tem sabor especial porque os fi l-
mes são exibidos com as pessoas que 
trabalharam na sala. “Então é quase 
como uma peça de teatro, porque 
você pode sentir ali, naquele instante, 
como estão reagindo ao seu fi lme”, 
explica.  Formado em Rádio e TV pela 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), ele afi rma que sem-
pre sonhou em fazer cinema a partir 
de Natal, para Natal e do ponto de 
vista do natalense. A indicação – in-
dependente do resultado – já é, para 

Sideral é uma fi cção 
que se desenvolve em 
torno do histórico dia 
do lançamento do pri-
meiro foguete tripulado 
brasileiro na base aérea 
de Natal e como isso 
afeta a vida de Marce-
la, Marcos e seus dois 
fi lhos.

Carlos Segundo, di-
retor do fi lme e autor 
da obra, explica que o 
fi lme transita entre os 
campos poético e rea-
lista, conseguindo com 
isso convergir elemen-
tos técnicos e estéticos 
de uma forma muito 
singular, e que pode se 
enquadrar na “tragico-
média”. “Sideral é um 
fi lme que passeia de for-
ma sutil por diferentes 
temas. É uma obra que 
só poderia ter sido reali-
zada aqui”.

CINEMA POTIGUAR
ESTREIA HOJE EM CANNES

AUDIOVISUAL | Curta-
metragem gravado em 
Natal é um dos dois únicos 
brasileiros concorrendo à 
Palma de Ouro de um dos 
principais festivais do mundo

Mariana Hardi, Mateus 
Cardoso, Carlos Segundo 
e Pedro Fiuza formam o 
time potiguar em Cannes

o ator, a grande prova de que isso é 
possível. “Esse fi lme atesta essa pos-
sibilidade contra todas as investidas 
do neoliberalismo de dizer ‘façam em 
São Paulo!’, ‘É melhor ir pro Rio!’”.

O curta-metragem já nasceu em 
um cenário pouco favorável para a 
arte, praticamente ausente de me-
canismos de incentivo nacionais. A 
produção conseguiu fundos por meio 
da Lei Aldir Blanc, um suporte tem-

porário criado em resposta à pande-
mia de covid-19, com gerenciamento 
e distribuição recursos pelo governo 
estadual. Segundo Mateus, foi “o últi-
mo suspiro” de possibilidade de cap-
tação para arte no Brasil. 

O atual momento de escassez de 
recursos levou o país a não ter indica-
ção alguma na categoria principal. O 
segundo concorrente brasileiro, tam-
bém na categoria de curta-metragem, 

“Céu de Agosto”, não esperou fi nancia-
mento nacional para se realizar. Foi fi l-
mado em São Paulo, com equipe toda 
brasileira, mas sem nenhum dinheiro 
captado no Brasil. O fi nanciamento do 
curta é todo americano.

O Festival de Cannes se encerra 
neste sábado, 17 de julho, quando se-
rão anunciados os vencedores. A ceri-
mônia será transmitida pelo Youtube 
às 19h15 (14h15, no Brasil). 

q
pre sonhou em fazer cinema a partir
de Natal, para Natal e do ponto de
vista do natalense. A indicação – in-
dependente do resultado – já é, para 

REPRODUÇÃO  INSTAGRAM

“Essa obra só 
poderia ter sido 
realizada aqui”
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
GERTRUDES FERNANDES DE ARAÚJO - ME, CNPJ: 08.342.343/0001-46, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 30/03/2026, em favor do empreendimento para a Fabricação de 
Laticínios, localizada na Vila do Perímetro Irrigado Sabugi II, n° 14, Zona Rural, Município de Caicó/RN. 
 

GERTRUDES FERNANDES DE ARAÚJO 
EMPRESÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
H G BARBALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrito no CNPJ: 25.197.481/0001-
06, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração para a atividade de Comércio varejista de combustíveis 
líquidos e revenda de GLP em favor do empreendimento localizado na Rua Belarmino Costa, 2420 - Una - 
Goianinha/RN. 

Honório Barbalho de Meiroz Grilo Filho – Diretor 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-152893/TEC/RLO-0796, com prazo de validade até 14/07/2024, 

em favor de 01 (uma) Linha de surgência do Poço petrolífero de códigos 7-BAL-0056-RN e coordenadas 
(9.406.330,00 mN e 650.746,00 mE;), com produção escoada para Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A, 
localizado no Polo FRQ, campo de produção de Baixa do Algodão (BAL) no município de Governador Dix Sept 
Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-152894/TEC/RLO-0797, com prazo de validade até 14/07/2024, 
em favor de 01 (uma) Linha de surgência do Poço petrolífero de códigos 7-BAL-0055-RN e coordenadas 
(9.406.085,00 mN e 651.118,00 mE;), com produção escoada para Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A, 
localizado no Polo FRQ, campo de produção de Baixa do Algodão (BAL) no município de Governador Dix Sept 
Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

Um terço dos bebês que mor-
reram de Covid-19 no país 
não teve acesso à UTI ou à 

ventilação mecânica por falta de lei-
tos. Desde o início da pandemia, em 
março de 2020, até o último dia 11 de 
julho foram registrados 10.165 casos 
graves de Covid-19 em crianças até 
dois anos e 846 mortes. Os primeiros 
meses deste ano concentram 46,6% 
dos casos e 67,5% dos óbitos.

Dos bebês que morreram por 
Covid nessa faixa etária, 32,5% não 
foram para UTI e 38% não passaram 
por intubação, recursos terapêuti-
cos fundamentais para aumentar 
as chances de salvar vidas nessas 
situações. A região Norte concentra 
a pior taxa: 46,8% dos bebês mortos 
não passaram pela intubação.

Os dados inéditos são do Ob-
servatório Obstétrico Brasileiro Co-
vid-19, que monitora casos e mortes 
de gestantes e puérperas notifi cados 
no Sivep-Gripe e que tem agora uma 
plataforma para analisar os casos de 
Srag (Síndrome Respiratória Aguda 
Grave) nos 730 primeiros dias dos 
bebês.

Ainda que a proporção de mor-
tes infantis por Covid-10 seja bem 
inferior à do público adulto em geral 
(representam 0,33% do total), o au-
mento do número absoluto de casos 
e óbitos tem chamado a atenção dos 
especialistas. Os dados também cho-
cam porque estão muito acima dos 
índices observados em outros países.

