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Ministro da Propaganda, Fábio Faria 

deixou suas digitais na pesquisa 

publicada pela Tribuna do Norte.
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Bolsonaro se fez no baixo clero 

do Congresso atacando inimigos 

pontuais e fazendo política sindical.
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Desigualdades sociais no Brasil 

parecem não ter fi m, porque os 

bandidos se unem descaradamente.
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Literatura é uma coisa poderosa, 

muito longe do amontoado de 

escritos medíocres.
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GERALDO 
FERREIRA

EXAME

PT

ARQUIVO PESSOAL

Professor da UFRN 
embarca para sua 15ª
missão na Antártica
CIDADES. 7 | Dia 25 de outubro, o professor José Henrique, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chega à Estação 
Antártica Comandante Ferraz para realizar sua 15ª expedição. Físico 
e doutor em Geofísica Espacial, ele desenvolve estudos sobre a alta 
atmosfera terrestre, vinculados ao Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). “É uma paisagem surreal”, define.

EXAMEXAEXAMEXAMEXAMEEEEXAMEXAME

POLÍTICA. 4 | O presidente da República conversou com apoiadores, nesta terça 3, e voltou a criticar o Luís Roberto Barroso, presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira, cooptando agora gente de dentro do 
Supremo, ou dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo”, disse Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro volta a criticar ministro Barroso e 
planeja dar “último recado” sobre voto impresso

Jean Paul: “Pesquisa 
é pré-jogo eleitoral. 
Nós estamos de 
chuteiras calçadas”
POLÍTICA. 3 | A pesquisa do Instituto Consult, divulgada nesta terça-feira 3, mostrou um possível cenário de segundo turno entre o ex-
prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, que teria 33,9% das intenções de votos, e a governadora do RN, Fátima Bezerra, com 28,9%. 
O senador Jean Paul Prates acredita que o levantamento mostrou uma boa avaliação da gestora estadual e critica pessoas que se 
utilizam de “cenários fictícios para tentar surfar em uma onda que não existe”. E acrescentou: “Nós estamos de chuteiras calçadas e 
jogando em campo para a partida de verdade, cujo resultado sairá das urnas”
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Articulação
A divulgação da pesquisa Consult, veicu-

lada ontem, teria sido fruto de articulação 
entre o ministro da Propaganda, Fábio Faria, 
o presidente do PDT, Carlos Eduardo, e o 
ex-ministro Henrique Eduardo Alves, ofi cial-
mente dono do jornal Tribuna do Norte.

Sem conflito
As eleições não são mais verticalizadas, o 

que permite que o palanque nos estados seja 
diverso dos nacionais. Nesse sentido, embo-
ra o presidente do PDT, Carlos Lupi, ataque 
Bolsonaro, nada impede que Carlos Eduardo, 
dirigente local da mesma sigla, evite críticas 
ou mesmo silencie em relação ao presidente. 
É o que Fábio Faria solicitou ao ex-prefeito de 
Natal. A questão, porém, é a incoerência.

Chapa em formação
A aproximação com Bolsonaro, após 

críticas recentes, faz com que Carlos Edu-
ardo se distancie da governadora Fátima 
Bezerra, favorecendo uma aliança de Fá-
tima com partidos como o MDB do ex-se-
nador Garibaldi Filho, que poderá compor 
como vice na chapa petista. Além disso, 

fortaleceria a colocação do atual senador, 
Jean Paul Prates, como candidato à reelei-
ção ao Senado na chapa governista.

Erro
O senador Jean Paul Prates erra ao defen-

der a quebra de sigilo de uma emissora de 
rádio, no caso a Jovem Pan. Não é pela linha 
editorial (no caso da Jovem Pan claramente a 
favor de Bolsonaro) que uma emissora deve 
ser defasada. Afi nal, os veículos podem ou de-
vem assumir linhas editorias de acordo com 
suas convicções, desde que não incorram em 
crime de informação (calúnia, injúria e difa-
mação). Jean deveria ser a favor de identifi car 
quem patrocina as fake News, mas preservan-
do os veículos de informação.

Falta de transparência
Segundo a coluna Painel, da Folha de S. 

Paulo, o pronunciamento que o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, fez na noite des-
ta segunda para defender a privatização dos 
Correios na volta das atividades do Congresso 
deu largada a uma guerra com os trabalhado-
res da estatal. Segundo Marcos César Silva, vi-
ce-presidente da Adcap (Associação dos Pro-

fi ssionais dos Correios), os dirigentes sindicais 
já elevaram a pressão sobre os parlamentares 
questionando a falta de transparência do go-
verno em relação aos estudos do projeto. Ho-
ras antes da fala do ministro, os funcionários 
começaram uma campanha nas redes sociais 
contra a venda da estatal, e o assunto foi pa-
rar nos tópicos mais comentados do Twitter. 
Também se discute a possibilidade de greve.

Investigação
O presidente do Sindicato dos Médicos do 

Rio Grande do Norte (Sinmed), Dr. Geraldo 
Ferreira ( foto), comentou sobre a abertura 
da CPI da Covid-19 na Assembleia Legislati-
va do RN, marcada para esta quarta-feira 4. 

Questionado sobre o que os parlamentares 
deveriam investigar, o médico citou uma li-
nha de investigação: a tentativa do Governo 
do RN de trazer empresas de fora, principal-
mente da Bahia, para atuarem na saúde local. 
Segundo ele, o governo Fátima chegou a con-
tratar empresas sem nenhum funcionário, o 
que retardou a abertura de diversos leitos. Ge-
raldo Ferreira relatou que em diversas visitas 
que fez ao Hospital João Machado presenciou 
dezenas de leitos prontos para serem abertos, 
mas o governo não conseguia abrir “porque a 
empresa que veio não tinha médicos”.

No páreo
O prefeito de Natal, Álvaro Dias, afi r-

mou que ainda não defi niu se vai se candi-
datar ou não ao governo do Rio Grande do 
Norte nas eleições de 2022. A declaração foi 
dada em entrevista ao programa RN No Ar, 
da TV Tropical, na manhã desta terça-fei-
ra 3. “Eu não pretendo, mas não descarto 
a candidatura. Eu vou deixar para decidir, 
para pensar no próximo ano”, afi rmou. De 
acordo com o líder do Executivo munici-
pal, ele vai se concentrar na administração 
da cidade durante o ano de 2021.

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

ministro da Propaganda, Fábio Faria, 
que tenta fomentar uma chapa para 
disputar o Senado pelo Rio Grande do 
Norte com o apoio do presidente Jair 
Bolsonaro, deixou suas digitais na pes-
quisa Tribuna do Norte publicada on-
tem, que aponta o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves (PDT) vencendo 
a governadora Fátima Bezerra (PT) no 
segundo turno.

A pesquisa foi divulgada dias após 
Fábio acertar com Carlos, uma maior 
sintonia deste último com o presidente 
Bolsonaro, chegando a afi rmar, em pos-
tagem, que orientou o pedetista a deixar 
de criticar o presidente da República. O 
próprio Fábio, na pesquisa, aparece bem 
posicionado para o Senado, sinalizando 
um cenário “interessante” para os envol-
vidos. O próprio Fábio se encarregaria 
de apresentar a pesquisa a Bolsonaro. 
Cenário, portanto, a ser trabalhado.

Este jornal divulgou, recentemen-
te, que Fábio atua para naufragar a 
pré-candidatura do ministro Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Regional), 

ao Senado, com apoio de Bolsonaro. 
Rogério havia programado o lançamen-
to da chapa com o deputado federal 
Benes Leocádio (Republicanos) para o 

governo, e Rogério para o Senado. Fábio 
interviu junto ao clã presidencial, que 
atuou para Rogério sustar o lançamen-
to, gerando uma crise que quase levou 

à demissão de Rogério, que pediu dias 
de licença (chamou de férias), em que 
até passou mal e precisou fazer proce-
dimento no coração.

Fábio também intensifi cou agen-
da no Rio Grande do Norte, dentro da 
pauta do ministério que ocupa, e pau-
tou outras ações estratégicas de viabi-
lização de sua pré-candidatura, como 
a conversa/aproximação com Carlos 
Eduardo e até mesmo um pronuncia-
mento em cadeia nacional de rádio e 
TV, visando potencializar sua imagem 
junto ao eleitorado como um todo, den-
tre outros objetivos.

O fato é que a pesquisa veiculada 
ontem confi rma a intenção do minis-
tro, de tentar viabilizar uma chapa em 
que ele disputaria o Senado, e Carlos 
Eduardo o governo, tudo com as ben-
çãos do presidente Bolsonaro. Claro 
que outras pesquisas deverão ser feitas 
e publicadas de agora em diante. Resta 
saber se o cenário apresentado ontem 
será confi rmado, e se os dados apresen-
tados se sustentam na realidade.

Pesquisa turbina chapa Carlos Eduardo e Fábio Faria

O

JOSÉ ALDENIR

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Fábio Faria orientou Carlos Eduardo Alves a deixar de criticar o presidente Jair Bolsonaro
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Jean Paul critica quem usa “cenários fictícios 
para tentar surfar em uma onda que não existe”

Os vereadores da Câmara Muni-
cipal de Natal retomaram suas 
atividades na tarde desta ter-

ça 3, após o recesso do meio do ano. 
Uma das grandes expectativas, para 
o segundo semestre, é a chegada do 
projeto do Plano Diretor da cidade, 
na casa. A matéria está na Procurado-
ria Geral do Munícipio e deve chegar 
ao legislativo nos próximos dias.

Após uma análise fi nal da Pro-
curadoria, a matéria segue para a 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo, depois para as 
comissões temáticas do legislativo, 
para depois ir à votação em plenário.

O presidente da Casa, vereador 
Paulinho Freire (PDT), anunciou que, 
a partir de agora, os vereadores já po-
dem retomar as atividades presenciais. 

“Estamos autorizando o retorno dos 
vereadores que queiram participar das 
sessões de forma presencial, aqueles 
que sentem segurança. Dessa forma 
vamos dar uma celeridade aos tra-
balhos. Estamos com uma demanda 
reprimida por causa da pandemia. Te-
mos pautas importantes que precisam 
ser apreciadas. Vamos retomar as au-
diências públicas, isso será necessário 
para uma discussão mais ampla sobre 
o Plano Diretor, que está para chegar”

O presidente citou o projeto co-
mo a principal prioridade para essas 
retomadas dos trabalhos: “É a nossa 
principal prioridade, que seja enviada 
logo pelo executivo para que possamos 
fazer um bom debate. Precisamos es-
cutar as entidades que queiram discu-
tir, Ministério Público e todos que quei-

ram discutir. Os nossos parlamentares 
também precisam estar preparados 
para discutir e aprovar um plano que 
contemple toda nossa cidade”

 O vereador Kleber Fernandes 
(PDT), presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), primeira 
comissão por onde o projeto vai passar, 
falou sobre a expectativa. “Um projeto 
que já foi discutido de forma ampla e 
democrática fora da casa. A sociedade 
discutiu e escolheu os delegados que 
participação do processo. Então, va-
mos discutir de forma ampla aqui na 
Casa. Vamos identificar a possíveis ade-
quações com a possibilidade de apre-
sentações de emendas, e assim garantir 
um plano que atenda os anseios da 
sociedade, que garanta um desenvolvi-
mento sustentável para nossa cidade”.

Câmara retoma trabalhos e aguarda Plano Diretor

CPI da Arena das Dunas não começa por falta de quórum

EXPECTATIVA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Por falta de quórum, foi suspenso 
o início dos trabalhos da CPI da 
Arena das Dunas, que estava pre-

visto acontecer nesta terça-feira 3, na 
Assembleia Legislativa. O presidente 

da CPI, Coronel Azevedo, não compa-
receu à sessão e o Regimento Interno 
não permite a abertura com a sua falta.  
A deputada Isolda Dantas, relatora da 
CPI, lamentou o não início dos traba-

lhos, reforçando que atuará para ocor-
rer o seu prosseguimento.

Auditoria realizada pela Contro-
ladoria Geral do Estado, divulgada em 
maio de 2020, apresentou irregularida-

des na execução contratual e potencial 
de recuperação de R$ 421 milhões.

O controlador-geral Pedro Lopes iria 
expor na CPI as providências já adotadas 
pelo Governo para corrigir os problemas 

apontados no relatório. Será aguardada 
marcação da nova agenda, quando tam-
bém serão prestados os esclarecimentos 
necessários para o desenvolvimento das 
atividades parlamentares.

A pesquisa do Instituto Consult, 
divulgada pelo jornal Tribuna 
do Norte nesta terça-feira 3, 

mostrou um possível cenário de se-
gundo turno entre Carlos Eduardo 
Alves, que teria 33,9% das intenções 
de votos, e Fátima Bezerra, com 
28,9% dos votos. Já no primeiro tur-
no, houve um equilíbrio entre os me-
lhores colocados, em uma situação 
estimulada, e um elevado percentual 
de pessoa indecisas, na espontânea.

O senador Jean Paul Prates anali-
sa que a pesquisa mostrou uma boa 
avaliação da governadora.  “Nosso 
mandato tem um trabalho que é 
muito bem avaliado pelo povo po-
tiguar. No momento, é o que temos 
que debater: o trabalho prestado ao 
Rio Grande do Norte. A quem está 
afastado do povo e da realidade do 
nosso estado, resta o recall de elei-
ções passadas. É o que está recortado 
e exposto nesta pesquisa”.

