
www.agorarn.com.br

NATAL,TERÇA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 1.129 | ANO 5  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

m.br

VIANA

Bolsonaro admite sair da disputa pela 
reeleição se não tiver o voto impresso
POLÍTICA.3 | O presidente da República Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, insinuou nesta segunda-feira 19 que 
pode desistir da candidatura a reeleição em 2022, caso não seja aprovada no Congresso Nacional a impressão dos votos das urnas eletrônicas

POLÍTICA.2 | O ex-vereador petista Fernando Lucena 
continua com sua “metralhadora” acionada. Analisando 
o cenário político atual, considera que a governadora 
Fátima Bezerra, do seu partido, “está reeleita”. “Quem vai 
disputar com Fátima? Benes Leocádio, Rogério Marinho? 
Não dá nem para começar”, ironiza.  Segundo ele, a 
oposição no Rio Grande do Norte “acabou”.

LUCENA SEM PAPAS NA LÍNGUA: 
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Deputado Benes Leocádio está 
empolgado com a possibilidade de 
disputar o governo do Estado.

PÁGINA 2

ALEX 
VIANA

Nos bastidores, esboçam-se articu-
lações no sentido de Lula candida-
tar-se a vice-presidente.
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Nada melhor que um creme quen-
tinho nesses dias que estão mais 
frios, não é mesmo? 
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Ser parente de um marechal morto 
é mais vantajoso, no Brasil, do que 
ser general da ativa.
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O Comando Sul das Forças Arma-
das dos EUA planeja um exercício 
militar com o Exército do Brasil. 
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seja aprovada no Congresso Nacional a impressão dos votos das urnas eletrônicas

“BENES LEOCÁDIO NÃO SE ELEGE 
NEM MAIS PARA VEREADOR EM LAJES”

“ROGÉRIO CANDIDATO DE BOLSONARO NÃO 
TEM CHANCE. SÓ DOIDO VOTA EM BOLSONARO”

Número de empresas 
abertas no semestre 
registra aumento de 
40% no Estado

Mourão disse que vetaria 
fundo eleitoral de R$ 5,7 bi 
por achar valor “exagerado”

Comércio defende 
que 80 por cento de 
seus trabalhadores 
sejam vacinados

CIDADES. 5 | A Junta Comercial do 
Rio Grande do Norte informou que as 
solicitações para abertura de empresas 
registraram elevação de 40% entre 
janeiro e junho no comparativo com o 
mesmo período do ano passado. Foram 
4.372 novos negócios em 2021 frente a 
3.136 em 2020. 

POLÍTICA. 4 | O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta 
segunda-feira 19 que vetaria o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões 
aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O valor do fundo foi 
“exagerado” e recursos poderiam ser melhor empregados, de acordo 
com Mourão. Em 2020, o fundo eleitoral foi de R$ 2 bilhões.
“Acho que está exagerado, acho que é um valor exagerado“, disse. Ele 

ainda não conversou com o presidente Bolsonaro sobre o assunto.

CIDADES. 6 | O presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Natal, José 
Lucena, voltou a defender que, uma 
vez concluída a vacinação dos idosos e 
pessoas comorbidades, que 80% das 
vacinas sejam direcionadas a quem está 
trabalhando diariamente e 20% para 
faixa etária pura.  
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onhecido como “metralhadora verbal hu-
mana”, o ex-vereador Fernando Lucena 
(PT) não tem papas na língua quando o 
assunto é falar o que pensa. Em contato 
com a coluna, o petista trouxe à tona sua 
análise sobre o cenário político atual. 

Sobre as eleições majoritárias de 2022, 
diz que a governadora Fátima Bezerra 
(PT), contra quem não nutre muita simpa-
tia atualmente, devido desentendimentos 
passados, apesar disso, “está reeleita”, uma 
vez que não existem, até agora, adversá-
rios à altura, que façam frente à petista. 

“Fátima está reeleita, quem vai disputar 
com Fátima? Benes Leocádio, Rogério Ma-
rinho? Não dá nem para começar...”, dispa-
ra, afi rmando que “Benes não se elege nem 
mais para vereador em Lajes”, cidade que 
governou por cinco mandatos. E que o mi-
nistro do Desenvolvimento Regional, Rogé-
rio Marinho, autor intelectual da reforma 
trabalhista, “também não se elege nem 
para vereador na minha cidade, Lucrécia”. 

“É como Lula e Bolsonaro, não tem dis-
puta, vai dar Lula na cabeça e Fátima na ca-
beça”, afi rma. “Será como em 2014. Não era 
que Robinson Faria iria ganhar de Henrique 

Alves. Era Henrique que seria derrotado de 
todo jeito. Deu Robinson. Fátima vencerá 
porque não há adversário páreo para ela”.    

Segundo Lucena, a oposição no Rio 
Grande do Norte “acabou”. “Juntando 
os nomes todos não dá segundo turno”, 
afi ança. E a culpa pelo fi m da oposição, na 
visão dele, é do presidente Jair Bolsonaro. 

“Rogério Marinho candidato de Bolsonaro 
não tem nenhuma chance. Só doido vota em 
Bolsonaro. Dois anos e meio de governo e o 
único projeto de Bolsonaro é a nota de 200 re-
ais que o povo não conhece”, diz Lucena, para 
quem o governo atual “acabou com todos os 
programas sociais existentes no país”. “Des-
manchou os programas ‘Caminho da Escola’, 
‘Minha casa, Minha vida’, ‘Mais Médicos’. Ou 
seja, está desmontando o país”, atira Lucena. 

Sobre as privatizações, afi rma que Bol-
sonaro “está vendendo as empresas como 
a BR Distribuidora e a Eletrobras por um 
terço do valor de mercado, e vai dar os Cor-
reios a algum amigo”. “Bolsonaristas estão 
fadados a não ter chances nessas eleições”. 

Lucena diz que o prefeito de Natal, Álva-
ro Dias (PSDB) e o ex-prefeito Carlos Eduar-
do Alves (PDT) também não teriam chances 

disputando contra Fátima. Para o ex-verea-
dor pesquisas internas mostram que o ex e o 
atual prefeito da capital só são bem votados 
nesse reduto, com Fátima vencendo na am-
pla maioria do restante do estado. 