Para Agatha Rodrigues, profes-
sora de estatística da Ufes (Univer-

sidade Federal do Espírito Santo) 
e uma das coordenadoras do ob-
servatório, impressiona a alta con-
centração de mortes nos primeiros 
meses de vida do bebê: mais da 
metade delas está concentrada até 
no terceiro mês. Foram 446 óbitos 
nesse período.

Na opinião da pediatra Cândida 
Costa Martins, pesquisadora que 
participa da análise, é possível que 
a prematuridade esteja relacionada 
a muitas dessas mortes. “O sistema 
imunológico dessas crianças ainda 
está em formação, elas têm menos 
capacidade responsiva ao vírus.”

Pesquisas apontam que a Co-
vid-19 aumenta o risco de parto 
prematuro e morte neonatal. Em 
muitos casos, quando a gestante 
desenvolve um quadro muito grave 
da doença, os partos têm sido ante-
cipados.

Segundo Rodrigues, os dados 
não permitem saber se essas crian-
ças adquiriram o vírus no hospital. 
Dos casos em que há informação de 
onde ocorreu a infecção, 11% foram 
no hospital.

A falta ou má distribuição de 
leitos infantis pelo país é outro fator 
que agrava a situação. “A gente tem 
muita maternidade para receber 
crianças de termo [nascidas entre a 
37ª e a 41ª semana de gestação], mas 
não prematuros ou uma criança que 
complica”, diz a ginecologista e obs-
tetra Rossana Pulcineli Francisco, 
professora da Faculdade de Medici-
na da USP e também coordenadora 
do observatório.

No estado de São Paulo, 20% dos 
bebês que morreram de Covid-19 
não tiveram acesso à UTI. Em Mi-
nas Gerias, foram 38%. Em Santa 
Catarina, que viveu um colapso dos 
leitos de UTI, 46%. Já o Maranhão 
concentra um dos piores índices do 
país, 56%.

Se forem considerados todos os 
outros casos de Srag nesse público 
infantil, foram 33.407 registros e 
1.683 mortes em 2020. Neste ano, fo-
ram mais 35.806 casos e 922 óbitos. 
Para efeito de comparação, em 2019 
—portanto, antes da pandemia— 
foram 19.142 casos de Srag e 576 
mortes nessa faixa etária.

Um terço dos bebês que morreram 
de covid-19 não teve acesso à UTI

Anvisa diz que não há estudos 
conclusivos sobre terceira dose

SAÚDE  | Dados de 
observatório obstétrico 
de crianças de até dois 
anos de idade mostram 
desigualdades regionais

Enfermeira cuida de bebê na UTI, depois que mãe recebeu diagnóstico de Covid

Eficácia de dose adicional é analisada 

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) in-
formou nesta quinta 15 que, 

até o momento, não há estudos 
conclusivos sobre a necessidade de 
uma terceira dose ou dose de refor-
ço para as vacinas contra covid-19 
autorizadas no Brasil. Já receberam 
aval defi nitivo ou emergencial para 
uso nos país as vacinas AstraZene-
ca/Oxford, Pfi zer/BioNTech, Coro-
naVac e Janssen.

Em nota, a Anvisa esclareceu 
que as pesquisas são desenvol-
vidas pelos laboratórios farma-

cêuticos e que já autorizou dois 
pedidos para pesquisa clínica que 
buscam investigar os efeitos de 
uma dose adicional do imunizan-
te contra a doença.

“A Anvisa vem acompanhan-
do as discussões, as publicações 
e os dados apresentados sobre o 
surgimento de novas variantes do 
vírus Sars-CoV-2 e seu impacto na 
efetividade das vacinas. Até agora, 
todas as vacinas autorizadas no 
Brasil garantem proteção contra 
doença grave e morte, conforme os 
dados publicados”, diz a nota.

IMUNIZAÇÃO

DIEGO VARA

DIEGO VARA

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 

 
RAIOS DO POETA USINA GERADORA SPE LTDA, 31.854.481/0001-26, toma público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 14/07/2025, em favor do empreendimento de geração de energia 
fotovoltaica, localizado em Sitio de Dentro, Zona Rural, Lagoa Nova/RN. 
 

Gibran Dantas de Melo Lula 
Diretor  

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretaria do Planejamento e das Finanças do RN - SEPLAN - Projeto Governo 
Cidadão, CNPJ: 00.443.680/0001-18, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS 
para construção de uma casa de Farinha, localizada no Assentamento Patativa do 
Assaré, município de Riachuelo/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto RN Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 SRP N° 015/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 654/2021
A Pregoeira do município de Bento Fernandes/RN torna público que promoverá em 28 de julho de 
2021, às 10h00min o Pregão Eletrônico N.º 004/2021 SRP Nº 015/2021, do tipo menor preço, no 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br onde será disponibilizado o 
Edital e anexos de Licitação que tem como Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para 
atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais do município de Bento 
Fernandes/RN. Demais especi cações e detalhes encontram-se à disposição dos interessados na 
página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bento Fernandes/RN, em 15 de julho de 2021
ILLANY KARILYNE OLIVEIRA GOMES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
O Presidente da CPL do Município de Bento Fernandes/RN, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de Tomada de Preços Nº 002/2021 - Menor Preço Por Empreitada Global - cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS NAS COMUNIDADES PINHÕES, SANTA TEREZA, BELO HORIZONTE, UBAIA, 
SERRADA CRUZ, PITOMBEIRA, BANDOLEIRO, ARISCO, ESPINHEIRO II, RONDON, RIACHO 
DE PAUS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, no dia 02 (dois) de 
agosto de 2021 as 09:00 (nove horas) horário local. O edital e seus anexos serão disponibilizados 
no setor de licitações, na sede da Prefeitura e através do e-mail licitacaobentofernandes@gmail.com.

Bento Fernandes/RN, em 15 de julho de 2021
Edis Rodrigues da Silva - CPF - 061.001.654-73 - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000003/2021-PMCR
O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que em face da 
alteração no Projeto de Engenharia, a sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas 
de preços e de documentação de habilitação, da TOMADA DE PREÇOS Nº. 000003/2021-PMCR, 
do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, por “EXECUÇÃO INDIRETA”, sob regime de “EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL”, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, acontecerá às 10:00h 
do dia 03/08/2021. O Novo Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo 
Redondo/RN, situada na Rua Francisco José Pacheco, nº. 110, Centro, Campo Redondo/RN, CEP: 
59.230-000, no horário de 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer 
informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 15 de Julho de 2021
ALUISO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
16ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, 6º andar, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

0821492-54.2019.8.20.5001  
EXEQUENTE: PARATUDO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.  
EXECUTADO: LUCCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – EPP 
 

ATO ORDINATÓRIO 
 

(Art. 203, § 4º, do CPC)  
Expedido o edital, Intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar sua publicação pelo menos duas 
vezes em jornal de circulação local, devendo comprovar tal publicação nos autos, conforme dispõe o art. 257, parágrafo 
único, do CPC/2015. A publicação no órgão oficial será realizada por esta Vara após a comprovação da publicação 
no(s) jornal(is) local(is). 