Para ele, a pesquisa funciona co-
mo um jogo eleitoral. “Esses levanta-

mentos, inclusive, servem como uma 
espécie de pré-jogo eleitoral. Nós esta-
mos de chuteiras calçadas e jogando 
em campo para a partida de verdade, 
cujo resultado sairá das urnas”

Jean Paul ressaltou que as especu-
lações soam como uma insegurança 
por parte de quem está fora de cena. 
‘Quanto às especulações, elas só inte-
ressam a quem não está seguro de que 
tem o que mostrar e se utiliza, por-

tanto, de cenários fi ctícios para tentar 
surfar em uma onda que não existe. O 
que eu quero fazer é continuar traba-
lhando pelo povo do Rio Grande do 
Norte, junto com a governadora Fáti-
ma e com o presidente Lula.”

A deputada federal Natália Bo-
navides (PT)  analisa: “Qualquer 
pesquisa eleitoral refl ete o momen-
to. Ainda falta mais de um ano e 
muita coisa pode acontecer. O fato 

concreto é que a governadora Fáti-
ma Bezerra tem feito um governo 
estruturante e vem combatendo a 
pandemia com afi nco. É um governo 
que tem procurado soluções para os 
reais problemas do Estado, herança 
de gestões desastrosas que ante-
cederam o atual governo. A minha 
impressão, que tenho sentido nas 
andanças pelo Estado, é que o povo 
potiguar quer a continuidade do go-

verno da professora Fátima Bezerra.”
De acordo com a pesquisa, na 

sondagem estimulada, quando são 
apresentados nomes  de possíveis 
candidatos, em um dos cenários 
com cinco nomes, Fátima Bezerra 
aparece com 24,24%; seguida por 
Carlos Eduardo Alves, com 18,35%; 
Styvenson tem 16,24%; Fábio Faria 
fi ca com 6,06% e Benes Leocádio 
com 3,76%. Responderam ne-
nhum, 18,76%; e não sabe, 12,59%.

Em um segundo cenário testado, 
Fátima tem 27,06%; Styvenson, 20,18%; 
e Álvaro Dias, 17,94%. Responderam ne-
nhum, 21,71%; e não sabe dizer, 13,12%.

Quando a sondagem é feita 
com os nomes de Fátima Bezerra, 
Carlos Eduardo Alves e Styvenson 
Valentim, a governadora fi ca com 
25,94%. Carlos Eduardo vem em 
seguida, com 22,82%. Styvenson 
está, neste cenário, com 19,12%. 
As respostas nenhum somaram 
19,65% e  não sabe dizer, 12,47%.

A pesquisa fez a sondagem de se-
gundo turno. Neste caso, Carlos Edu-
ardo Alves fica com 33,94% e Fátima 
Bezerra com 28,94%. No cenário com 
Styvenson, ele aparece com 30,65% e a 
governadora com 29,76%.  Na simula-
ção com Álvaro Dias, a governadora fi-
ca com 30,47% e o prefeito com 29,71%.

CONSULT | Possível cenário 
de segundo turno mostra 
Carlos Eduardo com 33,9% 
e Fátima com 28,9% 

PTJOSÉ ALDENIR

Carlos Eduardo Alves, ex-prefeito de Natal, citado na pesquisa Senador Jean Paul: "Estamos de chuteiras calçadas"

ELPÍDIO JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal 
de Natal,Paulinho Freire, anuncia 
retorno presencial dos vereadores
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Senadores desconfiam de 
fácil acesso do reverendo 
Amilton ao Ministério da Saúde

CPI DA COVID

Amilton chorou ao falar sobre 
o trabalho desenvolvido por 
organização nã-governamental

Presidente avisa: “Não aceitarei 
intimidações. Vou continuar 
exercendo meu direito de cidadão”

Opresidente Jair Bolsonaro 
afi rmou nesta terça-feira 3 
que está disposto a partici-

par de ato na Avenida Paulista, em 
São Paulo, para dar último recado 
sobre voto impresso. O mandatá-
rio da República conversou com 
apoiadores na saída do Palácio 

da Alvorada esta manhã e voltou 
a fazer críticas ao ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso, presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Se o ministro Barroso continuar 
sendo insensível. como parece que 
está sendo insensível, quer um pro-
cesso contra mim, se o povo assim 
desejar – porque eu devo lealdade ao 
povo brasileiro – uma concentração 
na Paulista para darmos o último re-
cado para aqueles que ousam açoitar 
a democracia. Repito: o último re-
cado, para que eles entendam o que 
está acontecendo e passem a ouvir 
o povo, e passem a entender que o 
Brasil tem 8,5 milhões de quilôme-
tros quadrados, e não um pedacinho 
dentro do DF, eu estarei lá”, assinalou.

Bolsonaro também disse: “Se o 
povo estiver comigo, nós vamos fazer 
que a vontade popular seja cumprida”.

“Até porque, senhor ministro 
Barroso, a própria Constituição diz 
que todo poder emana do povo. 
Eu li a Constituição, interpretei e 
respeito. Eu jogo dentro das quatro 
linhas da Constituição, e o Barroso, 
tenho certeza, joga fora. Eu não vou 
deixar de cumprir o meu dever de 
presidente da República”, prosse-
guiu o chefe do Executivo federal.

O ato na Paulista havia sido 
sugerido por Bolsonaro no últi-
mo domingo, ao participar, vir-
tualmente, de manifestações em 
defesa da impressão do voto.

A Câmara dos Deputados discute 
uma proposta de emenda à Consti-

tuição (PEC) para que, “na votação 
e apuração de eleições, plebiscitos e 
referendos, seja obrigatória a expedi-
ção de cédulas físicas, conferíveis pelo 
eleitor, a serem depositadas em urnas 
indevassáveis, para fi ns de auditoria”.

Sem votos favoráveis na comis-
são especial, a apreciação da PEC 
foi adiada por aliados de Bolso-
naro para depois do recesso par-
lamentar e está prevista para ser 
votada na próxima quinta-feira 5.

Barroso se reuniu com líderes 
partidários para defender a urna 
eletrônica. “Não é o caso de mos-
trar quem é mais macho. Não é bri-
ga de quem é mais macho, mas não 
abro mão de demonstrar quem res-
peita ou não a nossa Constituição”, 
disse Bolsonaro, afi rmando que 

sua briga é contra Barroso.
“O ministro Barroso presta 

um desserviço à nação brasileira, 
cooptando agora gente de dentro 
do Supremo, ou dentro do TSE, 
como se fosse uma briga minha 
contra o TSE ou contra o Supre-
mo. Não é briga contra o TSE, 
nem contra o Supremo, é contra o 
ministro do Supremo, que é tam-
bém presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral, querendo impor 
a sua vontade”, prosseguiu.

E afi rmou que continuará te-
cendo suas críticas. “Não aceita-
rei intimidações. Vou continuar 
exercendo meu direito de cida-
dão, de liberdade de expressão, 
de crítica, de ouvir, e atender, aci-
ma de tudo, a vontade popular.”

POLÊMICA | Para o 
presidente da República, 
“o ministro Barroso presta 
um desserviço à nação 
brasileira, cooptando 
agora gente de dentro do 
Supremo, ou dentro do TSE”

Bolsonaro convoca ato 
em SP para “último 
recado” sobre voto

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Após duas semanas, a CPI da 
Pandemia retomou os depoi-
mentos nesta terça-feira 3 

com o reverendo Amilton Gomes de 
Paula, que intermediou negociações 
paralelas para compra de 400 mi-
lhões de doses da AstraZeneca. 

Negando ter contatos no go-
verno, ele disse que enviou e-mail 
ao Ministério da Saúde no dia 22 
de fevereiro, pedindo uma reunião, 
e foi atendido no mesmo dia. Às 
16h30, ele foi recebido pelo então 
diretor de Imunização e Doenças 
Transmissíveis da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS) do mi-
nistério Lauricio Monteiro Cruz.

A rapidez e a facilidade com que 
ele conseguiu acesso ao governo es-
pantou alguns senadores da CPI. O 
vice-presidente do colegiado, Ran-
dolfe Rodrigues (REDE-AP), foi o pri-
meiro a desconfi ar da situação:

“O senhor mandou e-mail às 

12h, apontou o horário que queria 
ser recebido e no mesmo dia isso 
ocorreu. Queria essa efi ciência do 
governo também com a Pfi zer. O 
que nos espanta é que farmacêuti-
cas de todo o mundo não tiveram 
esse tipo de tratamento. É um fe-
nômeno isso!”, afi rmou. 

O presidente da CPI, Omar 
Aziz (MDB-AM), segundo a Agên-
cia Senado, também não acreditou 
na versão e lembrou que se ele le-
vasse uma comitiva de prefeitos de 
qualquer lugar do país ao ministé-
rio, teria difi culdade para ter um 
espaço na agenda, principalmente 
numa época de pandemia. 

Defesa
Amilton Gomes afi rmou que acre-

dita ter sido recebido tão rapidamente 
em razão da urgência da demanda 
e da escassez de vacinas no mundo 
naquela época. Ele confi rmou ainda 

não ter obtido aval de nenhum agente 
público para negociar vacinas. 

Amilton Gomes foi apontado pe-
lo PM Luiz Paulo Dominguetti como 
intermediador entre o governo e a 
Davati Medical Supply, oferecendo va-
cinas da AstraZeneca ao Ministério da 
Saúde. Dominguetti relatou à CPI que 
tinha procurado a Senah para viabili-
zar o negócio e revelou que o ex-dire-
tor de Logística do Ministério Roberto 
Ferreira Dias teria exigido US$ 1 de 
propina para cada dose negociada.

Ao abir seu depoimento, Amilton 
Gomes disse que, diante da situação, 
a entidade foi usada “de maneira 
odiosa para fi ns espúrios”.

“Vimos um trabalho de 22 
anos de uma organização não-
-governamental séria para ações 
humanitárias jogado na lama. Isso 
trouxe prejuízo na credibilidade e 
atingindo seus integrantes nas re-
lações profi ssionais e familiares”.
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Ceticismo, Relativismo, Nii-
lismo e Ideologia construíram 
a visão de um mundo fratura-
do, apodrecido, horrível, de-
primente, vazio e ininteligível. 
Na grande literatura ocidental, 
essa acessão político cultural 
não se sustenta. “O amor é um 
teste, Sancho. Aquele que sabe 
se apresentar melhor perante 
a amada ganha o papel. Ela vai 
questioná-lo, e você fará bem 
em ter as respostas mais no-
bres às suas perguntas, pois ela 
as fará também a outros”,  diz 
Quichotte ao fi lho imaginário, 
com quem viaja em busca do en-
contro e da conquista da amada 
Salma, no livro Quichotte, de 
Salman Rushdie, que usa como 
referência o outro Quixote, obra 
prima de Cervantes. “Como vo-
cê acha que vai fazer isso, um 
pangaré velho e acabado que 
nem você?”, pergunta o jovem, 
dando ensejo à resposta do ve-
lho à suposta pergunta da ama-
da sobre como ele saberia se é o 
tipo de homem que ela deseja. 
“Me conhecerá pela intensida-
de de minha emoção para com 
você, e pela escuridão em que 
sonho com você, e pela beleza 
dos feitos pelos quais me prova-
rei, pois, a beleza está no fazer. 
E pela postura resoluta de meu 
queixo, enquanto dobro o arco 
de minha vida em sua direção, 
e pela ideia dominante que me 
possui, a de que você tem que 
ser minha. “ Os clássicos sem-
pre ajudam’’, dirá Quichotte em 
outro diálogo. Quando aborda 
em A Casa Dourada a confusão 
moderna da identidade, Salman 
coloca nas palavras de Riya a 
questão: “Minha vida adulta 
coincidiu com o alvorecer da 
Era da Identidade, e as discus-
sões, questões e inovações sobre 
e em torno do assunto, a ver-
dade é que nossas identidades 
- nacional, racial, sexual, politi-
zado, beligerante - não são cla-
ras para nós e talvez seja melhor 
que permaneçam assim. A Iden-
tidade, especifi camente a teoria 
da Identidade de gênero, é um 
estreitamento da humanidade.” 
Riya pondera, mas era tarde, D. 
Golden, perdido nos confl itu-
osos labirintos da Identidade, 
dera cabo à vida. “As obras lite-
rárias têm o poder de invasão de 
nossa realidade, quando criadas 
por um gênio. Os escritos dos gê-
nios constituem o melhor cami-

nho em direção à sabedoria”, diz 
o crítico literário Harold Bloom. 
A literatura é uma coisa podero-
sa, muito longe do amontoado 
de escritos medíocres, ditados 
pelo politicamente correto. Os 
fi ltros ideológicos se infi ltra-
ram na academia e nos críticos, 
ameaçando matar toda riqueza 
cultural de séculos, apresentan-
do o cânone literário ocidental 
como a exaltação a um conjunto 
de injustiças, que deve ser des-
truído. Racismo, sexismo, colo-
nialismo dominam os estudos 
nos departamentos de litera-
tura, com especialistas tentan-
do encontrar nas entrelinhas 
das obras racismo, misoginia e 
homofobia. Virtudes heroicas, 
natureza humana, convenções, 
gêneros biológicos, a tradição 
que importa, função da arte que 
não é incomodar e irritar, o fato 
do mal-estar no coração huma-
no, todos esses temas da grande 
literatura são postos em cheque 
pelo politicamente correto. Por 
que eles não querem que as 
pessoas leiam Shakespeare, se 
interroga Elizabeth Kantor, para 
colocar que o conceito de natu-
reza humana sempre foi a chave 
para o entendimento da obra 
de Shakespeare, por isso uni-
versal. Tal fato é contestado na 
ideologia dos departamentos de 
literatura, onde pontifi ca o rela-
tivismo, cada um tentando defi -
nir seu próprio conceito de exis-
tência. Shakespeare também 
mostra um mundo ordenado, 
onde o preço de desafi á-lo é alto, 
Elizabeth diz que esses profes-
sores não querem que as pesso-
as aprendam com a leitura que 
algumas escolhas são ineren-
temente destrutivas. Antes que 
os professores do politicamente 
correto a abjurassem, a literatu-
ra era a pedra angular da cultura 
ocidental. Isso ocorria porque a 
literatura era capaz de civilizar 
e enobrecer as pessoas. De uma 
forma ou de outra, diz Elizabeth 
Kantor “todos nós apreciamos e 
desejamos a beleza, admiramos 
o que é bom e reconhecemos 
verdades - e nos sentimos cons-
trangidos a buscar estes ideais.” 
Acima de qualquer viés político, 
a grande literatura vai mostrar, 
segundo Kantor,  uma dessas 
três qualidades: “a verdade su-
perior da obra, seu valor moral 
ou sua beleza desconcertante - 
ou uma combinação delas.”