“Não tem candidato páreo contra 

Fátima. Fátima está correndo solta, tem 
60%. Perde em Natal se for para Álvaro e 
Carlos Eduardo, mas ganha em todos os 
municípios. Carlos vence em Natal e per-
de para ela em todos os outros. Álvaro só 
ganha na capital e em Caicó”, dispara. 

Lucena: Oposição no RN acabou. Fátima está reeleita

Vácuo e bases
O deputado federal Benes Leocádio (Re-

publicanos) demonstrou estar empolgado 
com a possibilidade de disputar o governo 
do Estado nas eleições do ano que vem con-
tra a governadora Fátima Bezerra (PT). Em 
contato com a coluna, Benes admite que há 
“vácuo” a ser ocupado na política estadual, 
e que seu nome traz como diferencial surgir 
das bases municipalistas do Estado.

Contradição e difi culdade
Em entrevista ao Portal de Notícias 

Agora RN, Benes criticou a gestão da “pro-
fessora Fátima Bezerra”, e disse que o MDB, 
atualmente cogitado como possível aliado 
da petista, teria difi culdade para justifi car 
a aliança. Afi nal, como o MDB do ex-depu-
tado federal Eduardo Cunha, responsável 
pela abertura do processo de impeachment 
contra Dilma Rousseff , agora apoiará o PT?

Expectativa 
Com longo histórico de amizade e 

aliança com as principais lideranças do 
MDB no Estado, Benes acredita que o 
partido de Garibaldi Filho e Walter Alves 
podem se aliar ao seu projeto de chegar 

ao governo do Estado por meio da votação 
popular no ano que vem. 

Ao governo 
O empresário Haroldo Azevedo continua 

sua peregrinação pelos municípios do Esta-
do. Largou na frente de muita gente, quando 
o assunto são as eleições de 2022. Trabalhan-
do seu nome para o Senado, porém, não falta 
quem defenda que Haroldo dispute o gover-
no. Ele não descarta nenhum tipo de candi-
datura, desde que esteja atrelada ao projeto 
político do amigo Geraldo Melo. 

Apelo contra 
Entidades formadas por juízes, promotores, 

defensores públicos e policiais enviaram uma 
carta ao Senado Federal contra a indicação de 
André Mendonça ao STF. Mendonça, que é o 
atual ministro da AGU, foi indicado ao posto 
pelo presidente Jair Bolsonaro após a aposenta-
doria do ex-ministro Marco Aurélio Mello.

Terrivelmente 
O chefe do Executivo costuma rotular 

Mendonça como “terrivelmente evangéli-
co”.  Na carta enviada ao Senado, as entida-
des afi rmam que Mendonça tem um “perfi l 

teocrático”.

Estado laico 
Em resposta enviada ao jornal Estadão, 

no entanto, o indicado ao STF reafi rma seu 
compromisso com o “Estado laico”. “Espe-
ro esclarecer todas e quaisquer dúvidas na 
sabatina aos senadores e senadoras da Re-
pública. Ainda, reafi rmo meu compromisso 
com o Estado laico, a constituição e a demo-
cracia”, escreveu André Mendonça.

Placar
Levantamento feito pelo Estadão mos-

tra que o apoio declarado à indicação de 
André Mendonça, para uma vaga no STF, é 
de 26 dos 81 senadores. Esse pode ser consi-
derado o núcleo duro a favor da candidatu-
ra de Mendonça. O índice (32%) signifi ca o 
apoio prévio de três em cada 10 senadores. 
O segundo indicado ao STF pelo presidente 
Jair Bolsonaro tem de obter ao menos 41 vo-
tos para ser aprovado em votação secreta.

Indecisos 
O Estadão mostra ainda que 54 sena-

dores se disseram indecisos (36) ou não 
responderam como devem votar (18). O 

jornal apurou que, entre os que se disseram 
indecisos ou que não responderam, pelos 
menos três pretendem votar a favor do “ter-
rivelmente evangélico” Mendonça e outros 
três estão dispostos a rejeitar a indicação. 
Por fi m, um único parlamentar – Jorge Ka-
juru (Podemos-GO) – afi rmou previamente 
que votará contra o advogado-geral.

Pós-Covid  
Após atingir o auge de popularidade em 

2020, a Netfl ix vive um ano desafi ador. As ações, 
que subiram 67% no ano passado, caíram 1% 
em 2021. Ao mesmo tempo, o índice S&P 500 
subiu 16%. A justifi cativa está no crescimento 
de assinantes, que diminuiu drasticamente 
à medida que mais pessoas recebem vacinas 
contra a Covid-19, além do aumento da compe-
tição entre os serviços de streaming. A empresa 
também vem lançando menos programas de 
TV e fi lmes, resultado da desaceleração da pro-
dução relacionada ao ‘lockdown’.

Avanço vacinal 
O governo do RN anuncia a chegada das 

vacinas dessa semana: São 30.400 Corona-
Vac e 18.300 AstraZeneca, com chegada pre-
vista para esta terça-feira ao meio dia.

AGORA RN 

C

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

Ex-vereador petista Fernando Lucena: “Só doido vota em Bolsonaro”



No segundo semestre, o Se-
nado tem entre suas tare-
fas analisar o projeto que 

combate supersalários de agentes 
públicos. O PLS 449/2016 — PL 
6.726/2016 na Câmara — foi apro-
vado por unanimidade pelo Senado 
em 2016. Na última terça-feira 13, 
os deputados o aprovaram com 
várias mudanças. Agora, o substi-
tutivo terá que ser analisado nova-
mente pelos senadores.

Atualmente, o teto para os ser-
vidores federais é de R$ 39.293,32, 
existindo subtetos para estados e 
municípios, conforme determina a 
Constituição. Apesar disso, muitos 
servidores recebem acima desse va-
lor porque algumas parcelas, como 
auxílio-moradia, auxílio-educação 
e auxílio-creche, podem fi car fora 
desse limite. A intenção do projeto, 
elaborado pela Comissão Especial do 
Extrateto,  é disciplinar o que pode e 
o que não pode ser contato no teto.