Natal/RN, 8 de julho de 2021.  
 

HUGO VARGAS SOLIZ DE BRITO  
Auxiliar Técnico  

(Documento Assinado Digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
POÇO: 
• Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0034-RN, 
localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN, com prazo de validade até 10/07/2024. 

 
Harvey David Gardner 

Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 

 
SM GERAÇÃO DE ENERGIA EOLICA SA, 13.783.102/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia Nº2021-
163818/TEC/LP-0103, com prazo de validade até 09/07/2023 em favor do empreendimento Central Geradora 
Fotovoltaica Santa Rita, composta por cinco usinas fotovoltaicas, localizado no Sítio Santa Rita, Zona 
Rural de São Miguel do Gostoso/RN.  
 

Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS  

  
TrêsM Empreendimentos Ltda, CNPJ N. 04.565.018/0004-34 Torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Renovação de Licença 
Simplificada – LS nº 2018-126704/TEC/LS-0289 com prazo de validade até 18/12/2024, em favor da  TrêsM 
Empreendimentos Ltda., atividade de carcinicultura, Localizada na Fazenda Trapiche Furado, Ilha de Santana, 
S/N, Zona Rural - Macau/RN.  

Orígenes Monte Neto  
Sócio Proprietário  

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO EMAUS LTDA inscrito sobre CNPJ: 03.979.385/0001-79 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de 
Operação de nº 2020-157719/TEC/RLO-1503, com validade de 14/07/2027 para uma Revenda de 
Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 120m3, localizado na Rodovia BR101, km 
7.2, 1999 – loja 09/10 – Emaus - Parnamirim – RN. 
 

Júlio Cesar de Morais 
Sócio Proprietário. 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO IRMÃOS CORAGEM SPE LTDA, 41.424.533/0001-88, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Prévia Nº2021-163621/TEC/LP-0102, com prazo de validade até 09/07/2025 em favor do 
empreendimento Complexo Fotovoltaico Irmãos Coragem, composto por três usinas solares, localizado 
na Fazenda Irmãos Coragem, s/n, Zona Rural de Parazinho/RN. 

 
Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael de Campos 

Sócio Administrador 

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

 
 SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que firmou com 
o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização 
de Exploração – Uso Alternativo do Solo, com prazo de validade até 13/07/2022, em favor do 
empreendimento com registro no SINAFLOR 22400476 e autorização 2024.5.2021.22599 de 0,6160 HA para 
perfuração de 01 (um) poço petrolífero de código 7-SBO-0018-RN do campo de Sabiá Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

Ricardo Mazorra Peres  
Diretor de Operações 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
CONSÓRCIO A GASPAR GEOTTEC, inscrita sob o CNPJ 40.216.062/0001-50, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de São Gonçalo do Amarante - SEMURB a Renovação de 
Licença Simplificada com prazo de validade até 05/07/2022 em favor do empreendimento Canteiro de Obras 
localizado em 2 lotes medindo 28m de frente, e 37 m de comprimento totalizando um terreno com área de 2.192,79 
m². Localizado na Rua da Floresta, CEP 59.296-623, bairro Amarante, Zona Urbana do município de São Gonçalo 
do Amarante/RN. 

ARNALDO GASPAR JUNIOR 
DIRETOR 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
CONSÓRCIO A GASPAR GEOTTEC, inscrita sob o CNPJ 40.216.062/0001-50, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de São Gonçalo do Amarante - SEMURB a Renovação de 
Licença Simplificada com prazo de validade até 21/06/2022 em favor do empreendimento Canteiro de Obras 
Administrativo para apoio a execução dos serviços de elaboração de Projeto Básico e Executivo, e realização das 
obras referentes ao Sistema Complementar de Drenagem (Tunnel liner), totalizando um terreno com área de 
1.200,00 m², sendo 396,54 m² de área construída. Localizado no lote 2A da quadra 110 na Rua da Floresta, S/N, 
CEP 59.296-623, bairro Amarante, Zona Urbana do São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

ARNALDO GASPAR JUNIOR 
DIRETOR 

Mais de 4% dos casos de 
câncer diagnosticados no 
mundo em 2020 –cerca de 

741,3 mil– foram causados pelo con-
sumo de álcool. Essa é a conclusão 
de um estudo publicado na revista 
científi ca Th e Lancet Oncology 
que destaca a ligação direta entre 
o consumo de bebidas alcoólicas e 
os cânceres de mama, de boca, de 
garganta, de laringe, de esôfago, de 
fígado, de cólon e de reto.

Ainda que a maior parte dos 
casos esteja associada ao consu-
mo excessivo de álcool, a ingestão 
moderada de bebidas alcoólicas 
também aumenta o risco de de-
senvolver a doença, alerta a pes-
quisa, realizada por cientistas do 
Canadá, da França, dos Estados 
Unidos, da Holanda e da Nigéria.

Conforme as estimativas, o 
consumo diário de um pequeno 
copo de cerveja ou um pequeno 
copo de vinho –o equivalente a até 
10 gramas de álcool– contribuiu 
para algo entre 35,4 mil e 145,8 mil 
casos de câncer no ano passado. A 
distribuição por gênero é bastante 
desigual. Do total, 77% dos casos 
foram registrados em homens e 
23% entre mulheres.

Segundo a pesquisadora Har-
riet Rumgay, da Agência Inter-
nacional de Pesquisa em Câncer 
(Iarc, na sigla em inglês), uma das 
autoras do estudo, os resultados 
apontam a necessidade de se mos-
trar de forma clara à população a 
relação estreita entre o consumo 
de álcool e o câncer.

“Estratégias de saúde pública, 

como reduzir a disponibilidade de 
álcool no varejo, expor no rótulo 
das bebidas alcoólicas advertên-
cias sobre os riscos e restrições de 
publicidade podem reduzir a taxa 
de casos de câncer causados pelo 
álcool”, assinala.

O VÍNCULO ENTRE 

ÁLCOOL E CÂNCER
De acordo com a ONG 

Cancer Research UK, sediada 
no Reino Unido, há sete tipos 
de câncer cujo risco aumenta 
com o consumo de álcool. São 
eles o de mama e o colorretal 
–os dois dos mais comuns–, e 
os de boca, garganta, laringe, 
esôfago e fígado.