A ANIQUILAÇÃO DA CULTURA 
SOB O JUGO DA IDEOLOGIA

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

A BEM DA
VERDADE
A
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Dr. Geraldo Ferreira

O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RN) emitiu nesta terça-
-feira 3, durante sessão do Ple-

no, medida cautelar determinando 
que o Governo do Estado não dê se-
guimento à execução contratual para 
aquisição da vacina russa Sputnik-V, 
até que que seja demonstrada, por 
meio de estudos técnicos, a subsis-
tência dos motivos que justificaram a 
compra do imunizante e a pertinên-
cia na continuidade da contratação.

De acordo com a decisão, a 
aquisição e pagamento das 300 mil 
doses da vacina russa devem obede-
cer às mesmas condições conferidas 
aos demais imunizantes já incorpo-
rados ao Plano Nacional de Imuni-
zação – PNI, ou, alternativamente, 
até que a União integre a Sputnik-V 
ao PNI, arcando com os custos e as-
sumindo as responsabilidades.

Em seu voto original, o relator 
do processo, conselheiro Poti Júnior, 
que acompanhou parecer do Minis-
tério Público de Contas, havia des-
cartado a medida cautelar proposta 
pelos Auditores do TCE, justifi cando 
que não há ilegalidade no processo 
de aquisição da vacina, e optou por 
emitir uma recomendação ao Gover-
no do Estado. No entanto, durante 
o julgamento, o conselheiro Carlos 
Th ompson votou por seguir propos-
ta do corpo instrutivo no sentido de 
conceder medida cautelar, sendo 
acompanhando pelos conselheiros 
Renato Dias, Adélia Sales e Gilberto 
Jales. O conselheiro Tarcísio Costa se 
acostou ao voto do relator.

Compra
O Governo do Estado nego-

ciou a compra de 300 mil doses da 
vacina Sputnik-V com a empresa 
russa Limited Liability Company 
“Human Vaccine”, representada 
pela sua empresa administradora 
RDIF Corporate Center Limited 
Liability Company. Em ação fi sca-
lizatória, defl agrada pela Diretoria 
de Administração Direta, o TCE 
notifi cou o governo questionando 
sobre a inclusão da vacina no PNI, 
os riscos de eventual pagamento 
antecipado e a possível responsa-
bilização do Estado em relação a 
eventos adversos pós-vacinação.

Em manifestação nos autos, 
o secretário de Saúde, Cipriano 
Maia, afi rmou que o Estado tem 
a intenção de integrar as doses da 
vacina Sputnik-V adquiridas ao Pla-
no Nacional de Imunização – PNI, 
mediante celebração de termo de 
cooperação com a União, a fi m de 
que esta assuma os custos e respon-
sabilidades advindas da importação 
e manejo do imunizante. 

Os autos do processo mos-
tram, contudo, que não há ne-
nhum documento ou fato que 
evidencie que o Estado do RN 
chegou a um consenso com a 
União, para que esta assumisse 
tais gastos e responsabilidades. 
O risco, conforme verifi cou a fi s-
calização, é que, acaso as doses 
da vacina Sputnik-V, adquiridas 
pelo Estado do RN, não cheguem 
a ser incorporadas ao PNI, o Exe-

cutivo Estadual, além do valor de 
aquisição dos imunizantes, tam-
bém terá que arcar com todas as 
despesas para o efetivo cumpri-
mento das 22 determinações da 
Anvisa, custos estes ainda desco-
nhecidos e que podem elevar em 
muito o desembolso a ser feito.

Saiba mais
Argumentos apontados pelos 

auditores do TCE em relatório de 
fi scalização que acompanha aqui-
sições de vacinas, insumos, bens e 
serviços de diversas naturezas desti-
nados à vacinação contra Covid-19 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
Pública: aprovação excepcional da 
Anvisa para distribuição e utiliza-
ção da vacina em condições con-
troladas em estudo de efetividade, 
no limite correspondente a doses 
para vacinação de 1% da população 
do RN; manifestação do Ministro 
da Saúde no sentido de que não há 
a intenção de incorporar a Sputni-
k-V ao PNI; assunção de despesa 
pelo Estado para, a rigor, realizar 
um estudo de efetividade da vaci-
na, sem garantia de ressarcimento 
da União e com risco assumir a 
responsabilidade civil em relação 
a eventos adversos pós-vacinação; 
competência da União para prover 
os imunobiológicos defi nidos pe-
lo PNI; projeção do Ministério da 
Saúde, divulgada em 14 de julho de 
2021, que prevê o recebimento de 
mais de 600 milhões de doses até o 
fi nal do presente exercício.

TCE determina que Governo do 
Estado suspenda contrato para 
compra da vacina Sputnik-V

PROVIDÊNCIA  | Autos do processo mostram que não há nenhum documento ou fato que 
evidencie que o Estado do Rio Grande do Norte chegou a um consenso com a União

REPRODUÇÃO
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Bolsonaro se fez no baixo 
clero do Congresso ata-
cando inimigos pontuais e 

fazendo política sindical, só que 
mirando o público fardado.

Seu último e mais famoso desafe-
to, depois da deputada Maria do Ro-
sário, aquela que não merecia ser es-
tuprada por ser feia, nas palavras do 
capitão, foi o deputado Jean Wyllys.

Ambos cresceram mutuamente 
atacando um ao outro, sendo que 
Bolsonaro por ser mais antigo no ofí-
cio, cresceu mais. E virou presidente 
da República, amedrontando seu 

rival que saiu do país.
Agora, a bola da vez atende 

pelo nome de Roberto Barroso, o 
ministro do Supremo que preside 
a Corte eleitoral.

É mais fácil para Bolsonaro e o 
bolsonarismo alvejar um único alvo, 
embora, na prática, a extrema direita 
brasileira não faça muita diferença 
na hora de atacar alvos.

Mas, ao personalizar um inimigo 

e colocar sua cabeça a prêmio, Bolso-
naro simplifi ca ao extremo o debate, 
deixando-o ao gosto da desinforma-
ção de seus aliados, comandados por 
palavras do tipo: senta, rola, bate o 
rabinho, amigo e ataca.

Nesta terça-feira, depois de 
lançar dúvida sobre a correção 
do prefeito Bruno Covas de assis-
tir a uma partida de futebol com 
o fi lho, pouco antes de morrer de 

câncer, o presidente voltou a bater 
em Luís Roberto Barroso.

 “O que eu falo não é um ataque 
ao TSE ou ao Supremo Tribunal 
Federal. É uma luta direta com 
uma pessoa apenas: ministro Luís 
Barroso, que se arvora como dono 
da verdade”, afi rmou

Em nome da liberdade de ex-
pressão que sustenta todos os seus 
absurdos, Bolsonaro quer separar 

o ministro de seu grupo para aba-
tê-lo mais fácil.

Quando, na verdade, Barroso não 
tem absolutamente nada a ver com a 
questão a não ser a de um operador 
da legislação eleitoral vigente.

De um sistema absolutamente 
ilibado, inovador no mundo e sem 
fraudes comprovadas.

Ponto.
Mas o pretexto para melar as elei-

ções não vai colar desta vez.
Porque a democracia brasileira, 

com todas as suas belezas, não pode 
ser estuprada.   

Personalizar o inimigo é o método

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

O Grupo Nacional de Coordenado-
res de Centro de Apoio Criminal 
(GNCCRIM), órgão vinculado ao 

Conselho Nacional de Procuradores-Ge-
rais dos Ministérios Públicos dos Estados 
e da União (CNPG), lançou em 1º de agos-
to a campanha “Justiça Começa Pela Víti-
ma”. A iniciativa tem o  objetivo de cons-
cientizar pessoas, que sofreram algum 
tipo de violência, sobre os seus direitos e a 
quais órgãos elas devem recorrer. 

Por meio de uma linguagem simples 
e inclusiva, materiais vinculados em re-
des sociais explicarão, por exemplo, a 
diferença entre o Ministério Público, o 

Poder Judiciário e a Polícia Judiciária, 
além de elencar e defi nir 6 direitos das 
vítimas  (ressarcimento, direito à infor-
mação, direito ao tratamento digno, 
direito ao apoio jurídico, direito de ser 
ouvida, direito aos serviços de apoio).

As peças veiculadas nas redes foram 
produzidas pelo Ministério Público do 
Estado do Piauí (MPPI) e aprovadas para 
adoção em âmbito nacional pelo CNPG. 
A campanha será feita pelo Ministério Pú-
blico em todas as unidades da federação. 

A presidente do CNPG e procurado-
ra-geral do Amapá, Ivana Cei, explica que 
a iniciativa coloca o tema em destaque 

e estimula a discussão em todo o país. 
“É necessário reforçar a comunicação e 
levar informações que orientem com cla-
reza as vítimas que, em muitos casos, não 
sabem por onde iniciar a busca por justi-
ça. Com a nacionalização da campanha, 
chegaremos a muitos lugares, conscienti-
zando e orientando a comunidade de um 
modo geral, especialmente, as pessoas 
que buscam seus direitos”, reforça.

Fabiana Costa, procuradora-geral de 
Justiça do DF e atual presidente do GNC-
CRIM, recorda que um dos objetivos de 
atuação do GNCCRIM é promover maior 
efetividade no combate à criminalidade. 

“Essa campanha tem uma função muito 
importante porque coloca a vítima em 
situação de protagonismo dentro do sis-
tema de Justiça criminal. Com o apoio do 
CNPG, levaremos essa campanha a todos 
estados com o intuito de promover conhe-
cimento necessário à concretização de 
direitos e à promoção da Justiça”, destaca.

Para Vinícius Lins Leão Lima, pro-
motor de Justiça e Coordenador do Cen-
tro de Apoio Operacional às promotorias 
de Justiça Criminais do Ministério Públi-
co do Rio Grande do Norte, a iniciativa é 
importante porque promove a visibilida-
de da vítima e seus familiares que sempre 

estiveram longe do olhar do poder públi-
co e, em especial, do sistema de justiça. 
“Há muito a caminhar, e, nessa jornada, 
esta campanha contribui no processo de 
afi rmação dos direitos das vítimas”, com-
pletou o membro do MPRN.

Em 2020, segundo o 15º Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, fo-
ram registradas 29,1 mil tentativas 
de homicídios no país e 532.363 casos 
de lesão corporal dolosa. Além disso, 
no ano passado foram contabilizados 
519.568 roubos a transeuntes, 32.268 
roubos a residências e  46.588 roubos 
a estabelecimentos comerciais.

MPs iniciam campanha de conscientização de vítimas de violência
DIREITOS

Com a entrada em vigor da Lei 
Geral de Proteção de Dados, 
em agosto, muitas empresas 

já estão na mira de sanções.
De olho nesse mercado, um grupo de 

advogados de Natal reuniu um time de 
especialistas em tecnologia e criou uma 
consultoria especializada em LGPD.

O foco do trabalho é em soluções 
de adequação à legislação de prote-
ção de dados e privacidade.

“A ideia é uma consultoria completa 
das empresas, revisando e adaptando 
questões técnicas, jurídicas e de gestão, 
que incluem revisão de políticas, con-
tratos, procedimentos e treinamentos”, 

explica  o advogado Canindé Alves.
Segundo ele, como benefícios, o contra-

tante terá todos os seus processos internos 
reestruturados, organizados, em conformi-
dade com a Lei, mais seguros e poderão re-
passar essa confiabilidade aos seus clientes.

Acrescenta que erra quem pensa que 
apenas grandes empresas com alto fluxo 
de dados estarão sujeitas a nova legislação.

“Não importa o tamanho do negó-
cio, ele possui informações que correm 
o risco de vazamentos e, por isso mes-
mo, percalços judiciais”, lembra.

Além disso, afi rma, toda a empre-
sa possui uma base de funcionários, 
contratos, documentos internos su-
jeitos a vazamento. “É exatamente 
na prevenção desse tipo de exposição 
que nós atuamos”, diz Canindé.

Assegura que, uma vez em vigor, a 
LGDP fará aplicação de multas e mui-
tos pequenos e médios negócios são 
alvos fáceis para ataques cibernéticos.

“É importante compreender a Lei, 
assim como buscar formação específica e 
iniciar a adequação o quanto antes”,alerta.

Waldemar Ortunho Junior, presiden-

te da Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD), órgão criado há nove 
meses para regulamentar e fiscalizar a le-
gislação, diz que, inicialmente, a atuação 
da instituição será didática, mas não des-
carta a aplicação de sanções já nesta fase.

A nova legislação entrou em vigor em 
setembro do ano passado  e as penalidades 
já passaram a ser aplicadas no caso de em-
presas que não cumprirem as novas regras.

A lei determina a fi gura do encar-
regado, indicado pela companhia, para 
atuar como canal de comunicação com 
os titulares dos dados e com a própria 
ANPD. Ele é o profi ssional responsável 
pelos contatos de consumidores que 
pedem, por exemplo, para não serem 
contatados para propagandas.