“Infelizmente, em alguns seto-
res, estão inventando privilégios pa-
ra infl ar o salário. Obedecer a Cons-
tituição de cá, mas tirar do recurso 
público do outro lado”, afi rmou a 
senadora Kátia Abreu (PP-TO), que 
foi relatora do projeto no Senado.

De acordo com a senadora, as 
mudanças da Câmara eram neces-
sárias para corrigir uma imperfei-
ção no texto, apontada pelo relator, 
deputado Rubens Bueno (Cidada-
nia-PR). A intenção é ratifi car essa 

correção no Senado.
“A Constituição solicita que nós 

coloquemos na lei o que é permitido 
receber fora o salário, e, se não estiver 
escrito nesta lei, nada mais pode. Nós 
colocamos ‘o que não pode’. Então 
nós queremos corrigir essa distorção 
e aprovar por unanimidade, para que 
a gente faça valer na sociedade o re-
conhecimento de que todos os brasi-
leiros deverão e são iguais perante a 
lei”, disse a senadora.

Pelas redes sociais, o senador 
Antonio Anastasia (PSD-MG), que 
foi vice-presidente da comissão 
responsável por elaborar o projeto, 
em 2016, afi rmou que a aprovação 
do projeto pela Câmara representa 
um grande avanço para a socieda-
de brasileira. Além disso, disse o 
senador, a mudança representa um 
“cartão de visitas” para a reforma 
administrativa (PEC 32/2020), que 
está sendo discutida na Câmara.

“Servirá para todos os Poderes 
e órgãos, para que haja, em defi ni-
tivo, o cumprimento de um dispo-
sitivo que é constitucional. Vou tra-
balhar para sua célere tramitação 
e sua aprovação, para que possa 
seguir logo para a sanção”, disse o 
senador pelas redes sociais.

Mudanças
Uma das principais novidades, 

segundo a Agência Senado, no 
texto aprovado pela Câmara é a 
punição para agentes públicos que 

excluírem do teto parcelas que não 
estejam expressamente relaciona-
das na lei. O objetivo é evitar que os 
órgãos criem normas administrati-
vas para “furar” o limite salarial.

De acordo com o texto, essa ex-
clusão confi gura crime de improbi-
dade administrativa, com punição 
tanto para o agente que autoriza o 
pagamento quanto para aquele que 
o efetua. A pena é de detenção de 2 
a 6 anos para quem excluir ou auto-
rizar a exclusão do teto salarial.

O projeto aprovado no Senado 
já previa punição para o servidor 
que omitisse informações ou for-
necesse informações falsas para 
receber acima do limite. O substitu-
tivo aprovado na Câmara mantém 
essa previsão e sujeita esse servidor 
às mesmas penas impostas para o 
agente público que autorizar a ex-
clusão de parcelas do teto.

Regras
De acordo com o texto da Câ-

mara, 32 tipos de pagamentos são 
considerados indenizações, direitos 
adquiridos ou ressarcimentos e, por 
isso, fi cam na lista dos que podem ser 
pagos acima do teto. Entretanto, há 
limites em alguns deles, geralmente 
relacionados ao teto específi co para 
a remuneração do agente público.

As regras se aplicam aos agen-
tes públicos de todas as esferas de 
governo ( federal, estadual, distrital 
e municipal) e a todas as esferas 

de Poder (Executivo, Legislativo 
e Judiciário), incluindo Ministério 
Público, Defensoria Pública, con-
tratados temporários, empregados 
e dirigentes de empresas públicas 
que recebem recursos dos governos 
(dependentes) para pagar salários e 
custeio, militares e policiais milita-
res, aposentados e pensionistas.

Para certos tipos de pagamentos, 
o relator fi xa um limite para o rece-
bimento de valores a esse título. É o 
caso, por exemplo, do auxílio-alimen-
tação, limitado a 3% do teto aplicável 
ao agente. Valores para o pagamento 
de plano de saúde serão limitados a 
5% desse teto. Auxílio-transporte e 
auxílio-creche para crianças até 5 
anos poderão ser recebidos em valo-
res de até 3% do teto para o servidor.

Para diárias e indenização devida 
em virtude do afastamento do local 
de trabalho para execução de traba-
lhos de campo, o valor máximo será 
de 2% do teto por dia, exceto no caso 
de moeda estrangeira.

Além disso, o texto aprovado 

determina que os pagamentos fora 
do teto relativos ao 13º salário, ao 
adicional noturno, à hora extra e 
aos adicionais para atividades pe-
nosas, insalubres e perigosas serão 
restritos àqueles pagos pelo Regime 
Geral da Previdência Social. O auxí-
lio-funeral também será devido até 
o limite de benefícios do INSS.

Auxílio-moradia
Uma das parcelas mais polêmi-

cas do fura-teto, o auxílio-moradia 
fi cou entre os pagamentos que não 
contam para efeito do teto salarial.  
O pagamento poderá ser feito em 
caso de mudança de local de resi-
dência que não tenha sido pedida 
pelo servidor, enquanto perma-
necer o vínculo, ou se a pessoa for 
ocupante exclusivamente de cargo 
de livre provimento e exoneração 
(cargo comissionado). Também 
poderá ser pago para os que exer-
cerem mandato eletivo em local di-
ferente do domicílio eleitoral e em 
caso de  missão no exterior.
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O presidente Jair Bolsonaro in-
sinuou nesta segunda-feira 19 
que pode desistir da candida-

tura a reeleição em 2022 caso não se-
ja aprovado no Congresso a impres-
são dos votos das urnas eletrônicas.

Em um discurso já recorrente, o 
presidente afi rmou aos apoiadores, 
em frente ao Palácio da Alvorada, 
que “eleição sem voto auditável 
não é eleição, é fraude”. Bolsonaro 
disse ainda que os votos das urnas 
eletrônicas serão auditados dentro 
do TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral), “de forma secreta”e “pelas mes-
mas pessoas que liberaram o Lula 

[ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva] e o tornaram elegível”.