O álcool causa danos ao 
corpo especialmente de três 
maneiras. Uma delas é provo-
cando dano celular: quando 

ingerimos álcool, o corpo o 
transforma em acetaldeído, 
uma substância química que 
pode causar danos às células 
e até impedir que elas reparem 
os prejuízos causados.

Outra forma são as altera-
ções hormonais, já que o álco-
ol aumenta os níveis de alguns 
hormônios, como estrogênio 
e insulina. Esses níveis mais 
altos podem fazer com que as 
células se dividam com mais 
frequência, o que aumenta a 
chance de desenvolvimento de 
células cancerosas.

E há, fi nalmente, a possibi-
lidade de ocorrência de altera-
ções nas células da boca e da 
garganta. O álcool pode tornar 
essas células mais propensas 
a absorver produtos químicos 
perigosos, como os encontra-
dos na fumaça do cigarro.

Estudo liga consumo de álcool a 
740 mil casos anuais de câncer

Homem aumenta ida ao médico, 
mas mulher cuida mais da saúde

CIÊNCIA | Nova pesquisa 
publicada em revista 
científica investigou oito 
tipos de tumores malignos

Mulher ergue copo de vinho em happy hour virtual com amigos durante pandemia 

Embora tenha aumentado em 
49,96% a procura do homem 
pelo médico entre 2016 e 2020, 

de acordo com o Sistema de Infor-
mação Ambulatorial (SIA) do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), passando 
de 425 milhões de atendimentos 
para 637 milhões, os homens estão 
bem atrás das mulheres em termos 
de atenção à saúde.

Dados do Programa Nacional 
de Saúde (PNS) de 2019 revelam 
que apesar de 76,2% da população 
terem ido ao médico naquele ano, 
o que corresponde a cerca de 160 

milhões de pessoas, a proporção de 
mulheres (82,3%) superou em muito 
a dos homens (69,4%).

Por isso, a Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU) lançou hoje (15), 
quando se comemora o Dia do Ho-
mem no Brasil, campanha de cons-
cientização e valorização dos cui-
dados com a saúde pelos homens 
e seus fi lhos do sexo masculino. A 
data é celebrada no país desde 1992.

O presidente da SBU, Antonio 
Carlos Pompeo, ressaltou que a 
mulher vive em torno de sete a dez 
anos mais do que o homem, por 

várias razões, inclusive hormonais, e 
que a maior atenção dada pelo sexo 
feminino à saúde vem desde a ado-
lescência. O homem, pela caracte-
rística machista, muitas vezes con-
sidera a ida ao médico como uma 
fraqueza. Pesquisa feita pela SBU 
com crianças e jovens estudantes na 
faixa etária de 12 a 18 anos de ida-
de mostrou que 30% das meninas 
nessa fase já foram a uma consulta 
médica, contra 1% dos homens que 
procuraram o médico para atendi-
mento de avaliação. “É uma coisa 
gritante”, disse Pompeo.

MUDANÇA 

OLIVIER DOULIERY
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Facada
Qualquer um tem o direito de 

não gostar do presidente Jair Bol-
sonaro, de criticar sua gestão, de 
esbravejar que deseja vê-lo fora da 
presidência, mas daí a dizer que ele 
não foi atingido por uma facada, 
quando era candidato, já é querer 
ter um RG de abestalhado.

Inferno
Cuba enfrenta um dos seus pio-

res momentos. Sem água, sem ener-
gia elétrica, sem comida, sem remé-
dios, sem internet e sem vergonha 
na cara de quem vem mandando 
naquela nação, que só piorou desde 
a ditadura comandada pelo fi lhote 

de satanás Fidel Castro. 

Comunicador
Jornalista Anderson Barbosa, 

com passagem por vários veículos 
de comunicação no Estado e asses-
sor de imprensa da Secretaria da 
Segurança Pública e da Defesa So-
cial do RN, continua internado, na 
UTI do Hospital Rio Grande, após 
sofrer um infarto, sábado passado, 
depois de uma “pelada”. Fica aqui a 
torcida do colunista, para a pronta 
recuperação do amigo e colega de 
profi ssão.

Trafi cante
Um biólogo da Rússia, acusado 

de trafi car animais silvestres do Bra-
sil para diversos países, foi preso pe-
la Polícia Federal. A ação aconteceu 
em parceria com o Ibama e Interpol.

Trafi cante 2
O russo já havia sido preso ao 

menos três vezes com animais bra-
sileiros, uma na Holanda, em 2017, e 
duas vezes neste ano, uma no Aero-
porto de Guarulhos, em São Paulo, e 
outra no Rio de Janeiro.

Trafi cante 3
Ainda de acordo com a PF, que 

não divulga os nomes dos presos, 
em todas as ocasiões ele tinha gran-
de quantidade de animais, como 

aranhas, lagartos, sapos, cobras e 
insetos.

Fujões
Legal, mas imoral a atitude de 

deputados aliados da governadora 
Fátima Bezerra, que obstruiram a 
sessão, na Assembleia Legislativa, 
adiando a instalação da CPI que 
investigará os gastos do governo po-
tiguar durante a pandemia.

Insegurança
Continuam os assaltos em vá-

rios pontos do Rio Grande do Nor-
te. A vagabundagem dita as regras, 
diante de um sistema de segurança 
pública deteriorado, corroído, que 

não consegue reagir, apesar das 
maquiagens publicitárias e dos car-
rinhos zero quilômetro.

Insegurança 2
Anotem, por favor: com a reto-

mada dos movimentos nas pousa-
das, hotéis e restaurantes no litoral 
potiguar, muitas novas vítimas sur-
girão. 

Diferente
Um bebê nasceu com três ca-

beças, na segunda-feira 12), no mu-
nicípio de Uttar Pradesh, na Índia. 
Ele foi apelidado de “encarnação 
de Deus”. Segundo o site Daily Star, 
mãe e fi lho passam bem.

O grupo de brasileiros que tra-
balhou de forma remota entre 
os meses de maio e novem-

bro de 2020 chegou a 8,2 milhões de 
pessoas, apenas 11% dos 74 milhões 
de profi ssionais que continuaram 
a trabalhar durante a pandemia de 
covid-19. Os dados foram divulgados 
nesta quinta 15  pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica e Aplicada (Ipea), 
que mostrou que mulheres (56%), 
brancos (65,6%) e profi ssionais de ní-
vel superior (74,6%) foram a maioria 
dos trabalhadores em home offi  ce.