A função pode ser terceirizada, mas 
grandes empresas têm criado setores pró-
prios, nomeando um executivo no cargo.

Segundo um levantamento da Fun-
dação Dom Cabral, o índice de adequa-
ção à LGPD é de 78% entre empresas 
que alocaram orçamento específi co 
para se adaptar à lei. Entre as que não 
defi niram verba para isso, só 40% dizem 

que vão conseguir cumprir a norma nos 
primeiros meses de sua vigência.

Renato Opice Blum, advogado 
especializado no assunto ouvido pelo 
jornal O Globo, afi rma que um pro-
cesso de adequação à LGPD leva pelo 
menos oito meses e, em grandes em-
presas, custa a partir de R$ 2 milhões.

O processo de conformidade iden-
tifi ca todas as fontes de coleta de dados, 
os canais em que a empresa recebe in-
formações pessoais. Além disso, prevê 
seguros para casos de vazamentos e 
treinamento de funcionários, levando 
cerca de oito meses para ser imple-
mentado e num processo contínuo.

LEGISLAÇÃO | De olho 
nesse novo mercado, um 
grupo de advogados de 
Natal reuniu um time de 
especialistas em tecnologia 
e criou uma consultoria 
especializada em LGPD

Lei de Proteção de Dados já mobiliza 
profissionais especialistas em Natal

REPRODUÇÃO

Nova legislação entrou em vigor em setembro do ano passado  
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Professor da UFRN embarca para 
mais uma missão na Antártica

Nesta quarta-feira 4, Natal pas-
sa a vacinar as pessoas a par-
tir dos 28 anos, sem comor-

bidades, contra a covid-19. Para se 
vacinar, o público deve procurar um 
dos quatro drives (Via Direta, Palácio 
dos Esportes, Sesi e Nélio Dias), além 
das 35 salas de vacina. Para receber o 
imunizante é necessária a apresen-
tação de um documento com foto, 
comprovante de residência, cartão 
de vacina e cadastro prévio no RN 
Mais Vacina. Importante lembrar 
que, todos os públicos anteriormen-

te contemplados e que, por algum 
motivo não tenham ido se vacinar, 
podem buscar um dos pontos de va-
cinação para receber o imunizante.

No site vacina.natal.rn.gov.br 
constam todas as informações ofi -
ciais sobre os grupos em vacinação, 
locais de aplicação, fi las nos drives, 
documentação e dúvidas frequentes.

Segunda dose
Para receber a segunda dose é 

necessária a apresentação do cartão 
de vacina, documento com foto e 

comprovante de residência de Natal.

Oxford
Pode receber a D2 quem recebeu 

a primeira dose até 12 de maio, ou 85 
dias.

Coronavac
Pode receber a D2 quem comple-

tou 28 dias da primeira dose.

Pfizer
Pode receber a D2 quem recebeu 

a primeira dose até 21 de maio.

Natal avança e vacina público 
com 28 anos contra a covid-19

IMUNIZAÇÃO
JOSÉ ALDENIR

ARQUIVO PESSOAL

Público deve procurar um dos quatro drives além das 35 salas de vacina 

Nessa nova missão, José Henrique fará a reinstalação de sistemas de sondagem ionosférica, no “continente gelado”

“É fantástico. É uma paisa-
gem surreal. Não parece 
uma paisagem terrestre, 

parece uma paisagem alienígena, de 
outro lugar”, contou o professor Jo-
sé Henrique, da Escola de Ciências 
e Tecnologia. Quem vê imagens da 
Antártica pela televisão pode não 
ser capaz de dimensionar a beleza 
e grandiosidade do continente. Já 
quem participou de 14 expedições, 
como o professor José, tem proprie-
dade para falar sobre o lugar. 

Dia 25 de outubro, o professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) chega à Estação Antár-
tica Comandante Ferraz para realizar 
sua 15ª expedição. Vinculado ao Pro-
grama Antártico Brasileiro (Proantar) 
desde 1994, após sua graduação pelo 
Instituto de Física da Universidade de 
São Paulo (USP), José Henrique é con-
vidado regularmente para cumprir 
missões na estação brasileira.

Físico e doutor em Geofísica Es-
pacial, ele desenvolve estudos sobre 
a alta atmosfera terrestre, vinculados 
ao Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). Desta vez, irá fazer 
a reinstalação de sistemas de sonda-
gem ionosférica para que as pesqui-
sas possam continuar após a reinau-
guração da estação. Sua chegada ao 

Brasil está prevista para acontecer na 
semana de Natal, no fi m deste ano.

Instalada em 1984, a Estação 
Comandante Ferraz abriga pesquisa-
dores de diversas áreas que estudam 
o ambiente e a biodiversidade do 
continente. Ao longo dos anos, passou 
por ampliações e melhorias, o que fez 
o Brasil se destacar e ser incorporado 
como membro consultivo no Tratado 
da Antártica, documento que regula a 
atuação dos países no continente.

Em 2012, foi atingida por um 
incêndio de grandes proporções. Na 
ocasião, dois militares morreram 

e 70% da sua estrutura foi perdida. 
Em janeiro de 2020, foi reinaugurada 
com 17 laboratórios. Com capacida-
de para abrigar até 65 pessoas, sua 
estrutura fi ca localizada na Ilha Rei 
George, na Baía do Almirantado, e 
recebeu um investimento de 100 mi-
lhões de dólares para reinauguração. 

A estação permite que as pesqui-
sas realizadas ajudem a entender as 
infl uências meteorológicas da Antár-
tica sobre o planeta. A região inteira 
permite aos cientistas  entenderem, 
também, o impacto da atuação hu-
mana na natureza. Dessa forma, ter o 

Brasil atuante nessa região é estar na 
ponta do avanço científi co mundial.

Como especifi cou uma pesquisa 
do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), o Brasil acompanha 
com atenção a região, posto que é 
onde se encontram suas fronteiras 
marítimas e rotas comerciais, além 
de ser um lugar de localização estra-
tégica, já que a principal rota de aces-
so passa pelo Atlântico Sul.

Destaque em nível mundial
Já para a UFRN, ter um docente 

que está vinculado a um programa 

tão importante é estar entre as uni-
versidades com excelência de ensino, 
pesquisa e desenvolvimento científi -
co. “Se você tem algum pesquisador 
com missões na Antártica, isso signi-
fi ca que já conseguiu algum nível de 
excelência. Para a UFRN, signifi ca me-
lhorar a sua excelência com pesquisas 
de alta qualidade”, explicou José. 

Assim como José Henrique, 
outro pesquisador com passagem 
pela UFRN também já esteve na 
Antártica. O professor José João 
Lelis, ex-professor do Departa-
mento de Geografi a do Centro de 
Ensino Superior do Seridó (Ceres), 
campus Caicó, participou da 37ª 
Operação Antártica (Operantar), 
do Programa Antártico Brasileiro. 

Essas participações só reafi r-
mam o nível de excelência da univer-
sidade, que já se destaca há anos em 
diversas áreas, além de inspirar uma 
nova geração de estudantes que, cer-
tamente, estarão mais seguros e ca-
pacitados para atuar e fazer história. 

“O continente branco: viagem 
ao fi m do mundo”. Esse é o título 
de uma incrível jornada descrita 
pelo professor José Henrique. Em 
2009, ele contou um pouco sobre 
sua experiência de viagem em um 
texto envolvente e rico em deta-
lhes. Nele, o leitor se sente como 
um companheiro do professor. 
“Sou físico e doutor em Geofísica 
Espacial e a viagem que vou nar-
rar aqui foi uma viagem à Terra do 
Gelo Eterno, a Antártica”, começa. 

No texto, ele embarca em uma jor-
nada que vai muito além de um relato 
de pesquisador. É pura experiência 
humana e refl exiva. “A experiência 
pessoal é fantástica e isso me faz sem-
pre não recusar o convite”, conclui.

JOSÉ HENRIQUE | Físico 
e doutor em Geofísica 
Espacial, ele desenvolve 
estudos sobre a alta 
atmosfera terrestre, 
vinculados ao Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE)
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Em meio à luta pela libertação 
dos escravos em Pernambuco, 
que marcou uma nova fase no 

movimento abolicionista brasileiro, 
em 1884, nascia em Garanhuns, no 
agreste pernambucano, a primeira 
loja do Grupo Ferreira Costa, hoje o 
quinto maior home center do País.

Em outubro deste ano, a pri-
meira loja desta marca tradicio-
nalíssima começa a funcionar em 
Natal numa área construída de 10 
mil metros quadrados, na esquina 
da Avenida Senador Salgado Filho 

(BR-101) com a Avenida Engenheiro 
Roberto Freire, em Ponta Negra.

Com mais de 80 mil produtos pa-
ra casa e construção, além de espaço 
para lojas de conveniência, estoque 
para pronta-entrega no local e servi-
ços, o Home Center Ferreira Costa já 
começou a preencher 400 vagas de 
trabalho, com prioridade para as áre-
as fi scal, manutenção e vendas.

A primeira loja da Ferreira Cos-
ta, ainda no Brasil império, vendia 
apenas produtos de primeira neces-
sidade, como ferragens e utensílios 

domésticos. Só mais tarde, em 1920, 
João Ferreira da Costa expandiu os ne-
gócios da família e passou a importar 
ferragens e implementos agrícolas.

Em 1995, iniciaram-se as ativida-
des da fi lial do Recife, com área de 
vendas de 6.000 metros quadrados e 
oferecendo mais de 25 mil itens. Em 
2002, a loja foi ampliada para 11.000 
metros quadrados de área de vendas, 
oferecendo 40.000 itens à venda.

Em 2019, o Grupo deu início ao 
e-commerce pelo site www.ferreiracos-
ta.com, a partir do qual a empresa es-

pera ampliar os serviços ao cliente pelo 
celular ou computador, num projeto  
de futuro para uma empresa familiar.

Hoje, a Ferreira Costa está em 
Recife, nos bairros da Imbiribeira 
e da Tamarineira, e em Garanhuns, 
cidade de sua fundação; em Salva-
dor, na Avenida Paralela; em Araca-
ju, próximo ao viaduto do Distrito 
Industrial de Aracaju, inaugurada 
em dezembro de 2015 e em João 
Pessoa, fundada em 2019, no bairro 
do Aeroclube. Este ano, o foco da 
expansão física é Caruaru e Natal. 

EXPANSÃO | Em outubro 
deste ano, a primeira 
loja da marca tradicional 
começa a funcionar 
em Natal numa área 
construída de 10 mil metros 
quadrados, na esquina da 
Avenida Senador Salgado 
Filho com a Avenida 
Engenheiro Roberto Freire

Secular empresa Ferreira Costa 
abre novos empregos em Natal

O Empretec é considerado um 
dos principais programas de 
formação empreendedora do 

mundo e agora trilha para se conso-
lidar também como um seminário 
de estímulo ao agronegócio, com 
a realização da segunda turma do 
Empretec Rural no Brasil, promovido 
pelo Sebrae no Rio Grande do Norte, 
na cidade de Mossoró, na semana 
passada. A metodologia da tradicio-
nal capacitação foi adaptada para 
despertar o potencial e trabalhar as 
características do comportamento 
empreendedor daqueles que atuam 
especifi camente no campo.

O Empretec Rural no Rio Grande 
do Norte atraiu 23 empreendedores, 
que foram em busca de uma melhor 
percepção dos pontos positivos e os de 
melhoria na condução da propriedade 
rural. Ao longo de toda a semana, eles 
participaram de um evento de imersão 
de 6 dias, com 60 horas e desafios para 
despertar a identidade empreendedo-
ra. Isso porque a turma passou por ati-
vidades práticas, cientificamente fun-
damentadas, que mostram como agem 
os empreendedores de sucesso e quais 
são os dez comportamentos caracte-

rísticos para ter êxito no agronegócio. 
Essa capacitação é fundamental já que 
um dos maiores desafios dos pequenos 
produtores rurais brasileiros é se per-
ceber como empreendedores e fazer a 
gestão de sua propriedade rural como 
se fosse uma empresa, como de fato é.

Para marcar a realização da pri-

meira turma no estado, o diretor de 
Operações do Sebrae-RN, Marcelo 
Toscano, participou da abertura do 
seminário ao lado do gerente do Es-
critório Região do Sebrae no Oeste, 
Paulo Miranda. “Os exemplos, as ati-
vidades e as dinâmicas utilizados no 
seminário são todos customizados 

e adaptados para o meio rural, o que 
proporciona uma melhor visualiza-
ção, entendimento e prática futura”, 
diz o gerente. O Empretec Rural que 
ocorreu para fechar na última semana 
de julho foi a primeira turma do Nor-
deste, a segunda do Brasil a executar 
a metodologia focada em empreende-

dores com atividades relacionadas ao 
agronegócio.

Segundo Paulo Miranda, a capaci-
tação foi considera um sucesso tanto 
pelos participantes quanto pelos faci-
litadores, que vieram de outros esta-
dos, como Santa Catarina e São Paulo, 
para acompanhar o desenvolvimento 
da turma em Mossoró. “Temos uma 
excelente perspectiva em função de 
uma demanda crescente por esse 
tipo de capacitação, não só aqui, em 
Mossoró, mas em outras regionais. Há 
uma demanda por soluções voltadas 
a esse público específi co”.