Na realidade, todos as fases da 
votação, segundo o TSE, são auditá-
veis e podem ser acompanhadas por 
integrantes dos partidos políticos do 
país. O retorno do voto impresso foi 
testado em 2002 e desccartado por 
várias falhas no processo. “Olha, eu 
entrego a faixa para qualquer um, se 
eu disputar eleição…”, deixou no ar 
Bolsonaro. “Agora, participar dessa 
eleição com essa urna eletrônica…”, 
completou dando a entender que 
pode não concorrer à reeleição se 
não houver a mudança.

A declaração é um recuo em re-
lação ao que disse no dia 9 de julho, 
quando declarou que se não hou-
vesse a impressão dos votos poderia 
não haver eleição em 2022. O chefe 
do Executivo foi além na análise. De 
acordo com ele, o presidente do TSE, 

Luís Roberto Barroso, interferiu no 
Poder Legislativo para barrar o voto 
impresso no Congresso. “O Barroso 
foi para dentro do Parlamento fazer 
reunião com os congressistas. E aca-
bou a reunião, o que vários líderes fi -
zeram? Trocaram os parlamentares 
pra votar contra o parecer do depu-
tado Filipe Barros [PSL-PR], relator 
do projeto.”

Para Bolsonaro, a urna eletrôni-
ca tem tecnologia defasada e é falsa a 
informação de que o sistema do TSE 
é inviolável. O presidente justifi cou a 
falta de pressa na conversa de mais 
de vinte minutos com os apoiadores 
em Brasília. Bolsonaro fi cou interna-
do entre quarta-feira 14 a domingo 
18 para tratar uma obstrução intesti-
nal. “Não teve nada a ver com a mo-
tociata. [O problema} Começou em 
Porto Alegre, mas foi um churrasco. 
Enchi a pança”, brincou.
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Projeto que combate supersalários 
retornará para análise no Senado

Presidente Bolsonaro admite 
não disputar eleição de 2022 
DESCONFIANÇA |  Em 
conversa com apoiadores, 
ele voltou a colocar em 
dúvida a votação com a urna 
eletrônica

 Kátia Abreu, relatora do projeto, critica invenção de privilégios para inflar os salários

Para Bolsonaro, a urna eletrônica tem 
tecnologia defasada e é falsa a informação 
de que o sistema do TSE é inviolável

SEGUNDO SEMESTRE



Uma investigação do jornal 
britânico Guardian e de 
outras 16 organizações de 

mídia, baseada em documentos 
vazados, divulgada neste domingo 
18, apontou abuso generalizado do 
spyware Pegasus.

A plataforma, desenvolvida pela 
empresa de vigilância israelense NSO 
Group, estaria sendo usada para es-
pionar jornalistas, políticos, advoga-
dos e ativistas de direitos humanos. 
Originalmente, ela foi desenvolvida 
para monitorar criminosos.

Quando ativado, o Pegasus in-
fecta dispositivos iOS e Android 
como um vírus. O objetivo é extrair 
mensagens, fotos e emails das víti-
mas, assim como gravar chamadas 
e ativar microfones secretamente.

Os nomes de centenas de civis 
supostamente monitorados com 
o aplicativo teria sido vazado em 
uma lista de mais de 50.000 nú-
meros de telefone. Todos estariam 
“no radar” de possíveis clientes do 
NSO desde 2016.

A presença na lista não com-
prova, informa o site Poder360, que 
os números foram de fato espiona-
dos, mas indica potencial alvo. Em 

análise forense conduzida pelo La-
boratório de Segurança da Anistia 
Internacional, 37 de 67 dos conta-
tos listados demonstraram rastros 
da passagem do Pegasus.

Entre eles estão executivos, 
fi guras religiosas, acadêmicos, 
funcionários de organizações não-
-governamentais, dirigentes sin-
dicais e funcionários de governo 
–incluindo ministros, presidentes 
e primeiros-ministros.

Há, ainda, parentes próximos 
de governantes, o que indica que 
chefes de Estado podem ter usado 
as agências de inteligência para 
rastrear os próprios familiares.

Os dados vazados listam os 
nomes de mais de 180 jornalistas, 
incluindo repórteres, editores e 
executivos de veículos como Fi-
nancial Times, CNN, New York 
Times, France 24, Th e Economist, 
Associated Press e Reuters.

Operação
Para acessar os celulares, o 

aplicativo espião usa 2 portas de 
entrada: vulnerabilidades em apli-
cativos comuns ou links acionados 
via phishing –estratégia que induz 

cliques dos usuários.
Já dentro no sistema, o Pegasus 

acessa todos os dados do aparelho 
sem ser identifi cado. A tecnologia 
é capaz de transmitir SMS, con-
versas via WhatsApp, registros de 
ligações, e-mail e agendas de con-
tatos e compromissos.

Outra funcionalidade é o aces-
so à câmera e microfone do apa-
relho –o Pegasus consegue gravar 
ambos remotamente.

O que diz o NSO
Em nota (em inglês), a equipe 

jurídica do NSO Group negou as 
“falsas acusações” sobre as ativida-
des dos clientes, mas afi rmou que 
investigará e tomará as medidas 
cabíveis a todas as alegações de uso 
indevido do aplicativo.

A empresa israelense classifi -
cou o número de 50.000 telefones 
vazados como “exagerado” e afi r-
mou que a relação poderia não ser 
uma lista de contatos “visados por 
governos que usam o Pegasus”.

A companhia afi rma que só 
trabalha com militares, policiais e 
agências de inteligência em 40 países 
mantidos sob sigilo. “Examinamos ri-

gorosamente os registros de direitos 
humanos de nossos clientes antes de 
permitir que usem as ferramentas de 
espionagem”, pontuou a declaração.

Uma análise cuidadosa dos da-
dos vazados sugere que os gover-
nos da Arábia Saudita, Azerbaijão, 
Bahrein, Cazaquistão, Emirados 
Árabes Unidos, Hungria, Índia, 

México, Marrocos, Ruanda estão 
envolvidos em espionagem.