A pesquisa do Ipea tem com 
base dados do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE), 
referentes ao período de maio a no-
vembro e coletados pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
lios (PNAD Covid-19).

O estudo do IBGE mostra que 
o perfi l da população em trabalho 
remoto diverge da composição da 
população brasileira, que é forma-
da por 51,1% de mulheres, 54,7% de 
pretos ou pardos e 13,1% de pessoas 
com nível superior.

Os 74 milhões de trabalhadores 
citados pelo Ipea são a parte dos 83 
milhões de brasileiros que tinham 
uma ocupação nesse período e 
continuaram trabalhando. Entre os 
9,2 milhões que se afastaram do tra-

balho, 6,5 milhões fi zeram isso por 
causa do distanciamento social.

Em termos de faixa etária, a 
pesquisa mostra que os trabalha-
dores de 30 a 39 anos responderam 
por 31,8% daqueles que declararam 
estar em home offi  ce. Já na compa-
ração do setor público com o setor 
privado, o último concentrou 63,9% 
do total de profi ssionais em traba-
lho remoto.

Quando a pesquisa se debruça 
sobre cada setor da economia, a 
educação privada foi a que atingiu o 
maior percentual de trabalhadores 
em teletrabalho: 51%. Esse percen-
tual foi de 38,8%, no caso do setor 
fi nanceiro privado, e de 34,7% na 
atividade de comunicação privada. 
Por outro lado, os menores percen-

tuais estavam nas atividades de 
agricultura (0,6%), logística (1,8%) e 
alimentação (1,9%).

Entre os funcionários públicos, a 
esfera federal teve 40,7% dos traba-
lhadores em regime de home offi  ce, 
enquanto a estadual, 37,1%, e a mu-
nicipal, 21,9%.

No setor público como um todo, 
52,2% dos trabalhadores em home 
offi  ce eram profi ssionais de ensi-
no. Os menores percentuais foram 
verifi cados entre policiais (0,5%) e 
profi ssionais de saúde (2,1%).
Por fi m, a maior parte dos traba-
lhadores em home offi  ce em 2020 
era da Região Sudeste (58,2%). O 
Nordeste (16,3%), o Sul (14,5%), o 
Centro-Oeste (7,7%) e o Norte (3,3%) 
completam a lista.

MARCELO CAMARGO

Ao menos 11% dos 
trabalhadores fizeram 
home office em 2020
EMPREGO | Profissionais de 
nível superior foram a maioria 
em trabalho remoto

A maior parte dos trabalhadores em home office em 2020 era da Região Sudeste (58,2%)

FERNANDO FRAZÃO

A confi ança do comerciante 
brasileiro subiu pela segun-
da vez consecutiva em julho, 

de acordo com o Índice de Con-
fi ança do Empresário do Comércio 
(Icec), apurado pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

“O indicador seguiu ascendendo 
em um ritmo forte, com avanço de 
11,7% em relação ao mês anterior, 
chegou a 107,8 pontos e voltou para 
a zona de satisfação, o que não acon-
tecia desde março deste ano. Em 
comparação com julho de 2020, o 
crescimento foi ainda maior: 55,6%”, 
informou a CNC.

De acordo com a pesquisa, o 

resultado renovou a tendência oti-
mista verifi cada em junho, quando 
o Icec registrou crescimento mensal 
de 12,2% e encerrou um período de 
cinco quedas seguidas.

“O índice passou a refl etir o alen-
to das expectativas dos comerciantes 
quanto à evolução das medidas de 
estabilização econômica. A avaliação 
positiva retrata, principalmente, a 
percepção de que as condições gerais 
da economia estão mais favoráveis”, 
disse, em nota, o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, acrescentando 
que o avanço da vacinação permite 
ao país vislumbrar um segundo se-
mestre melhor para o ambiente de 
negócios.

Em comparação com julho de 2020, satisfação cresceu 55,6%

Confiança do 
comerciante volta à 
zona de satisfação

RECUPERAÇÃO
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Você deve sextar com tudo, Áries, meu consagrado. Os astros 
estão de boas no seu Horóscopo e favorecem seus sonhos na vida 
pessoal e suas ambições na área pro  ssional. E como a única coisa 
que cai do céu normalmente é chuva, seu signo tende a trabalhar 
com seriedade e reponsabilidade para alcançar suas metas.

Tô vendo aqui, librinha, que a sorte está do seu lado e há 
grandes chances de você se dar bem. A vibe é excelente 
pra fazer uma fezinha, participar de uma rifa, um jogo 
ou um sorteio qualquer. E como conta com muita 
responsabilidade, não deve exagerar na dose.

Sua sexta promete ser uma sextona, tourinho. Além 
de levar os negócios muito a sério, você tende a 
assumir mais responsabilidades e terá boas chances 
de brilhar na área pro  ssional, tudo graças ao seu 
esforço e desejo de subir na vida.

Tudo indica que você vai sextar sentando, escorpiane. 
Os astros trocam likes no seu Horóscopo e é o seu signo 
que tem tudo pra se dar bem. Além de contar com mais 
paciência, você tende a mostrar muita responsabilidade 
e maturidade em suas tarefas e obrigações.

Gêmeos, meu consagrado, os astros devem levar 
sua sexta para outro patamar. Contando com 
mais responsabilidade e seriedade, você tende 
a se concentrar em suas coisas e fazer tudo com 
praticidade e atenção aos detalhes.

Quer um dia perfeito sem defeitos, sagita? Então 
toma! Seu jeito comunicativo tem tudo pra 
bombar, e os astros enviam ótimas energias para 
você ter controle e cautela com o que diz. 

Sextou e, se depender dos astros, você vai  car rindo à 
toa, Câncer. Se lida com os negócios de outras pessoas, 
principalmente as  nanças da família, tudo indica que o seu 
comprometimento no trabalho, sua capacidade de guardar as 
emoções e colocar a razão para te guiará em suas ações.

Meninos e meninas de Capricórnio, chegou a hora em 
que os humilhados serão exaltados. Aleluia, arrepiei! A 
Lua troca excelentes vibes com Saturno, que passeia pela 
sua Casa da Fortuna, e tudo indica que você irá trabalhar 
com muito cuidado para construir seus recursos.

Alô, alô, leoninos! Sua sexta tem tudo pra ser 
arretada. Com um jeito mais sério de se expressar, 
ideias práticas e muita responsabilidade, você 
deve fechar alianças ambiciosas e enriquecedoras.