Para o gerente, a expectativa é de 
que esses empreendedores que tive-
ram oportunidade de participar do 
Empretec Rural coloquem em prática 
os conhecimentos e comportamen-
tos adquiridos no seminário no dia 
a dia dos seus negócios e consigam 
mudar a realidade de Mossoró, que é 
considerada um dos principais polos 
agrícolas do Rio Grande do Norte. 
“Precisamos de lideranças também 
no meio rural para que o estado pos-
sa se desenvolver economicamente 
com melhores resultados diante do 
enorme potencial que tem”.

Sebrae realiza no RN primeira turma do Empretec Rural do Nordeste
EMPREENDEDORISMO

AGÊNCIA SEBRAE

REPRODUÇÃO

Empreendedores foram em busca de melhor percepção dos pontos positivos e os de melhoria na condução da propriedade rural

Com mais de 80 mil produtos 
para casa e construção, além de 
espaço para lojas de conveniência, 
estoque para pronta-entrega no 
local e serviços, o Home Center 
Ferreira Costa já começou a 
preencher 400 vagas de trabalho
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GERALDO FALCÃO/PETROBRÁS

A Petrobras comunicou às dis-
tribuidoras do Nordeste do 
País que não vai mais fornecer 

gás natural em 2022. O rompimento 
acontecerá após décadas de abaste-
cimento contínuo e ininterrupto. O 
anúncio pegou de surpresa os Esta-
dos, que têm cerca de cinco meses 
para promover uma chamada pública 
para buscar novos fornecedores, pra-
zo considerado curto por alguns deles. 

O temor é que não seja possível 
substituir a Petrobras a tempo e o su-
primento aos consumidores seja in-
terrompido, num primeiro momen-
to, segundo fontes de governos que 
falaram ao Estadão/Broadcast em 
condição de anonimato. A interrup-
ção é mais um passo dado de retirada 
da Petrobras do mercado nordestino 
para se concentrar no Sudeste. 

A comunicação de suspensão 
do fornecimento de gás, no ano que 
vem, foi feita diretamente às em-
presas distribuidoras, que têm os 
governos estaduais como sócios. O 
tratamento, no entanto, foi diferen-

ciado, de acordo com o tamanho e a 
importância dos mercados de gás. 

Para a Bahia, maior consumidor 
da região e um dos maiores do País, 
a estatal disse que não vai suspen-
der o abastecimento até que seja 
fi rmado novo contrato com outra 
empresa fornecedora. O mesmo 
deve acontecer no Ceará e em Per-
nambuco. Para mercados menores, 
no entanto, a petrolífera não deu a 
mesma garantia, segundo fontes.

O mercado nordestino de gás é o 
segundo maior do País, atrás apenas 
do Sudeste, segundo a Associação Bra-
sileira das Empresas Distribuidoras de 
Gás Natural (Abegás). Na região, foram 
vendidos 15,26 milhões de m3 por dia 
do insumo na média do primeiro tri-
mestre (dado mais atualizado). Esse 
volume representa 21,8% do total co-
mercializado no período, em todo Pa-
ís. O maior consumo disparado é para 
geração de eletricidade e na indústria, 
de cerca de 6 milhões de m3/dia, cada. 
Existe, porém, uma grande disparida-
de na demanda por Estado.

No centro dessa mudança está 
o arrendamento do terminal de 
regaseifi cação da Bahia, pelo qual 
é importado o insumo na forma li-
quefeita. A Petrobras tenta alugar o 
terminal desde dezembro de 2019, 
mas não teve sucesso até agora. A 
Golar Power e a Excelerate chega-
ram a demonstrar interesse no ne-
gócio, mas foram desclassifi cadas 
da licitação, que está parada.

“Se a Petrobras vender gás para 

todas as distribuidoras, nenhu-
ma empresa vai alugar o terminal 
da Bahia, já que a demanda parte 
apenas das distribuidoras de gás e 
de grandes consumidores. É uma 
questão comercial”, afi rma Edmar 
Almeida, pesquisador do Instituto 
de Energia da PUC-Rio. Segundo ele, 
caso haja problema de suprimento, 
enquanto não se resolve o arrenda-
mento do terminal, a Petrobras ou 
outros fornecedores poderão trans-
portar o produto doméstico pelo 
gasoduto Gasene, que interliga as re-
giões Nordeste e Sudeste. Além disso, 
há a possibilidade de fornecimento 
por pequenos produtores de gás in-
dependentes.

No Rio Grande do Norte, a dis-
tribuidora Potigás contratou, por 
dois anos, 236 mil m3/d da Petro-
Reconcavo, pequena produtora em 
campos terrestres locais. A entrega 
começará em janeiro. Em Pernam-
buco, com mercado consumidor de 
maior porte, a fornecedora será a 
Shell, vencedora de uma chamada 
pública. A petrolífera anglo-holan-
desa foi contratada por dois anos 
para abastecer o Estado com 750 mil 
m3/d em 2022 e 1 mil m3/d em 2023. 

A Bahia também já negociou 
nova fonte de suprimento e aguar-
da o desenrolar do arrendamento 
do terminal de importação de GNL, 
segundo o secretário de Infraestru-
tura da Bahia, Marcus Cavalcanti.

A preocupação maior é dos Es-
tados que têm mercado consumidor 

menor e menos atraentes. Alguns 
deles ainda aguardam a Petrobras 
vender campos terrestres de pro-
dução de gás. Quem comprar esses 
campos poderá ser fornecedor. Mas, 
enquanto isso não acontece, estão 
sem alternativa, segundo fontes.

A suspensão do abastecimento 
de gás do Nordeste é mais um pas-
so dado pela Petrobras para se con-
centrar no Sudeste. Além do pré-sal 
das bacias de Santos e Campos, a 
empresa mira o segmento de refi no 
de São Paulo, principalmente. 

No restante do País, está se des-
fazendo de campos de produção 
de petróleo e gás em águas rasas 
e terrestres, fábricas de combustí-
veis, biocombustíveis e fertilizan-
tes, além de redes de transporte de 
gás, terminais de regaseifi cação e 
usinas de geração de energia eólica. 

Petroleira vai 
oferecer solução 
temporária de 
fornecimento de gás

A Petrobras está disposta a 
negociar soluções temporárias 
às distribuidoras estaduais de 
gás natural do Nordeste que não 
encontrarem um fornecedor do 

insumo substituto à estatal, em 
2022. Em resposta ao Estadão/
Broadcast, a petroleira infor-
mou ainda que o suprimento 
de gás está assegurado para os 
contratos de fornecimento já 
fi rmados com entrega prevista 
para acontecer a partir de 1º de 
janeiro do ano que vem.

“Os processos em curso de 
arrendamento do TRBA (termi-
nal de regaseifi cação da Bahia), 
objeto do acordo fi rmado no 
TCC (termo de compromisso de 
cessação) com o Cade, e demais 
desinvestimentos em campos 
de produção de gás trarão no-
vos operadores ao mercado, 
que poderão suprir o atendi-
mento das demandas locais”, 
complementou a empresa.

O TCC fi rmado com o órgão 
antitruste prevê a saída da Petro-
bras de segmentos do mercado 
de gás. A intenção é promover a 
abertura do mercado, que, segun-
do o Cade e a estatal, pode con-
tribuir para baixar o preço do gás.

A Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP), representante de 
empregados da Petrobras, infor-
mou que “estuda ações judiciais” 
para garantir o fornecimento de 
gás pela petrolífera às distribui-
doras do Nordeste. A entidade se 
posiciona contra o processo de 
venda dos ativos da empresa e 
tem recorrido à Justiça para ten-
tar barrar os desinvestimentos. 

COMBUSTÍVEIS. Anúncio 
pegou de surpresa os 
Estados, que têm cerca de 
cinco meses para promover 
uma chamada pública para 
buscar novos fornecedores; 
Potigás contratou produtora 
em campos terrestres locais

A Petrobras comunicou às 
distribuidoras do Nordeste do País 
que não vai mais fornecer gás 
natural em 2022. 

Petrobras vai suspender 
fornecimento de gás natural para 
distribuidoras do Nordeste em 2022
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - CEHAB, 09.509.294/0001-
56, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - Idema a Licença Simplificada - LS para CONJUNTO HABITACIONAL COM 14 UNIDADES A 
SEREM CONSTRUÍDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA/VIVER MELHOR COM RECURSOS DO 
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA DO GOVERNO DO RN, localizado 
no Loteamento Residencial Nísia Floresta, NÍSIA FLORESTA/RN. CEP: 59164-000. Coordenadas Geográficas: 
6°03'47.5"S 35°14'10.5"W. 

Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz 
Diretor Presidente CEHAB/RN 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO – CORECON/RN  
EXTRATO DE EDITAL – AVISO DE ELEIÇÃO  

 
Nos termos da Resolução 1.981, de 23/10/2017 e 2.068, de 10/05/2021, do Cofecon, faço saber que no dia 27 
de outubro do ano de 2021, a partir das 8 (oito) horas até às 20 (vinte) horas do dia 29/10/2021, no sítio 
eletrônico www.votaeconomista.org.br, serão realizadas eleições para renovação de terço de Conselheiros 
Efetivos e Suplentes deste Corecon-RN, conforme critério de vagas estabelecido, e de DelegadoEleitor Efetivo 
e Suplente junto ao Colégio Eleitoral do Cofecon. O prazo para registro de chapas no Corecon-RN será de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação, encerrando-se às 16:00 horas do dia 01 de 
setembro de 2021. O registro das chapas será feito de acordo com a Resolução 1.981, de 23 de outubro de 
2017, do Cofecon, a ser efetuado na sede deste Conselho, localizada na Rua Princesa Isabel, 815, Cidade 
Alta, Natal/RN, no horário das 9h às 16h. O Edital completo encontra-se no Site www.corecon-rn.org.br e 
fixado no quadro de aviso na Sede do Corecon-RN. Natal/RN, 03 de agosto de 2021. Econ. Marcos Frederico 
Carreras Simões – Presidente do Corecon-RN. 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A EOLICA DO AGRESTE POTIGUAR II S.A., CNPJ: 33.268.312/0001-30, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Prévia  
para o empreendimento Subestação Elétrica 34,5/500 KV-240 MVA do 
Complexo Eólico Agreste Potiguar, localizado na Zona Rural do município de 
Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR II S.A., CNPJ: 33.268.312/0001-30, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação 
para o empreendimento Subestação Elétrica 34,5/500 KV-240 MVA  
do Complexo Eólico Agreste Potiguar, localizado na Zona Rural do município 
de Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
G J SANTOS DE OLIVEIRA, CNPJ: 70.156.112/0002-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença de Operação – LO 
para o Posto São João VII, localizado na Av. da Integração, 31, Centro, CEP: 59.865-000, Umarizal-RN. 
 

Gonçalo João Santos de Oliveira 
Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO OLINDA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 40.756.983/0001-05 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO de Nº 2018-
127604/TEC/RLO-1155, com prazo de validade até 23/01/2022, para Transportes de Carga Perigosas, 
localizado na Rua Jeremias da Rocha, nº 190, Bairro Santo Antônio, CEP.: 59.611-190, Mossoró/RN. 
 

SÉRGIO LEITE DE SOUSA 
PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de unidades residenciais multifamiliares localizadas na Avenida Flor do 
Cerrado, bairro parque das nações, loteamento bosque das orquídeas, quadra 34, lotes 642 à 650. 

 
Victor Eduardo Bastos de Souza 

Responsável Técnico 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
TENDENCIA CONFECCOES LTDA - ME, CNPJ 19.169.971/0001-98, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma 
Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Cosme Luiz, N° 169, Centro, Parelhas/RN - CEP: 59.360-
000. 

Diana Carla Borges de Melo 
Proprietária 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
CEMITERIO PARQUE VILA FLOR LTDA, CNPJ: 07.072.594/0001-95, com endereço na Av. Vila Flor, Nº 700, 
Distrito Industrial, Macaíba/RN, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Operação, , em favor do CEMITERIO PARQUE VILA FLOR para  
crematório, um cemitério vertical e um ossuário. Localizado no município de Macaíba/RN. 
 

Gustavo Antônio Leão Vila – Representante Legal 
 

RETOMADA | Apesar da recuperação, o faturamento dos shoppings centers deve ficar 15% 
abaixo do registrado em 2019, antes da pandemia; tíquete médio estimado é de R$ 192

A Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abras-
ce) prevê um aumento de 

médio de 32% nas vendas na sema-
na que antecede à comemoração 
do Dia dos Pais. A alta representa 
um adicional de vendas de R$ 870 
milhões em relação a 2020. No 
mesmo intervalo do ano passado, 
as vendas caíram 32,5% ante 2019.

A expectativa é de que um 
tíquete médio (valor médio por 
venda) de R$ 192, um avanço de 
11,6% ante o ano passado, quando 
o valor registrado foi de R$ 172. A 
expectativa supera também os R$ 
176 reportados em 2019. As cate-
gorias de presentes em destaque 
para a data são: artigos esportivos, 
eletrônicos e calçados, segundo a 
pesquisa Expectativas para o Dia 
dos Pais realizada pela instituição 
entre os dias 21 e 28 de julho.

A Abrasce destaca que as pro-
jeções dos shoppings em relação 
ao volume de vendas registrado 
em 2019, período pré-pandemia, 
ainda são de queda, da ordem 
de 15%. No entanto, observa um 

otimismo maior em relação às 
datas comemorativas anterio-
res. Para o Dia das Mães, o recuo 
esperado era de 19% e para o Dia 
dos Namorados, 23% ante 2019.

Para o presidente da associa-
ção, Glauco Humai, contribuem 
para as expectativas a maior fl exi-
bilização das medidas de distan-
ciamento social, aliada ao avanço 
da vacinação no País e a melhora 

da confi ança do consumidor.
“Os empreendedores estão 

mais otimistas e acreditam que 
os consumidores estão mais dis-
postos a investir em um produto 
mais elaborado, já que muitos 
fi lhos fi caram um bom tempo 
longe dos pais e estão retoman-
do, ainda que com toda a cautela 
necessária, os encontros familia-
res após a vacinação”, afi rma.