A maioria desses países é acusa-
da de violação de direitos humanos 
e perseguição contra opositores. 
Um jornalista mexicano foi assassi-
nado por homens armados um mês 
depois que seu telefone foi incluído 
na lista de rastreados.
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Investigação revela espionagem a jornalistas e políticos

O vice-presidente Hamilton 
Mourão afi rmou nesta se-
gunda-feira 19 que vetaria 

o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões 
aprovado na LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias). O valor do fundo 
foi “exagerado” e recursos pode-
riam ser melhor empregados, de 
acordo com Mourão. Em 2020, o 
fundo eleitoral foi de R$ 2 bilhões.

“Acho que está exagerado, acho 
que é um valor exagerado“, disse na 
chegada à vice-presidência nesta 
tarde. “Principalmente quando há 
pouco nós aqui tivemos uma situa-
ção difícil no governo para conseguir 
fazer um rescaldo de R$ 1 bilhão para 
que as obras não parassem. Então, aí 
você tem uma gordura de uns R$ 3 bi-
lhões tranquilamente que poderiam 
ser melhor empregados“, afi rmou.

Para o vice-presidente, a forma de 
fazer as campanhas eleitorais atual-
mente mudou e permite ao candidato 
outras alternativas de fi nanciamento. 
“Hoje você usa muito rede social. O 
modelo de propaganda eleitoral, de 
você se fazer conhecido perante a 
população, ele mudou e também você 

busca o fi nanciamento por meio do 
crowdfunding. Não está proibido o 
fi nanciamento privado“, disse.

Mourão, segundo o site Po-
der360, afi rmou que não conversou 
sobre o assunto com o presidente 

Jair Bolsonaro, que pode vetar ou 
sancionar o novo valor do fundo. 
“Eu vetaria“, respondeu Mourão 

quando questionado.
O vice-presidente retornou no 

fi m de semana passado de missão em 
Luanda, na Angola, onde participou 
da 13ª conferência de chefes de Esta-
do e de governo da CPLP (Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa). 
No encontro internacional foi aprova-
do acordo de mobilidade para facilitar 
a concessão de visto e autorizações de 
residência e também a circulação de 
pessoas nos países do grupo.

Mourão afi rmou que realizou 
reuniões diplomáticas bilaterais 
durante a conferência. Para passar 
a Bolsonaro detalhes sobre a via-
gem, o vice-presidente disse que 
buscaria ter uma reunião com o 
chefe do  Executivo. “Quero ver se 
consigo falar com ele hoje“, disse.

Mourão viajou no mesmo dia em 
que Bolsonaro deu entrada no hospi-
tal para tratar uma obstrução parcial 
do intestino. “Desde o começo eu 
tinha a visão de que a cirurgia seria 
uma possibilidade remota pela natu-
reza do problema. Era uma questão 
clínica e ele poderia se recuperar e foi 
o que aconteceu“, afi rmou. 

FALA, GENERAL | Para o vice-presidente da República, a forma de fazer as campanhas eleitorais atualmente mudou e permite ao candidato outras alternativas 
de financiamento. Ele afirmou que não conversou sobre o assunto com o presidente Jair Bolsonaro, que pode vetar ou sancionar o novo valor

Valor “exagerado”: Hamilton Mourão disse 
que vetaria fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões

EBC

Vice-presidente retornou de Angola, onde participou de conferência de chefes de Estado e de governo da CPLP

Para acessar os celulares, o aplicativo espião usa duas portas de entrada
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A Prefeitura do Natal, através da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, realiza um novo ciclo de 

desratização na orla da capital. Nos 
dias 20, 21 e 22 de julho as equipes 
do Centro de Controle de Zoonoses 
vão aplicar o raticida e distribuir ar-
madilhas tipo isca numa ação que 
se estende de Ponta Negra à praia da 
Redinha. O procedimento conta com 
nova iscagem após 15 dias e o ciclo é 
feito de acordo com o índice de infes-
tação de roedores, geralmente a cada 
quatro meses ou mais. 

O objetivo dessa ação é contro-
lar a população de ratos das praias, 
de forma a evitar a proliferação de 
doenças como a leptospirose e a 
hantavirose. Além disso também 
é realizado manejo correto do lixo 
na região e orientações de educa-
ção ambiental entre a população 

e quiosqueiros da região. Alguns 
imóveis localizados em áreas estra-
tégicas, nos bairros de Ponta Negra, 
Capim Macio, Santos Reis, Praia do 
Meio, Mãe Luiza, Areia Preta e Re-
dinha também vão receber a visita 
de agentes para verifi car a área que 
compreende ao terreno das casas.

“É muito importante fazer um 
chamamento entre a população, 
no sentido de promover educação e 
saúde em torno dessa orla também, 
para que dessa forma a gente consiga 
ter êxito nesse procedimento. Não 
é apenas um processo que a gente 
resolve somente com a aplicação de 
remédios específi cos para os roedo-
res, mas também é importante que 
a população colabore para que não 
promova a procriação e permanên-
cia desses animais”, disse Vaneska 
Gadelha, chefe do CCZ Natal.

Segundo dados da Junta Co-
mercial do RN, as solicitações 
para abertura de empresas 

tiveram alta de 40% entre janeiro 
e junho no comparativo com o 
mesmo período do ano passado. 
Foram 4.372 novos negócios em 
2021 frente a 3.136 em 2020.

Os números também apontam 
melhora no paralelo com o cenário 
pré-pandemia, com acréscimo de 7% 
em relação ao 1º semestre de 2019. 
A maioria desses empreendimen-
tos tem um perfi l parecido: 90% são 
micro ou pequenas empresas, 50% 
atuam no setor de serviços e 37% 
praticam atividade do comércio.

Outra marca registrada é que este 
é o semestre com mais solicitações de 
abertura desde 2013. Já o número de 
empresas que encerraram suas ativi-
dades, após se manter estável entre 
2019 e 2020, oscilou com aumento 
de 7%. Foram cerca de 2.400 baixas. 
Ainda assim, o saldo fi nal é positivo, 
com 60% mais negócios iniciando 
suas atividades do que encerrando.