Sextou e os astros trazem ótimas vibes, aquariangel. Tudo 
indica que terá paciência, seriedade e responsabilidade 
para trabalhar, além de contar com mais ambição e 
vontade de vencer. As áreas de ensino, publicidade ou 
exportação estão de vento em popa.

Os astros trazem um alerta real, o  cial: seu trabalho duro 
e e  ciente pode te render uma chuva de dinheiro. É pra 
glori  car de pé! Seu senso de organização, administração 
e responsabilidade tende a crescer ainda mais, o que deve 
contribuir para manter os seus afazeres em ordem, sem atrasos. 

Peixes, meu cristalzinho, os astros trocam energias 
maravilindas no seu Horóscopo e anunciam 
transformações incríveis. Tudo indica que irá deixar o 
medinho de lado e assumirá mais responsabilidades 
nos negócios, seu ou de terceiros.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
No SBT há quem desconfi e 

que Silvio Santos deva continuar 
marcando e desmarcando 
gravações por mais algum 

tempo... ... Mas que a sua volta 
aos estúdios pode demorar. Só 
depois de todos vacinados... ... 
Especialmente se prevalecer a 
vontade de sua família. “Nos 

Tempos do Imperador”, próxima 
novela das 18h na Globo, vai estrear 
em 9 de agosto com gravações bem 

adiantadas... ... E com todos os 
capítulos escritos... ... Os autores 

Alessandro Marson e Th ereza 
Falcão praticamente já encerraram 

os seus trabalhos. A CNN 
Brasil mudou novamente a sua 

assessoria de imprensa. A última, 
AD Comunicação, fi cou só dois 

meses. Está marcado: será em 31 
de agosto o lançamento da Star+, 

plataforma de streaming da Disney. 
Conteúdo variado, com base nos 

direitos esportivos dos canais ESPN 
e Fox Sports...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

Duas fases
Karina Barum também estará em 

“Gênesis” e pegará as duas fases finais 
da novela, como Zilpa. Entra em Jacó 
e vai continuar em “José do Egito”.

As primeiras cenas da persona-
gem estão sendo feitas por Lina Mello.

Tudo diferente
O panorama esportivo atual em 

nada lembra o de bem pouco tempo 
atrás, quando a Globo era a única do-
na e senhora da situação.

Tudo ficava nas mãos dela. Até 
coisas que ela nem se dava ao traba-
lho de exibir.

Novo cenário
A partir deste ano principalmen-

te, está tudo mais espalhado, não só 
na TV aberta, mas também em dife-
rentes canais e plataformas.

Por exemplo, a TVN Sports e a 
DAZN estão dividindo a exibição da 
Série C do Brasileiro pelo streaming.

E tem mais

Outra novidade é que, ainda em se 
tratando da Série C, em cada rodada 
um jogo é do Tik Tok, veja só!

No sábado passado, Altos e Santa 
Cruz, teve mais de 159 mil espectado-
res individuais. Uma grandeza.

Prazo
A direção da Jovem Pan planeja 

lançar seu canal de notícias em se-
tembro, sem ainda fixar um dia.

As obras em suas instalações na 
avenida Paulista seguem em ritmo 
bem acelerado. Os primeiros testes no 
canal 32 estão previstos para agosto.

Mas assim não
Ontem, quinta, pela manhã, a Jo-

vem Pan transmitia a CPI e quando o 
depoente ia dar uma explicação sobre 
denúncia de propina, a coordenação 
corta para uma repórter no aeroporto.

E ela: “parece que o ministro Fabio 
Farias vai descer em Congonhas”. É, 
parece que assim vai ser difícil concor-
rer com os outros canais de notícia.

E outra...
Nesta mesma manhã, em vez de 

ficar na sessão da CPI, como as outras 
TVs de jornalismo, a Jovem Pan conti-
nuou seu vai e vem.

Passou também pela porta do 
hospital, onde o presidente Bolsonaro 
está internado, para dizer que eram 
esperadas visitas – não falou quais, e 
dizer que o local, redundantemente, 
estava em absoluta segurança.   

Roberto Justus con-
fi rma: novo “Apren-
diz” só vai ao ar em 
2022

A pandemia provocou uma 
quantidade sem precedentes 
de mudanças no planejamento 
de todas as TVs. Por causa dos 
efeitos da doença na economia, 
dentre outros setores, projetos 
que tinham tudo para vingar 
neste 2021 foram adiados para 
22, 23... E isso desde novelas, 
séries, realities shows. Cinema 
também.

Não é exagero afi rmar que 
a Covid-19 abalou as estruturas 
do audiovisual.

E dentro desse pacote de al-
terações podemos incluir o novo 
“Aprendiz”, do Roberto Justus na 
Bandeirantes. Numa situação 
normal, o programa seria exibido 
este ano, entre setembro e de-
zembro. Só que não.

Em contato com a coluna, 
Justus informou que a estreia 
fi cou para março de 2022, com 
gravações em fevereiro, e que a 
cúpula da Band está muito ani-
mada com o “novo projeto”. Sobre 
o título, no lugar de “O Aprendiz”, 
será “O Contratado” e, em vez de 
demitir, agora irá contratar.

Vivianne Brafman e Walter 
Longo já estão confi rmados co-
mo conselheiros.

(Crédito: Máximo Jr.)
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FEDERAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE REMO – FNR. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

Pelo presente edital, os filiados, Sport Clube de Natal e o Clube de Regatas União, com fulcro no art. 60 do Código Civil 
Brasileiro e no artigo 24 do Estatuto Social, CONVOCAM os representantes das entidades de prática desportiva filiadas 
à FNR, além dos acima citados o representante dos atletas e o Centro Náutico Potengy, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de julho, de 2021, às 19 horas, em primeira convocação com maioria dos filiados 
e em segunda convocação, às 19:30h, com qualquer número (art. 25 EFN), na sede do filiado Sport Clube de Natal, 
localizada na Rua Chile, 48, Ribeira - Natal-RN, para discutir e votar a seguinte Ordem do Dia:  
1) Abertura dos trabalhos e composição da mesa diretora; 
2) Apreciação e decisão de questões de ordem pela AGEl 
3) Eleição e posse do Presidente e Vice-presidente da FNR; 
4) Eleição e posse do Conselho Fiscal. 

Natal-RN, 14 de julho de 2021. 
 

Representantes do filiado Sport Clube de Natal e do Clube de Regatas União. 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E PERFURACAO LTDA, CNPJ n° 15.031.293/0001-41, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação - LO, com prazo de validade até 07/07/2027 em favor do empreendimento 
com atividade de Transporte de resíduos não perigosos (Classe IIA), localizada na Av. Industrial Dehuel 
Vieira Diniz, s/n, km 317, Bairro Santa Júlia, no município de Mossoró/RN. 
 