O número de brasileiros 
com patrimônio de mais 
de US$ 1 milhão pode 

chegar a 481 mil em 2025, cres-
cimento de 29% em relação a 
2020 (373 mil), mostram estima-
tivas da consultoria britânica 
Newmark em relatório. Os super-
-ricos, com patrimônio de mais 
de US$ 30 milhões, devem cres-
cer 23% até 2025 no País e chegar 
a pouco mais de 6 mil pessoas.

Para chegar a esses números, 
um time de engenheiros da con-
sultoria criou um modelo que 
estima a população de milio-
nários a partir de informações 
passadas por mais de 600 fontes 
pelo mundo, incluindo áreas 
de private dos bancos, family 
offi  ces e consultores. O levanta-
mento considera o patrimônio 
líquido incluindo a principal 
residência (mais valiosa). 

“A vacinação é um sinal positi-
vo e que marca o início de um no-
vo ciclo econômico em um mun-
do pós-pandêmico. A projeção 
para 2021 é que a população com 
mais de US$ 1 milhão continue 

crescendo”, disse Mariana Hana-
nia, diretora de Pesquisa e Inteli-
gência de Mercado da Newmark.

O crescimento dos ricos e 
super-ricos será ainda maior na 
China. O estudo sugere um im-
pressionante aumento de 56% 
até 2025, atingindo a marca de 
9 milhões de pessoas com mais 
de US$ 1 milhão. Os super-ricos 
na China devem superar pela 
primeira vez a marca de 100 mil 

pessoas até 2025. Nos Estados 
Unidos, o número de super-ricos 
deve chegar a 223,9 mil.

Dados do levantamento mos-
tram, porém, que o número de 
pessoas com mais de US$ 1 mi-
lhão encolheu no Brasil durante a 
pandemia. Segundo Mariana, isso 
pode ter a ver com o fato de o real 
ter se desvalorizado frente ao dó-
lar - o critério de corte da pesqui-
sa, afi nal, é em moeda americana. 

Shoppings esperam crescimento 
de 32% das vendas no Dia dos Pais

Brasil deve ganhar mais 100 mil 
milionários até 2025, diz consultoria 

Avanço da vacinaçã em todo o país melhorara as perspectivas do setor

Brasileiros com patrimônio avaliado em mais de US$ 1 milhão pode chegar a 481 mil 

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

NOVOS RICOS
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
Castro & Santos Fabricacao de Ceramica LTDA, 37.816.974/0001-58, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes 
licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada para a atividade de fabricação de artefatos cerâmicos para uso na 

construção civil, localizada no Sítio Umbuzeiro, S/N, Zona Rural, São José do Seridó/RN; 
 Licença Simplificada para a atividade de extração de argila para uso em cerâmica estrutural, localizada no 

Sítio Umbuzeiro, S/N, Zona Rural, São José do Seridó/RN. 
Castro & Santos Fabricacao de Ceramica LTDA 

Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A BS Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 28.651.652/0001-05, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada de nº 
2021-158980/TEC/LS-0078, com validade até 25/07/2027, para a produção de argamassas poliméricas, 
localizada no Sítio Zangarelhas, 200, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN. 
 

MARCOS ANTÔNIO DE BRITO JÚNIOR - Sócio Proprietário 
 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CERÂMICA SANTO EXPEDITO LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob o N° 13.559.469/0001-07, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Simplificada – LS, com prazo de validade até 07 de julho de 2027 para Funcionamento da Indústria de 
Cerâmica Vermelha, localizada na Rua Vereador José Bezerra de Sá, nº 1431, Lagoa do Ferreiro, município de 
Assú, Estado do Rio Grande do Norte.  

Luiz Carlos Guimarães Filho 
Administrador 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

CAMAR RN MARICULTURA LTDA EPP. CNPJ: 11.808.952/0002-33, com endereço na Av. do Pontal, s/n, 
Canguaretama/RN, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada nº 273914/2001, com prazo de validade até 21/08/2024, 
em favor do Projeto de Produção de pós-larvas de camarões marinhos, em uma área total de 8.400,00 m², na 
zona rural do município de Canguaretama/RN. 

José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho - Proprietário 
 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião Extraordinário. 
Solicitante: a Sra. TANIA BERGAMINI ROSA, brasileira, aposentada, portadora do RG n° 004.201.216, e do CPF/MF sob 
o n° 022.893.668-38, residente e domiciliada na Rua dos Coquerais, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, 
vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coquerais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 315,00m² (trezentos e quinze metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.04.1720.0000.5 e sequencial n° 1.008912.8., CEP: 59.178-000. 
Limites e Confrontações:  

Ao Norte do ponto P1 ao P2 com 17,00m, com o Sr. Jair de Oliveira Silva e o Sr. Erivaldo Amorim de Souza; Ao 
Leste, do ponto P2 ao P3 com 18,00m, com o Sr Romero Caetano de Mendonça; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 
18,00m, com a Rua dos Coquerais; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 18,00m, com o Sr. Francisco Martins da Costa. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 92.500,00. O requerente alega o exercício pleno 
da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco Martins da Costa, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado 
artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes 
dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de 
usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 04.08.2021 

 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

CIÊNCIA | Estudo foi realizado na Dinamarca e não testou a proteção contra variante Delta; 
no Brasil, mistura de vacinas começou em São Paulo e tem sido feita com grávidas

A combinação da primeira 
dose da vacina contra a 
covid-19 da AstraZeneca 

com uma segunda dose de imu-
nizantes de RNA mensageiro 
(RNAm), como os produzidos por 
Pfi zer/BioNTech ou Moderna, for-
nece “boa proteção “, disse nesta 
segunda-feira, 3, o Instituto Esta-
dual de Soro (SSI) da Dinamarca.

Um número crescente de paí-
ses está procurando mudar para 
diferentes vacinas covid-19 para 
as segundas doses, medida par-
ticularmente necessária na Di-
namarca após as autoridades de 
saúde descontinuarem as inocu-
lações com a vacina da AstraZe-
neca em abril, em função de raros 
efeitos colaterais. Mas a Agên-
cia Europeia de Medicamentos 
(EMA), além de outras autorida-
des do setor, já afi rmaram que os 
benefícios superam os riscos no 
caso da vacina da AstraZeneca.

No Brasil, o imunizante só não é 
recomendado para grupos específi -
cos, como gestantes. A restrição foi 
adotada após a morte de uma grá-
vida no Rio que havia recebido uma 
dose da AstraZeneca no dia anterior. 
Para as gestantes que já haviam to-
mado o imunizante da farmacêuti-
ca anglo-sueca, a recomendação do 
Ministério da Saúde foi justamente 
combinar com uma segunda inje-
ção da Pfi zer. A vacina da Moderna 

não é aplicada no Brasil.
Na Dinamarca, mais de 144 mil 

pessoas, a maioria funcionários da 
linha de frente no setor de saúde 
e idosos, receberam sua primeira 
injeção com a vacina da AstraZe-
neca, mas foram posteriormente 
vacinados com as vacinas da Pfi -
zer/BioNTech ou Moderna.

“O estudo mostra que quatorze 
dias após um programa de vacina-
ção combinado, o risco de infecção 
com SARS-CoV-2 é reduzido em 
88% em comparação com indivídu-
os não vacinados”, disse o Instituto 
Estadual de Soro. Essa é uma “alta 
efi cácia”, acrescentou o SSI, com-
parável à taxa de efi cácia de 90% 
de duas doses da vacina da Pfi zer/

BioNTech, confi rmada em outro 
estudo dinamarquês.

Publicado na semana passada, 
o estudo abrangeu um período de 
mais de cinco meses entre feve-
reiro e junho, período em que a 
variante Alfa do coronavírus, iden-
tifi cada originalmente no Reino 
Unido, foi predominante. Não foi 
possível concluir se a mesma pro-
teção se aplica à variante Delta, 
que é agora a mais difundida na 
Dinamarca, em outros países da 
Europa e nos Estados Unidos, país 
em que, segundo a plataforma Our 
World in Data, a Delta já corres-
ponde a mais de 90% dos casos. No 
Brasil, essa cepa não é a dominan-
te, mas preocupa especialistas. 

O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou em seu 
portal, o resultado da se-

gunda chamada do Programa 
Universidade para Todos (Prou-
ni), relativo ao segundo semestre 
de 2021. Os selecionados terão 
até o dia 11 deste mês para com-
provar as informações apresenta-
das no ato de inscrição, por meio  
dos documentos exigidos para o 
acesso à bolsa de estudo.

O Prouni oferece bolsas 
de estudo integrais e parciais 
(50%) em instituições particu-
lares de educação superior. Para 
concorrer é necessário, no caso 
das bolsas integrais, que o estu-
dante comprove renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de até 
1,5 salário-mínimo.

Para as bolsas parciais, que 

cobrem 50% do valor das men-
salidades, a renda familiar bruta 
mensal deve ser de até três salá-
rios-mínimos por pessoa.

O MEC informou que só pode 
participar do Prouni o estudante 
que não tenha diploma de curso 
superior. 

Combinar 1ª dose da AstraZeneca 
com 2ª da vacina da Pfizer é eficaz

MEC divulga segunda chamada do 
Prouni; selecionados têm até dia 11

Vacinas contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna

Selecionados têm até o dia 11 próximo para comprovar dados

REUTERS/DADO RUVIC/ILLUSTRATION

STUDIO FORMATURA

ENSINO SUPERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021

PROCESSO Nº 701006/2021
Objeto: Registro de Preços visando aquisição futura e de forma parcelada de medicamentos de A à Z, com 
o maior desconto percentual sobre a tabela o cial de preços de medicamentos, revista abc farma. Tipo: 
Maior desconto. Data da abertura: 16/08/2021 às 9h. Legislação aplicável: Lei nº 10.520/02. Decreto nº 
10.024/19. Decreto Municipal nº 05/17. Lei Complementar n° 123/06. Lei nº 8.666/93 e subsidiárias. Local: 
Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. 
Orçamento: Aberto. Todos os esclarecimentos ou dúvidas poderão ser solicitados pelo sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Disponibilidade do edital: www.portaldecompraspublicas.com.br - 
http://licitafacil.tce.rn.gov.br - https://www.lagoadanta.rn.gov.br/home.

Lagoa D'Anta/RN, 02 de agosto de 2021
Samuel Duarte de Souza

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 705001/2021
O Município de Lagoa D'Anta/RN, torna público que realizará Licitação Pública na Modalidade TOMADA 
DE PREÇOS pelo regime de menor preço global, com o objetivo: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO JUSTINO DA 
CRUZ E DA RUA MARIA LÍDIA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN. A sessão, 
apenas para abertura dos envelopes de Habilitação, ocorrerá às 09h30min do dia 20/08/2021. Os 
interessados poderão entregar os envelopes de Credenciamento; Envelope nº. 01 – HABILITAÇÃO e 
Envelope nº. 02 – PROPOSTA até a data da sessão. Informações, o Edital, anexos e CRC podem ser 
solicitados através do e-mail: pmld.cpl2021@gmail.com.

Lagoa D'Anta/RN, 02 de agosto de 2021
Wyller Paci co Batista da Costa

Presidente
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JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Essas discussões envolvendo a 
tal da CPI da Covid, no Sena-
do; ministros do STF, do TSE, 

o presidente Bolsonaro, o ex-presi-
diário Lula e pré-candidatos Brasil 
afora não resolvem e não resolve-
rão absolutamente nada em favor 
das classes menos favorecidas.

São factóides, suspeitas, acusa-
ções, asneiras, palavreados incon-
sequentes, promessas, ameaças, 
tudo alimentando interesses de 
categorias que, ao longo de déca-
das, não demonstraram nenhum 
interesse em ajudar os que preci-
sam de ações governamentais.

 Todos farinha do mesmo saco, 
com pequenas diferenças, como um 

faltando um dedo, o outro falando 
besteira 24 horas por dia, uns cabelu-
dos, outros carecas. Na essência, co-
mungam da mesma sacanagem, be-
bem na mesma fonte da impunidade. 
Parte dessa turma faz as leis, a outra 
parte sanciona, a outra parte interpre-
ta do jeito que bem quer e, como diria 
Justo Veríssimo, personagem do gênio 
Chico Anísio, “pobre é que se exploda”.

 Quando um político famoso é 
condenado, como o emblemático 
caso de Luiz Inácio Lula da Silva, 
logo surgem brechas que transfor-

mam os investigadores em bandi-
dos e o canalha-mor em quase mo-
cinho, com direito até em pensar 

em ser candidato novamente.
 Às margens dessa corja, nas fave-

las, nas fi las dos desempregados, no 
chão dos hospitais, morrendo de fome 
e sede, recebendo salários miseráveis, 
está uma massa humana desrespeita-
da, assaltada, humilhada, massacrada 
por um bando de cafajestes travesti-
dos de “representantes do povo”, de 
“guardiões da Constituição”.

 As desigualdades sociais que 
imperam no território brasileiro 
parecem não ter fi m, porque os 
bandidos se unem descaradamen-

te, fazem acordos imorais, sorriem 
dos que, inocentemente ou depen-
dentes da sobrevivência, ainda di-
zem acreditar neles.

Quando esse cenário mudará? 
Depende de nós. Depende dos 
homens e mulheres de bem resol-
verem que a nação não fi cará mais 
nas mãos dos mesmos de sempre, 
nem dos “novinhos” e “novinhas” 
que desejam apenas perpetuar o 
roubo aos cofres públicos.