“Os dados de abertura no pri-
meiro semestre deste ano foram po-
sitivos em relação a 2020 e também 
em relação a 2019. O que pode ser 
considerado, sim, um sinal de recu-
peração. É importante frisar que a 
Jucern se modernizou nesse perío-
do e essas simplifi cações também 

impactam o ambiente de negócios, 
pois elas permitem condições propí-
cias para o aproveitamento de opor-
tunidades. Hoje a Jucern é um órgão 
100% digital, o investimento em tec-
nologia vem de antes da pandemia e 
foi fundamental para garantir a con-
tinuidade dos serviços, mesmo com 
a necessidade de isolamento social”, 
destaca o presidente da Jucern, Car-
los Augusto Maia.

Os serviços estão integrados no 
portal Redesim RN, que reúne os 
dados cadastrais da Receita Fede-
ral e demais órgãos estaduais e mu-
nicipais que participam do proces-
so de abertura, alteração e baixa de 
empresas, em um ambiente virtual 
interativo e de fácil acesso.

Atualmente, desde o registro de 
empresas e demais alterações até a 
emissão de certidões de inteiro teor 
e a autenticação de livros contábeis 
são feitas de forma online.

Recentemente, foi disponibili-
zada no Redesim RN a assinatura 
avançada, ferramenta que garante 
a autenticidade de documentos em 
meio digital. O dispositivo utiliza o 
cadastro na plataforma nacional de 
acesso a serviços públicos Gov.br 
para fazer a identifi cação nos proce-
dimentos. Com isso, sua utilização é 
gratuita e contribui para simplifi car e 
modernizar o ambiente de negócios.

Aumenta em 40% 
número de empresas 
abertas no semestre

Casos de dengue, zika e 
chikungunya são confirmados 
em meio à pandemia da covid

DADOS DA JUCERNARBOVIROSES

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) 
divulgou nesta segunda-

-feira 19, o mais recente informe 
epidemiológico das arboviroses 
no Rio Grande do Norte, referente 
ao período compreendido entre 
a Semana Epidemiológica (SE) 1 
até a 26, encerrada em 03 de julho 
de 2021.

“Com o avanço da vacinação 
da covid-19, temos no estado hoje 
um cenário epidemiológico mais 
confortável em relação à covid-19, 
então começamos a perceber 
através do sistema de notifi cação 
(GAL), um crescente aumento das 
notifi cações das arboviroses no 
Rio Grande do Norte.

Os profi ssionais de saúde têm se 
mostrado mais sensíveis em relação 
a esses agravos nesse momento. Te-
mos percebido um aumento discre-
to das notifi cações”, explicou Débo-
ra Mayara, coordenadora do Núcleo 
de Arboviroses do Estado.

Dengue
Segundo o informe, foram 

notifi cados 3.512 casos suspei-
tos de dengue no Rio Grande do 
Norte, dos quais foram confi r-
mados 528 casos. Um óbito foi 
confi rmado até a Semana Epide-
miológica 26.

Natal inicia novo ciclo 
de desratização na orla
ZOONOSES | Objetivo dessa 
ação é controlar a população 
de ratos das praias, de 
forma a evitar a proliferação 
de doenças como a 
leptospirose e a hantavirose

Secretaria alerta para os cuidados necessários para evitar proliferação do Aedes aegypti

Procedimento conta com nova iscagem 
após 15 dias e o ciclo é feito de acordo com 
o índice de infestação de roedores

SMS

PRÓ-SAÚDE

Chikungunya
Foram notifi cados no RN, até 

a Semana Epidemiológica 26, 
3.573 casos da doença, sendo 494 
confi rmados. Nesse período epi-
demiológico, não foi confi rmado 
nenhum óbito por chikungunya.

Zika vírus
No Rio Grande do Norte, em 

2021 da semana epidemiológica 01 
a 26, foram notifi cados 294 casos 
de Zika, sendo 47 casos notifi ca-
dos em gestantes. O total de casos 
confi rmados pela doença é de 40 e 

nenhum óbito foi confi rmado nesse 
período epidemiológico.

A Sesap alerta para os cuidados 
necessários para evitar a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, transmis-
sor das arboviroses, já que a popula-
ção desempenha um papel primordial 
no controle vetorial “Continuamos 
trabalhando e reforçando a impor-
tância da prevenção, como: manter as 
caixas d´água bem fechadas, de não 
acumular lixos e pneus em quintais, 
que as plantas estejam em vasos com 
areia para não serem local de criadou-
ros”, reforçou a coordenadora.
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Diz a revista Piauí, especiali-
zada em assuntos desagra-
dáveis da República, que 

uma das pensões mais caras pagas 
pelo Ministério da Defesa vai hoje 
para os parentes de marechais fa-
lecidos, mesmo que não tenham 
participado de nenhuma guerra.  

No ano passado, esses sortudos 
receberam em média R$ 16 mil por 
mês, umas dez vezes o salário pago 
a um soldado de segunda classe.

Quer dizer, ser parente de um 
marechal morto é mais vantajoso 
no Brasil do que ser general da ativa, 

cujo salário-base é de R$ 13,4 mil.
Os dados têm como origem pri-

mária o Portal da Transparência e 
foram divulgados  no fi nal do mês 
passado depois que a agência “Fique 
Sabendo” cobrou exaustivamente do 
Tribunal de Contas da União a publi-
cidade das informações.

Não são exclusividades dos 
militares essas bondades com di-
nheiro público, mas certamente 

elas chamam mais atenção agora 
depois que o presidente Bolsonaro 
entupiu o governo com milicos da 
ativa e da reserva, criando em torno 
deles paredes de proteção.

A União gastou no ano passado 
R$ 9,7 bilhões líquidos com pen-
sões de fi lhos, enteados e netos 
de militares falecidos, o que deixa 
essa conta mais indigesta para um 
país onde milhões de pessoas não 

sabem se vão comer e o que nas 24 
horas de um dia.

Somem-se a isso benesses va-
riadas para setores amigos do go-
verno – e eles são de uma varieda-
de impressionante – para concluir 
que os exageros ganharam um 
novo signifi cado no Brasil.  

Têm madeireiros, garimpeiros, 
GACs (atiradores), grileiros de terra e, 
claro, o pessoal do “ogronegócio”, que 

é muito diferente do agronegócio.
Stanislaw Ponte Preta, pseu-

dônimo do jornalista Sérgio Porto, 
morto em 1968 e especializado nas 
piadas prontas do regime militar, o 
que lhe valeu a série de três livros 
intitulados de  “Febeapá – Festival 
de Besteiras de Assola o País”, é 
hoje um cadáver renovado.