Sebastião Filgueira do Couto 
Representante Legal 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
AILTON LUCENA DA SILVA FILHO 05733559403, inscrita sob o CNPJ nº 41.715.907/0001-14, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de lavagem de veículos 
automotores, localizada na Rua Frei Miguelinho, 1267, Nova Betânia, Mossoró - RN. 

 
AILTON LUCENA DA SILVA FILHO 

Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
VERA CRUZ AMBIENTAL SPE LTDA, CNPJ 29.309.384/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia, com prazo 
de validade até 09/07/2023, em favor do empreendimento URE Vera Cruz, localizada na Estrada que liga o 
Distrito do Papagaio a Vera Cruz/RN, s/n, Zona Rural, Vera Cruz/RN. 

 
DÂMOCLES PANTALEÃO LOPES TRINTA 

Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
INDÚSTRIA VIKING LTDA, CNPJ 33.093.629/0001-82, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operação, com prazo de validade até 13/07/2023, em favor do empreendimento fábrica de álcool líquido e 
álcool em gel, localizada na Rua Paulo Jardim, s/n, Lote A2, Distrito Industrial I, Macaíba/RN. 

 
DANIEL DE MIRANDA MOTTA 

Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA – LP  

 
A CASCAR BRASIL MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 08.859.671/0002-03, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Previa - LP, com 
prazo de validade até 14/07/2023, em favor do empreendimento para Viabilidade ambiental para a Estação 
de Tratamento de Efluentes Líquidos, localizado na Rod. BR 226, Km 150, Zona Rural do município de 
Currais Novos/RN.  

Jucieny Sousa de Moura Barros  
Representante Legal 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças: 
ACESSO: 
• Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso ao poço de Extração de Combustível 7-PML-0035-RN 
de 517 m, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
• Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso ao poço de Extração de Combustível 7-RE-0037-RN 
de 330 m, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 
Harvey David Gardner 

Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO SANTA RITA I LTDA EPP, 09.196.733/0001-18, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação Nº 
2012-053285/TEC/LO-0120, com validade ate 17/04/2021 para Transporte de Cargas Perigosas, localizada na 
Rod. RN 221, KM 1, COHAB, Macau/RN.  
 

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BEZERRA 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO  

 
TARCIZIO BRAZ DE MENDONCA ME, inscrito sob o CNPJ no. 08.492.142/0001-25, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO, com validade até 25/06/2023, em favor da atividade 
de panificação, localizada na Rua Expedicionário José Rocha, nº 201, Centro, Grossos/RN.  

 
TARCIZIO BRAZ DE MENDONCA ME  

Representante Legal 

O Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direi-
tos Humanos (MMF-

DH) lançou ontem, 15, uma 
parceria com a Associação 
Aliança Empreendedora para 
oferecer 270 mil vagas grátis 
para a qualifi cação de mulhe-
res em vulnerabilidade social. 
Estão previstas 10 mil vagas 
em cada estado.

Serão oferecidos cursos 
gratuitos de educação fi nan-
ceira, marketing digital, ino-
vação em tempos de crise, 
formação de mulheres empre-
endedoras, entre outros.

A iniciativa faz parte do 
Projeto Qualifi ca Mulher, que 
tem investimento de R$ 36 
milhões, e objetiva auxiliar na 
autonomia econômica do pú-
blico feminino. De acordo com 
a secretária Nacional de Políti-
cas para as Mulheres, Cristia-
ne Britto, o oferecimento das 
vagas poderá gerar oportuni-
dades durante a pandemia.

“O Qualifi ca Mulher surgiu 
em meio ao cenário de pande-
mia, que retirou 8,5 milhões 
de mulheres do mercado de 
trabalho. Sabemos que o em-
preendedorismo é um dos me-
lhores caminhos para reverter 
esse cenário, pois, além de 
contribuir para o crescimento 
da economia, gerando empre-
gos, colabora para construção 
de uma sociedade mais equili-
brada, na medida em que gera 
oportunidades de liderança 
para as mulheres”, disse a se-
cretária.

Para a diretora executiva 
da Aliança Empreendedora, 
Lina Useche, as mulheres pre-
cisam ver o empreendedoris-
mo como uma opção viável e 
real. “Os mesmos desafi os que 
a mulher tem na sociedade, 
ela também tem quando de-
seja empreender”, disse.

Ministério faz 
parceria para 
qualificar 270 
mil mulheres

TRABALHO
TECNOLOGIA

DIVULGAÇÃO

Nos próximos dias, os benefi -
ciários do auxílio emergen-
cial passarão a receber de 

graça as informações sobre datas 
de depósito, de pagamento e de sa-
que no celular. A Caixa Econômica 
Federal e o WhatsApp fecharam 
parceria, inédita no mundo, para o 
envio de mensagens sobre o bene-
fício.

Uma conta ofi cial e verifi cada 
da Caixa passará a enviar as in-
formações sobre o auxílio emer-
gencial. Segundo o presidente do 
banco, Pedro Guimarães, cerca de 
500 milhões de mensagens gratui-
tas deverão ser enviadas durante o 
pagamento das parcelas restantes 
do benefício.

Receberão os avisos os clientes 
do auxílio emergencial com celu-
lar cadastrado no aplicativo Caixa 
Tem. O usuário poderá habilitar 
ou desabilitar o recebimento dos 
avisos. Serão enviadas mensagens 
sobre o calendário de crédito na 
conta poupança digital, o calendá-

rio de pagamento ou de saque em 
dinheiro e demais informações e 
comunicados.

Segundo Guimarães, o uso do 
WhatsApp para enviar avisos é im-
portante para garantir o acesso à 
informação a benefi ciários muitas 
vezes sem acesso à internet. Essas 
pessoas, destacou o presidente da 
Caixa, não têm condições de entrar 
no site para tirarem dúvidas e faze-
rem consultas.

Parceria com whatsapp é inédita no mundo 

Mulheres no mercado de trabalho 

Caixa e Whatsapp fecham 
parceria para envio de 
mensagens sobre auxílio

DIVULGAÇÃO
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ANDRÉ MOURÃO

GASPAR NÓBREGA/ COB

Um ano atrás, quando a pan-
demia da Covid-19 impedia 
a preparação de atletas em 

solo brasileiro e a equipe de natação 
do país embarcou para um período 
de treinamentos em Portugal, a con-
vocação do grupo escancarou um 
debate.