 O Brasil está carente de auto-
ridade, não de autoritarismo, nem 
de santinhos que, em busca de vo-
tos, mais parecem prostitutas na 
beira de estrada, de tanto se ofe-
recerem a qualquer tipo de eleitor.

“Pobre é que se exploda”
REPRODUÇÃO

ECONOMIA | Três das quatro grandes categorias econômicas e a maior parte (14) das 26 atividades investigadas pela 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM) registraram recuo na produção; no acumulado do 1º semestre, a produção avançou 12,9%

Após crescer 1,4% em maio, 
a produção industrial teve 
variação nula em junho. Ape-

sar da estabilidade, três das quatro 
grandes categorias econômicas e a 
maior parte (14) das 26 atividades 
investigadas pela Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM) registraram recuo na 
produção. No acumulado do primei-
ro semestre, a produção avançou 
12,9%. Os dados foram divulgados 
nesta terça, 3,  pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e Estatística (IBGE).

O gerente da pesquisa, André 
Macedo, destacou que em maio, 
após três meses de queda, houve 
uma volta ao campo positivo e a 
indústria igualou o patamar de an-
tes da pandemia. No entanto, esse 
resultado não superou as perdas 
anteriores. “Com essa variação nu-
la em junho, o setor permanece no 
patamar pré-crise, mas no resultado 
desse mês observa-se uma predomi-
nância de taxas negativas entre as 
atividades industriais”, afi rmou.

Para o pesquisador, os efeitos da 
pandemia de covid-19, tanto no pro-
cesso de produção como na econo-
mia, explicam o menor dinamismo 
do setor. “Há, no setor industrial, 
uma série de adversidades por con-
ta da necessidade das medidas de 
restrição, como a redução do ritmo 
produtivo, a difi culdade de obten-
ção de matérias-primas e o aumen-
to dos custos de produção”, disse.

Macedo acrescentou que, pelo la-
do da demanda, observando a econo-
mia como um todo, a alta taxa de de-
semprego infl uencia o resultado. “Há 
também uma taxa de desocupação 
alta, o que traz uma consequência 
para a massa de salários. São fatores 
que não são recentes, mas ajudam 
a explicar esse comportamento da 
produção industrial”, afi rmou.

O setor de veículos automotores, 
reboques e carrocerias com a queda 
de 3,8%, foi o principal impacto ne-
gativo no mês, voltando a cair depois 
de registrar resultados positivos em 
abril (1,6%) e maio (0,3%). Segundo o 
pesquisador, essa atividade foi muito 
atingida pelos efeitos da pandemia, 

Produção industrial tem 
variação nula em junho
uma vez que várias montadoras 
estão fazendo paralisações em seus 
parques produtivos. “Isso explica 
não só o resultado negativo de junho, 
mas o movimento de perda mais 
importante que essa atividade vem 
mostrando nesse início de 2021.”

O setor de celulose, papel e pro-
dutos de papel foi outro impacto 
negativo. A produção recuou 5,3% 
em junho. Essa foi a terceira queda 
consecutiva do setor, que acumula 
no período perda de 8,4%. “O prin-
cipal produto nessa atividade é a 
celulose, que é uma matéria-prima. 
Em junho, especifi camente, houve 
paralisação em uma unidade pro-
dutiva desse setor, o que explica a 
magnitude de perda que esse ramo 
industrial teve nesse mês”, disse.

A retração na produção do setor 
de produtos alimentícios fi cou em 
1,3% em junho. No mês anterior, ti-
nha registrado crescimento de 2,9%. 
Nessa atividade,  o açúcar provo-
cou impacto signifi cativo. “Alguns 
itens importantes que têm uma 
característica de volatilidade muito 
grande, como é o caso do açúcar, ti-
veram uma queda maior em junho. 
Isso pode ter uma relação mais dire-
ta com o clima mais seco, que afeta 
mais a safra e o processamento da 
cana-de-açúcar”, informou.

Impacto positivo
O principal impacto positivo 

em junho em relação a maio (4,1%) 
fi cou com a atividade de produção, 
coque, produtos derivados do pe-
tróleo e biocombustíveis. Em maio, 
a produção da atividade já tinha re-
gistrado alta de 2,7%. “São duas ex-
pansões em seguida, sobre o mês de 
abril, quando a atividade teve uma 
queda de 9,9%. É uma melhora de 
ritmo muito calcada nos derivados 
do petróleo, como óleo diesel, mas 
não repõe a perda recente que essa 
atividade teve”, ressaltou.

O pesquisador acrescentou 
que o setor está muito relacionado 
às consequências da pandemia. 
“Essa melhora recente também 
pode estar diretamente associada 
a um grau maior de fl exibilização 
das medidas de isolamento, com 
maior número de pessoas vacina-
das. Então, há uma tendência ao 
aumento de mobilidade e isso po-

de se traduzir em efeitos positivos 
dentro dessa atividade”, pontuou.

Primeiro semestre
A pesquisa indicou que a expan-

são de 12,9% da produção industrial 
do país, no acumulado de janeiro a 
junho, atingiu as quatro categorias 
econômicas, como também em 21 
das 26 atividades analisadas. Com o 
crescimento de 56,9% no período, a 
atividade de veículos automotores, 
reboques e carrocerias foi a maior 
infl uência no resultado. Máquinas e 
equipamentos (41,5%), metalurgia 
(26,3%) e produtos minerais não me-
tálicos (31,3%), também representa-
ram impactos positivos no indicador.

“Esse avanço acontece diante de 
uma base de comparação muito de-
preciada. No acumulado de janeiro a 
junho de 2020, há a perda de 10,9%. 
A magnitude de crescimento de dois 

dígitos está associada ao fato de que 
o setor industrial, por conta da pan-
demia de covid-19, mostrou perdas 
importantes naquele período.”

Comparação
Em relação a junho de 2020, o 

setor industrial avançou 12%. As 
principais infl uências foram em 
veículos automotores, reboques e 
carrocerias (81,5%), em metalurgia 
(47,7%) e em máquinas e equipa-
mentos (52,5%). As quatro grandes 
categorias econômicas também ti-
veram taxas positivas. O destaque 
fi cou com bens de capital (54,8%) 
e com bens de consumo duráveis 
(31%). Mesmo com a variação 
positiva, os bens intermediários 
(10,8%) e os bens de consumo se-
mi e não duráveis (1,6%), fi caram 
abaixo da média da indústria.

De acordo com Macedo, em 
grande parte, as taxas altas se de-
vem à baixa base de comparação, 
uma vez que, em junho do ano pas-
sado, várias unidades produtivas do 
país sentiam os efeitos do isolamen-
to social para conter a pandemia de 
covid-19. “Em 2020, a economia e o 
setor industrial foram muito atin-
gidos pelos efeitos da pandemia. A 
base de comparação baixa faz com 
que, nas comparações interanuais, 
os resultados sejam de crescimento 
alto e com espalhamento das taxas 
positivas pelas atividades”, analisou.

CNI

Pesquisa indicou expansão de 12,9% no acumulado de janeiro a junho



Numa das regiões da Ama-
zônia mais afetadas pelo 
desmatamento, pesqui-

sadores brasileiros identifi caram 
uma nova espécie de macaco, que 
passou algumas décadas sendo 
confundida com alguns de seus 
parentes antes de ser fi nalmente 
revelada à comunidade científi ca.

Trata-se do sagui-de-schneider 
(Mico schneideri), cuja elegante 
pelagem, prateada na frente, com 
tons de laranja e chumbo, ajuda 
a diferenciá-lo dos vários outros 
membros do gênero mico que ha-
bitam áreas vizinhas da fl oresta.

Tudo indica que a espécie é 
exclusivamente mato-grossense, 
sendo achada apenas na região 
entre os rios Juruena e Teles Pires, 
em municípios como Paranaíta e 
Alta Floresta.

Os detalhes sobre a descoberta 
estão em artigo na revista especia-
lizada Scientifi c Reports. Assinam 
o estudo Rodrigo Costa-Araújo, do 
Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Gustavo Canale, da Universidade 

Federal de Mato Grosso, e pesqui-
sadores de outras instituições no 
Brasil e no Reino Unido.

Embora abrigue 20% da di-
versidade de primatas do mundo, 
a Amazônia continua surpreen-
dendo a comunidade científi ca 
com novas espécies de macacos 
porque ainda faltam muitos dados 
sobre a distribuição geográfi ca e 
as características de cada bicho.

Foi isso o que levou a equipe 
do estudo a desconfi ar que alguns 
animais armazenados no Museu 
Goeldi, atribuídos a outra espécie 
de sagui, a Mico emiliae, não tinham 
sido classifi cados corretamente.

“Os três trabalhos anteriores 
que examinaram esses espécimes 
só utilizaram a coloração da pela-
gem para estudo, e isso com poucos 
exemplares. A pequena amostragem 
é sempre um problema [para a con-
fi abilidade de um estudo], e a cor da 
pelagem dos saguis da espécie nova 
parece que ‘desbota’ com o tempo”, 
explicou Costa-Araújo à Folha. “Na 
verdade, os bichos são bem diferen-
tes quando observamos espécimes 
recém-coletados na natureza.”

De fato, foi isso o que fez a diferen-
ça para a nova pesquisa, afirma ele: 
novas idas a campo para achar mais 
saguis, junto com análises do DNA 
das diferentes espécies do gênero Mi-
co e o mapeamento preciso da distri-
buição geográfica de cada bicho.

A confl uência de todas essas 

informações é que permitiu bater 
o martelo e afi rmar que o macaqui-
nho mato-grossense de fato é uma 
espécie nova. O nome científi co e 
popular do animal homenageia o 
primatólogo e geneticista brasileiro 
Horácio Schneider (1948-2018).

Outro indício importante é a 
ocorrência aparentemente exclu-
siva do bicho no chamado interf-
lúvio (região entre rios) Juruena-
-Teles Pires. Costa-Araújo explica 
que a distribuição geográfi ca das 
diferentes espécies do gênero mi-
co tende a bater com a dos vários 
interfl úvios amazônicos.

Pode-se imaginar, nesses 
casos, que a formação do curso 
atual dos rios teria separado po-
pulações ancestrais dos primatas, 
isolando-as de tal forma que, com 
a passagem de muitos milhares de 
anos, elas se transformaram em 
espécies distintas. “Mas não pode-
mos afi rmar isso. Estou buscando 
a resposta para essa pergunta no 
meu pós-doutorado”, conta ele.

Sabe-se pouco sobre o compor-
tamento e os hábitos alimentares 
da maioria dos saguis amazônicos, 
embora os membros do grupo ten-
dam a adotar um cardápio variado, 
que inclui seiva de árvores, frutas 
e pequenos animais. Também são 
necessários mais estudos para en-
tender como surgiram as diferenças 
marcantes de pelagem entre as es-
pécies, afi rma Costa-Araújo.
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AGENDE O SEU HORÁRIO

Cientistas encontram 
nova espécie de macaco 
brasileiro na Amazônia
MEIO AMBIENTE | Sagui-de-
schneider foi achado entre 
os rios Juruena e Teles 
Pires, em municípios como 
Paranaíta e Alta Floresta

Fêmea (à esq.) e macho da espécie Sagui-de-schneider, identificada por pesquisadores brasileiros na região do Mato Grosso 

MARCELO CASAL JR

DIEGO SILVA/DIVULGAÇÃO

OMinistério da Educação pu-
blicou no Diário Ofi cial da 
União  a portaria que insti-

tui o Programa Educação e Famí-
lia. Voltado às escolas públicas de 
educação básica, o programa bus-
cará “fomentar e qualifi car a parti-
cipação da família na vida escolar 
do estudante e na construção do 
seu projeto de vida, com foco no 
processo de refl exão sobre o que 
cada estudante quer ser no futuro 
e no planejamento de ações para 
construir esse futuro”.

A Portaria nº 571 apresenta prin-
cípios, objetivos, ações estratégicas 
e competências do programa, além 
de descrever como será feito seu 
monitoramento e avaliação.

Entre os objetivos, estão os de 
promover ações de formação que 
envolvam a família e os profi ssionais 
da educação; apoiar técnica e fi nan-
ceiramente as escolas participantes 
do Programa Dinheiro Direto na Es-

cola, para a elaboração e implemen-
tação do plano de ação da escola; e 
a promoção de ações que potencia-
lizem a participação da família na 
vida escolar dos estudantes.

O programa pretende, também, 
apoiar a elaboração de materiais 
pedagógicos que valorizem e ver-
sem sobre a integração família 
escola; promover ações que visem 
à refl exão sobre a importância da 
família e da escola na construção 
do projeto de vida dos estudantes; 
fomentar ações de fortalecimento 
do conselho escolar, qualifi cando a 
atuação dos conselheiros; e promo-
ver ações que ampliem o acesso às 
informações educacionais e fi nan-
ceiras das escolas públicas.

Com o programa, o MEC busca-
rá melhores condições para a conse-
cução das metas do Plano Nacional 
de Educação (PNE), bem como das 
premissas da Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC).

 Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União  a portaria que cria o programa 

Ministério da Educação 
cria Programa 
Educação e Família

ESCOLA
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Mercúrio e Urano em con  ito podem fazer você 
perder o controle dos gastos hoje. Resista às 
tentações nas vitrines e evite esbanjar seu suado 
dinheirinho com coisas supér  uas ou mesmo com 
presentes para quem estima.

Seu dia pode começar um tanto tenso, por isso, convém ter 
muito cuidado com o que vai fazer e dizer. No trabalho, se 
sentir que as coisas estão confusas demais, tente diminuir o 
ritmo. Cumpra suas tarefas com calma e atenção, e revise 
tudo antes de  nalizar e entregar para evitar erros.