“Restaure-se a moralidade ou 
locupletemo-nos todos!” – decla-
rou ele acerca do que se passava no 
país naquela época esverdeada.

Não é que 53 anos depois esta-
mos vivendo tudo novamente, Lalau!

Lalau é o cara, pode acreditar
MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

O presidente da CDL Natal, 
José Lucena voltou a defen-
der que, uma vez concluída 

a vacinação dos idosos e pessoas 
comorbidades, que 80% das vacinas 
sejam direcionadas à população 
que está trabalhando diariamente, e 
20% para faixa etária pura.

 “Precisamos garantir a saúde 
daqueles que estão trabalhando, que 
não podem fi car em casa em distan-
ciamento social. Precisamos avançar 
nesse sentido e garantir que as empre-
sas continuem funcionando para as 
pessoas trabalhando em segurança, 
não dá mais para suspender as ativi-
dades caso haja uma nova onda de 
contaminação”, afi rmou José Lucena.

Lideranças empresariais solicita-
ram à governadora Fátima Bezerra, 
na semana passada, a inclusão dos 
trabalhadores do comércio na lista 
de prioridades para vacinação da 
covid-19. Em ofício, afi rmam que a 
imunização das pessoas que atuam 
no comércio é urgente, uma vez que 
estes profi ssionais têm contato di-
reto com o público e estão expostos 
ao risco de contágio, mesmo com a 
adoção de medidas preventivas.

A pauta já vinha sendo tratada 
pela Câmara de Dirigentes Lojis-

tas de Natal e a Procuradoria do 
Trabalho com o argumento de que 
empresários e colaborares estão na 
linha de frente, uma vez que preci-
sam trabalhar para fazer a econo-
mia circular e manter os empregos.

O movimento dos lojistas não é 
isolado. Dados que acabam de ser 
divulgados indicam que o Índice de 
Confi ança do Empresário do Comér-
cio subiu pela segunda vez seguida e 
voltou ao nível de “satisfação”, che-
gando a 107,8 pontos em julho.

Foi o segundo mês seguido de 
alta, após cinco meses consecuti-
vos de queda. O crescimento foi de 
11,7% em relação a junho, quando 
ele marcou 98,4 pontos. E em rela-
ção a julho de 2020 (69,3 pontos), o 
crescimento foi ainda maior: 55,6%.

Vacinação reforçada
A campanha de vacinação contra 

a covid-19 no Rio Grande do Norte 
será reforçada nos próximos dias. A 
Secretaria de Estado da Saúde Pú-

blica (Sesap) deverá receber 143.340 
doses de três imunizantes diferentes.

De acordo com a indicação do 
Ministério da Saúde, o RN deverá 
receber 93.050 vacinas da Astraze-
neca/Fiocruz, 30.400 da Coronavac/
Butantan e 19.890 da Pfi zer. No fi m 
da manhã desta segunda-feira 19, o 
órgão confi rmou a entrega de dois lo-
tes, com a totalidade de doses previs-
tas da Coronavac/Butantan e 18.300 
unidades da Astrazeneca/Fiocruz, ao 
meio-dia de terça-feira 20.

 A maior parte deste lote será 
utilizado para a vacinação por fai-
xa etária. E 47.680 vacinas são para 
segunda dose, com vistas a com-
pletar o esquema de imunização 
dos potiguares.

A Sesap aguarda a indicação do 
ministério com relação às datas e 
horários de entrega das demais va-
cinas, para montar o esquema de 
distribuição e agilizar o despacho 
das cargas aos municípios o mais 
rápido possível.

Comércio defende que 80% de 
seus trabalhadores sejam vacinados
VACINAÇÃO | A pauta já vinha 
sendo tratada pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Natal e a Procuradoria do 
Trabalho com o argumento 
de que empresários e 
colaboradores também 
estão na linha de frente 
da pandemia em favor da 
economia

Sesap espera indicação do Ministério com relação às datas e horários de entrega das demais vacinas, para montar o esquema de distribuição e agilizar o despacho das cargas aos municípios

JOSÉ ALDENIR
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Tasso, presidente; Lula, vice
É comum usar-se a expressão “na 

política até boi pode voar”, que justifica 
os casos absurdos de união dos contrá-
rios, na disputa pelo poder. Em 1986, o 
país assistiu o presidente da Arena (par-

tido de sustentação da ditadura por 21 
anos), José Sarney, juntar-se a Tancredo 
Neves, ferrenho opositor do governo e 
crítico radical da revolução, para derro-
tar Paulo Maluf, candidato dos generais.

Lula vice
Nos bastidores da política nacional esboçam-se articulações (até de 

petistas), no sentido de Lula candidatar-se a vice-presidente, mesmo 
liderando as pesquisas. São citados dois precedentes históricos.

Lacerda
Em 1966, Carlos Lacerda, após apoiar o 31 de março, construiu a 

Frente Ampla para exigir eleições diretas. Uniu-se, sem sucesso, a dois 
de seus mais renhidos adversários — os ex-presidentes João Goulart e 
Juscelino Kubitschek.

Ulysses
Depois de comandar o movi-

mento das Diretas Já (1984), o grande 
Ulysses Guimarães abriu mão de sua 
candidatura a presidente e cedeu lu-
gar a Tancredo Neves, que liquidou 
21 anos de ditadura militar.

Erros
Os que defendem Lula “vice” em 

2022 apontam erros políticos do ex-
-presidente, que poderão prejudicá-
-lo, tais como, afastamento de Mari-
na Silva, aliada tradicional; ter criado 
os surrados bordões “nós” contra 

“eles”, “eles” e “nós” e a tal “herança 
maldita” de FH, além de demonizar o 
PSDB e unir-se ao “centrão”, o mesmo 
que faz Bolsonaro.

Calmaria
Defensores de Lula “vice” acham, 

ainda, que seria um gesto, com signi-
fi cado de aceno defi nitivo à concór-
dia.