Dos 15 atletas chamados para 
a Missão Europa do COB (Comitê 
Olímpico do Brasil), 14 eram homens. 
Nadadoras em atividade e aposen-
tadas se manifestaram contra os 
critérios adotados pela CBDA (Con-
federação Brasileira de Desportos 

Aquáticos) na ocasião, que benefi cia-
vam apenas aqueles que já estavam 
no topo de suas provas, e algumas 
medidas concretas começaram a ser 
tomadas em decorrência disso.

O time da natação para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, que desem-
barcou nesta semana no Japão e já 
treina em Sagamihara, conta com 
26 atletas, entre eles 10 mulheres. A 
proporção menos desigual do que a 
de 2020 se deve ao fato de que dois 
revezamentos femininos (4 x 100 m e 
4 x 200 m livre) obtiveram classifi ca-
ção, além do revezamento 4 x 100 m 

medley misto.
Apenas três nadadoras alcança-

ram índice e participarão de disputas 
individuais: Viviane Jungblut e Bea-
triz Dizotti, nos 1.500 m livre, e Etiene 
Medeiros, nos 50 m livre.

As chances de medalha das bra-
sileiras são pequenas na piscina —di-
ferentemente do que ocorre na mara-
tona aquática, que tem Ana Marcela 
Cunha como uma das favoritas—, 
mas um desempenho positivo pode 
contribuir para acelerar algumas ini-
ciativas despertadas pelo episódio da 
Missão Europa.

Medalhista de bronze na mara-
tona aquática em 2016, Poliana Oki-
moto foi a primeira a se manifestar 
nas redes sociais naquela ocasião. 
Ela se engajou nos debates e liderou 
a criação de um grupo de trabalho 
para desenvolver um programa 
voltado à natação feminina. O COB 
manifestou interesse em apoiar fi -
nanceiramente a realização de ações 
defi nidas nesse programa, mas elas 
ainda não andaram —também por 
causa da pandemia.

Okimoto, 38, que se aposentou 
no fi m de 2017 sem ter sido treinada 

por uma mulher ao longo da carrei-
ra, defende que um dos principais 
pilares seja a inserção de mulheres 
na gestão e no treinamento da na-
tação.

“É importante ter um espelho 
feminino. Às vezes o homem não 
entende que a mulher passa por 
período pré-menstrual, que dentro 
da menstruação o rendimento pode 
cair, e às vezes a menina tem até ver-
gonha de dizer que está menstruada. 
Se tivesse uma mulher na borda da 
piscina, poderia ser mais fácil”, ela 
afi rma à Folha.

Na cidade do Japão com mais 
atletas brasileiros hospeda-
dos para o período de acli-

matação e treinamentos visando 
a disputa dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, a preocupação é gran-
de do Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) e da seleção de judô, que es-
tá em um hotel que se tornou foco 
de covid-19. Em Hamamatsu, uma 
das bases de treinos, os dirigentes 
da Confederação Brasileira de Judô 
(CBJ) afi rmam que os cuidados no 
local foram reforçados para evitar o 
risco de contágio.

De acordo com a assessoria do 
COB, sete funcionários do hotel tes-
taram positivo antes da chegada da 
delegação brasileira, sem contato 
com os atletas. Esse número, porém, 
já teria chegado a 11, mas sem confi r-
mação ofi cial.

“Nós estamos nos sentindo bas-
tante seguros. São os Jogos da paci-
ência, da calma. Algumas coisas até 

nos chatearam no início, pelo rigor, 
todos os cuidados. Hoje, parece que 
estamos só nós no hotel, não temos 
contato algum com ninguém, não 
chegamos nem mesmo à recepção. 
Temos um elevador exclusivo, não 
tocamos nem o botão do elevador. 
Na volta dos treinos, temos um ritu-
al, só saímos do ônibus de cinco em 
cinco, fi camos sentados sem aglo-
meração”, disse Ney Wilson, chefe de 
equipe do judô.

“O local de treinamento é dentro 
do que planejamos, sem ninguém lá. 
Eu me sinto em segurança. Ninguém 
tem acesso ao lugar que a gente está. 
E o hotel é incessante em dar segu-
rança. Na refeição, sentamos sempre 
de costas um para o outro. É tudo 
muito cuidadoso nesse sentido. Isso 
me dá muita segurança para pensar 
no esporte, na fi nalização da prepa-
ração e na realização dos Jogos”, con-
tinuou o dirigente da CBJ.

Na última terça-feira, o COB reve-

lou que cinco funcionários do hotel 
testaram positivo para a covid-19. O 
número, porém, aumentou para sete 
trabalhadores nesta quinta, depois 
de uma reunião da entidade com a 
prefeitura de Hamamatsu. Um dos 
casos teria sido de um funcionário do 

refeitório. Ney Wilson, porém, afi rma 
que os riscos têm sido reduzidos ao 
mínimo.

“Temos um restaurante exclusi-
vo. Mesas com distanciamento entre 
uma e outra. Ninguém senta de fren-
te para ninguém. Isso signifi ca que 

estamos bem seguros. E o sistema é 
de ‘self service’, não temos contato 
nenhum com funcionários. Na en-
trada do restaurante, todos precisam 
aferir a temperatura, colocar duas 
luvas. Acreditamos, sim, que estamos 
bastante seguros”, afi rmou.

Ainda assim, de acordo com Ney 
Wilson, providências inéditas estão 
sendo tomadas pela delegação do ju-
dô. “Ainda chega um segundo grupo 
da equipe, que fi cará independente 
deste primeiro, que está aqui há 
cinco dias, até nossa entrada na Vila 
Olímpica, no dia 22. Por enquanto 
não haverá contato entre os dois 
grupos. Serão espaços diferentes, tes-
tagens, alimentação e treinos em ho-
rários diferentes, para dar segurança 
a quem já está aqui e quem está che-
gando. Mesmo o transporte é diferen-
te. E no local dos treinamentos, não 
tem ninguém lá. Lá é uma jaula. Tem 
um vidro. Só podem olhar do lado de 
fora”, completou.

Natação feminina 
do Brasil luta 
por espaço e 
reconhecimento
OLÍMPÍADAS | Atletas miram finais em meio a renovação e busca por mais 
oportunidades de crescimento, começando por mais mulheres como técnicas

A nadadora brasileira Poliana Okimoto conquista o bronze na maratona aquática

Seleção brasileira de judô se prepara para disputa dos Jogos Olímpicos

Em meio a casos de covid-19 em hotel, equipe 
olímpica de judô adota protocolos rígidos

PANDEMIA