Tensões vão rondar o seu lar nesta quarta-feira e você deve 
medir as palavras para não brigar com os parentes por 
qualquer bobagem. Controle a impaciência e a rebeldia 
se quiser evitar con  itos e discussões, ainda mais se você 
trabalha em casa ou em parceria com alguém da família.

Trabalho em equipe ou sociedade vai exigir muito jogo 
de cintura de você hoje. Os astros indicam que pode 
surgir um con  ito entre o que você quer e o que os 
outros querem, e será preciso muito diálogo e bom 
senso para acharem um meio-termo que agrade a todos.

Mercúrio na Casa 3 deixa você ainda mais extrovertida 
e comunicativa do que já é. Justamente por isso, é 
bom ter cuidado com o que vai falar para não acabar 
deixando escapar um segredo, um projeto sigiloso ou 
uma informação que deveria guardar só para você.

Mercúrio em quadratura com Urano pode 
di  cultar muito o diálogo e a compreensão no 
trabalho. Por isso, se você  car com dúvidas 
sobre como executar uma tarefa, pergunte sem 
constrangimentos.

Você pode ter ideias supercriativas para ganhar dinheiro 
e engordar o seu bolso. Mas é melhor não ir com muita 
sede ao pote, porque nem todas as boas ideias terão bom 
lugar na prática. Procure pesquisar melhor o assunto antes 
de se jogar num negócio ou investimento desconhecido.

Fofocas e mal-entendidos podem tumultuar bastante o seu 
trabalho hoje. Há risco de não entender bem uma orientação ou 
um comentário e  car bem aborrecida. Ou então, é você quem 
pode comentar algo do trabalho que deveria guardar só para 
você e isso pode causar uma saia justa com algo que vai dizer.

Você terá muita desenvoltura para se comunicar 
com as pessoas e defender as suas ideias. Isso 
pode ser muito positivo no emprego, desde que 
tenha cuidado para não bater de frente com os 
chefes ao apresentar suas opiniões.

Quem tem negócios com parentes pode enfrentar con  itos 
ao longo do dia, por isso, é muito importante controlar a 
sua impaciência e teimosia. Busque diálogo com intenção 
de equilibrar de verdade os seus interesses com os dos 
outros, senão, só vão bater boca sem resolver nada.

Mercúrio e Urano em quadratura podem deixar sua 
mente muito inquieta. Vai ser difícil se concentrar 
bem nas tarefas, por isso, procure adiar estudos e 
atividades mais complexas ou que exijam pesquisa 
e atenção aos detalhes.

O clima em família pode  car estranho no início do 
dia. Com Netuno em movimento contrário e em 
quadratura com a Lua, você pode ter a sensação 
de que estão te evitando ou escondendo algo de 
você.

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
Globo trabalha para 

restabelecer toda ordem 
de trabalho das suas 

novelas nos próximos dois 
meses... ... Isto signifi ca 

voltar, o mais breve possível, 
com produções inéditas nas 

faixas das 18h, 19h e 21h... ... 
“Malhação”, por enquanto, 
ainda não. Só no ano que 
vem. Produtora do Guto 
Colunga, já com algumas 
séries planejadas, passa a 

atender como Diosual. Com 
Th aila Ayala e Marco Ricca, 
o drama “Lamento” chega 
aos cinemas no dia 26 de 

agosto... ...No fi lme, Elder 
(Ricca) administra um hotel 
herdado de seu pai, mas em 
suas mãos, o espaço, de um 

resort de luxo vai à beira 
da falência... ... O fracasso 

de sua vida profi ssional 
acaba refl etindo em seu 

casamento.

O que é pior
O jornal “Rede TV News” sempre 

tem se colocado entre as principais 
audiências diárias da Rede TV!.

Será que depois dessa troca conti-
nuará sendo assim? Quanto às neces-
sárias correções no “TV Fama”, elas 
passam longe da troca de horário.

Pingos nos is
A primeira sinopse desenvolvida 

por Maria Helena Nascimento para 
a faixa das 21h da Globo foi recusa-
da pela Teledramaturgia da Globo.

A autora, porém, partiu para 
um outro trabalho, “O grande gol-
pe”, desta vez dividindo o crédito 
com Ricardo Linhares, e esse sim foi 
aprovado para entrar na fi la. 

Palpite - 1
Silvio Santos voltou a gravar os 

seus programas no SBT e o primeiro 
foi ao ar no último domingo, inclusi-
ve com auditório. Maravilha.

A força de vontade e o desejo de 
trabalho é um exemplo para todos.

Palpite – 2
Mas até para preservá-lo, a 

edição do “Programa Silvio San-
tos” deveria ser mais cuidadosa. 
Evitar certos exageros, constran-
gimentos e mesmo declarações 
desnecessárias, que podem ma-
chucar outras pessoas.

Por favor, e que ninguém enten-
da isso como censura. Só cuidado. 
Com ele e com todos.

Ainda não
Após a Globoplay anunciar a 

chegada de “Maria do Bairro” e “Ma-
rimar” ao seu catálogo, os fãs da can-

tora e atriz mexicana Th alia fi caram 
na expectativa de uma entrevista 
exclusiva dela em programas como 
o “Fantástico”, por exemplo.

Mas, segundo a assessoria da Globo, 
“por enquanto não tem nada previsto”.

Retomada
Enquanto Luciana Gimenez ainda 

aproveita férias internacionais, já existe to-
do um trabalho para sua volta aos estúdios.

Luciana tem gravações do “Su-
perpop” agendadas para a próxima 
segunda-feira. O “Operação Cupido”, 
novo programa, também a espera.

Porém...
Voltam a circular rumores de um 

possível fim de ciclo Luciana – Rede TV!.
De que ela, mais do que nun-

ca, estaria agora muito disposta a 
trocar de ares.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

Troca no escuro: 
Rede TV! muda o 
horário do telejornal

A Rede TV!, a partir de um deter-
minado momento da sua existência, 
decidiu funcionar de forma diferente 
de todas as outras TVs.

Kaká Marques, já de alguns 
anos, tem tomado todas as deci-
sões do seu Artístico. É um diretor 
de fato, mas não de direito.

A mesma coisa na Progra-
mação. Informalmente, o diretor 
de Operações, Rogério Simões, é 
quem faz as vezes.

Essa maneira de funcionar, meio 
que no improviso e com vários outros 
setores – principalmente o Comercial 

– interferindo, pode explicar os inúme-
ros equívocos que são cometidos.

Por exemplo, a partir da próxima 
segunda-feira, haverá uma inversão na 
grade entre o “Rede TV News” e o “TV 
Fama”! O que será que justifica isso?  O 
jornal voltará a um horário que ele já 
ocupou e, se um dia mudou para o co-
meço da noite, é porque existiram estu-

dos em cima. Ou não?
A Rede TV!, entre outras coisas, in-

siste em contrariar o que todos sabem 
de cor e procuram seguir: televisão é 
hábito. Esta, com toda certeza, será mais 
uma daquelas trocas que vai do nada 
para lugar nenhum.

(Millena Machado e Augusto Xavier, 
âncoras do Rede TV News/ Instagram)

JOSÉ CARLOS NERY



QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2021
agorarn.com.br 15ESPORTES

Os atletas brasileiros que con-
quistam medalhas nos Jogos 
de Tóquio recebem premia-

ção em dinheiro do COB (Comitê 
Olímpico do Brasil). A cota máxima 
é destinada aos campeões olímpi-
cos em modalidades individuais, 
premiados em R$ 250 mil. Meda-
lhistas de prata recebem R$ 150 mil, 
e de bronze, R$ 100 mil.

Para equipes com até seis 
atletas, os valores totais são de R$ 
500 mil pelo ouro, R$ 300 mil pela 
prata e R$ 200 mil pelo bronze, 
a serem divididos. Nos esportes 
coletivos, o ouro vale, ao todo, R$ 
750 mil. Para a prata, são R$ 450 
mil, e para o bronze, R$ 300 mil.

Como atletas com mais de uma 
medalha podem acumular premia-
ções, a ginasta Rebeca Andrade, 22, 
lidera esse ranking até aqui, com 
R$ 400 mil somados pelas conquis-

tas do ouro no salto e da prata no 
individual geral. De acordo com o 
COB, a premiação deverá ser en-
tregue a todos em uma solenidade 
ainda em 2021, possivelmente no 
Prêmio Brasil Olímpico ou em ou-
tro evento designado.

“Com essa ação, o COB reco-
nhece o esforço, o comprometi-
mento e a disciplina colocados 
em prática para a conquista de 
uma medalha olímpica”, disse 
o presidente da entidade, Paulo 
Wanderley, em junho, quando os 
valores foram anunciados.

Medalhista de bronze no bo-
xe, Abner Teixeira comemorou 
nesta terça, 3, os R$ 100 mil que 
receberá —o valor, afi rmou ele, o 
ajudará a comprar uma casa para 
a mãe. “[O dinheiro] me apro-
ximou desse sonho. Não é mais 
sonho, é objetivo”, disse.

Saiba quanto os 
atletas brasileiros 
ganham por medalha 
nas Olimpíadas
CIÊNCIA | COB estipulou 
premiação para todos que 
subirem ao pódio nos Jogos 
de Tóquio

A ginasta brasileira Rebeca Andrade com as duas medalhas que conquistou nos Jogos de Tóquio

Lindsey Wasson

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.613/2021

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, torna público que ca SUSPENSA a Licitação: 
Pregão Eletrônico N° 019/2021, Processo Administrativo N° 1.613/2021, que estava aprazada para o 
próximo dia 04/08/2021, às 09h00min, A presente licitação tem por objetivo AQUISIÇÃO DE 
TANQUES AÉREOS PARA PONTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO 
PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, por ocasião do memorando enviado pelas secretarias responsáveis, para alteração 
no termo de referência. Após conclusão das providências necessárias, será publicada nova data de 
abertura do processo licitatório.

Afonso Bezerra/RN, 03 de agosto de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições 
legais torna público o Procedimento Administrativo/Chamada Pública, para efetuar 
cadastramento de Pessoas Físicas e Jurídicas, objetivando o fornecimento de Gêneros 
Alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Macaíba, 
em conformidade com a Lei Federal n° 11.947/2009 e a Resolução nº 06/2020 - FNDE e suas 
respectivas atualizações, sendo os mesmos adquiridos diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural. Os interessados terão do dia 04/08/2021 até 18/08/2021, das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min para realizarem seu cadastro conforme 
Edital. O Edital e seus anexos na integra estarão à disposição dos interessados na Sede do 
Executivo Municipal, bem como, através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes.

Macaíba/RN, 03/08/2021
Carlos de Moraes Andrade Neto

Presidente da CPL/PMM

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
HAUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 40.289.503/0001-43, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Simplificada para um empreendimento multifamiliar – flat localizada á Rua da Albacora, s/n, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul, RN, CEP: 59.178-000.  
 

LEON FERREIRA LOPES 
Sócio 

O QUE ASSISTIR?
6h15 LUTA OLÍMPICA Finais Spor-
TV 3 (ao vivo)

6h30 ATLETISMO Eliminatórias e 
fi nais Globo/SporTV/BandSports 
(ao vivo) 
7h HIPISMO Saltos fi nal individual 
SporTV 2 (ao vivo)

7h30 TÊNIS DE MESA Semifi nal por 
equipes masc. SporTV 4 (ao vivo)

8h45 HANDEBOL FEM. Quartas de 
fi nal (França x Holanda) SporTV 4 
(ao vivo)

9h VÔLEI DE PRAIA MASC. Quar-
tas de fi nal (Th ole J./Wickler-ALE 
x Krasilnikov/Stoyanovskiy-ROC) 
SporTV 3 (ao vivo)

9h30 VÔLEI FEM. Quartas de fi nal 
(Brasil x Comitê Olímpico Russo) 
Globo/SporTV 2/BandSports (ao 
vivo)
FIQUE DE OLHO: Após uma pri-
meira fase perfeita, a seleção brasi-
leira feminina de vôlei encara uma 
pedreira logo nas quartas de fi nal. 
Quem perder volta para casa

10h VÔLEI DE PRAIA MASC. Quar-
tas de fi nal (Cherif/Ahmed-QAT x 
Nicolai/Lupo-ITA) SporTV 3 (ao 
vivo)

11h BASQUETE FEM. Quartas de 
fi nal (Austrália x EUA) SporTV 3 (ao 
vivo)

18h30 MARATONA AQUÁTICA 
MASC. Final 10 km SporTV 4 (ao 
vivo)

20h45 ATLETISMO Elim. 4x100m 
rasos fem. (Rosângela Santos, Ana 
Carolina Azevedo, Ana Claudia Le-
mos e Bruna Farias), 4x100m rasos 
masc. (Paulo André, Felipe Bardi, 
Derick de Souza e Jorge Vides) Spor-
TV 3/BandSports (ao vivo)

21h SKATE Eliminatórias Park 
masc. (Luiz Francisco, Pedro Barros 
e Pedro Quintas) Globo/SporTV 2/
BandSports (ao vivo)

21h VÔLEI DE PRAIA FEM. Semifi -
nal (Verge-Depre, A./Heidrich-SUI x 
April/Alix-EUA) SporTV 4 (ao vivo)

22h VÔLEI DE PRAIA FEM. Semifi -
nal (Artacho Del Solar/Clancy-AUS 
x Graudina/Kravcenoka-LET) Spor-
TV 4 (ao vivo)

23h CANOAGEM Finais Globo/
SporTV 4 (ao vivo)

0h30 SKATE Final park masc. Glo-
bo/SporTV 2/BandSports (ao vivo)

Jung Yeon-je
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