E quem seria o Presidente? Os 
defensores da fórmula política con-
cluem: “Pense no Brasil, não no PT. 
Una-se ao Tasso Jereissati, presidente 
Lula”.

Candidatíssimo
Para quem conhece o estilo 

do senador Rodrigo Pacheco, a 
resposta que ele deu sobre se se-
ria candidato a presidente, con-
fi rma que será: “não me fecho a 
nenhuma das opções” e admitiu 
ter recebido convite do PSD.

Ceará I
Já em processo de licitação a 

primeira usina de dessalinização 
da água do mar no Brasil, locali-
zada na praia do futuro, próxima 
a Fortaleza. Em dois anos, produ-
zirá 1 m3 (mil litros) por segundo 
de água potável.

Ceará II
O estado dispõe de litoral de 

600 quilômetros de extensão, o 
que permite a captação de toda 
quantidade de água necessária 
para atender a demanda de sua 
população humana e animal, 
além de constituir pilar de apoio 
às atividades industriais e agrí-
colas.

Enquanto isto
E o RN o que apresenta de 

inovador, avançado? A usina de 
dessalinização cearense é o re-
sultado da criatividade dos seus 
governantes, que implantam 
avanços tecnológicos no abaste-
cimento de água, já com efi ciên-
cia comprovada em países como 
os Emirados Árabes, Arábia Sau-
dita, Espanha e o Estado da Cali-
fórnia, nos EUA

Milhões no Instagram
Cristiano Ronaldo, o jogador 

português, fatura 7 milhões de 
euros por semana ao publicar 
marcas no Instagram.  Neymar 
tem ganhos superiores a 211 mi-
lhões de euros, por ano. Messi 
chega a quase 150 milhões de 
euros, por ano.

Beber água
Estudo recente confi rma, 

que corpo perde cerca de 10 a 12 
copos de água por dia, através da 
pele, dos pulmões, da urina e das 
fezes. A comida fornece dois a 
quatro copos. Resta, ainda, beber 
cerca de seis-dez copos de água 
por dia. Limpa o estômago e pre-
para para o trabalho.

OLHO ABERTO

As obras de saneamento bá-
sico continuam em alguns 
bairros de Parnamirim. No 

momento, estão em Santa Tereza 
e já contam com 400 km de rede 
coletora instalada em vários pon-
tos da cidade.

De acordo com informações da 
Secretaria Municipal de Obras Pú-
blicas (Semop) pelo menos seis bair-
ros já estão com os serviços de tubu-
lação praticamente concluídos. São 
eles: Boa Esperança, com 94% de 
conclusão; Cohabinal, com 99%; Jar-
dim Planalto, com 99%; Vale do Sol, 
com 99% e em Nova Parnamirim 
chega à 93% no Residencial Pitimbu 
e 92% no Residencial Jardim do Sul.

Os demais bairros do municí-
pio também estão com os traba-
lhos bem adiantados. A maioria 

deles já conta com aproximada-
mente 70% de tubulação instala-
da. De acordo com o prefeito Ro-
sano Taveira, além dos benefícios 
para saúde e qualidade de vida, 
o saneamento já gerou emprego 
para cerca de 600 cidadãos, entre 
eles 80% são moradores de Parna-
mirim.

Estação de Tratamento
Paralelamente aos serviços de 

instalação da rede coletora, a Esta-
ção de Tratamento de Esgoto (ETE), 
que está sendo construída no bairro 
de Passagem de Areia está aguar-
dando a chegada dos equipamentos 
para ser retomada.

Apesar disso, segundo dados 
de relatório divulgado pela Semop, 
mais de 90% dos trabalhos já foram 

concluídos. Atualmente a obra se en-
contra na etapa de fi nalização física 
de sua estrutura. Após essa etapa, os 
passos seguintes serão a instalação e 
montagem de equipamentos.

O projeto da ETE Passagem de 
Areia prevê a construção de quatro 
tanques de aeração, mas inicial-
mente estão serão construídos dois. 
De acordo com a empresa respon-
sável pela obra, a ETE contará ainda 
com dois decantadores e um siste-
ma de declividade, que permite o 
funcionamento por gravidade.

Outro sistema a ser implan-
tado e que chama atenção é o de 
lâmpadas UV que possibilitam a 
desinfecção do esgoto antes dele 
ser devolvido aos mananciais. 
Com isso, o esgoto sairá com uma 
efi ciência de 98% de pureza.

A vacinação contra a Covid-19 
em Mossoró bateu novo re-
corde neste fi m de semana 

com a aplicação de 5.793 doses. O 
município conseguiu aplicar 4.637 
doses como D1 (primeira dose) e 
1.134 como segunda dose (D2).

O avanço da vacinação no mu-
nicípio também fi cou evidenciado 
com a redução da faixa etária para 
o público em geral sem comorbida-
des, que até a última sexta-feira 16 
estava em 35 anos e baixou para 33 
anos ainda no sábado 17.

A procura pela vacina foi in-
tensa nas 9 Unidades Básicas de 
Saúde abertas no sábado e do-
mingo e no Ginásio do SESI que 
funcionou apenas um dia.

A grande mobilização para 
garantir a imunização dos mosso-
roenses teve como protagonistas 
os servidores da Saúde municipal 
e os voluntários, além das equi-
pes atuantes no Ginásio do SESI. 
Graças a atuação das equipes em 
pleno fi m de semana, todas as 
doses disponíveis para a primeira 
aplicação foram utilizadas.

“O município vacina median-
te a disponibilidade de doses. Na 
sexta-feira havíamos recebido 
mais de 4 mil vacinas e as utiliza-

mos neste fi m de semana durante 
a campanha Mossoró Vacina. É 
nosso objetivo garantir que as do-
ses não fi quem guardadas”, disse 
Morgana Dantas, secretária muni-
cipal de Saúde ao fazer referência 
ao uso completo das doses desti-
nadas para primeira aplicação.

Ela garante que assim que o 
município receber nova remessa 
de imunizantes, a vacinação com 
D1 será retomada e afi rma que a 
partir de segunda-feira (19), só se-

rão usadas as vacinas reservadas 
para segunda dose (D2). Também 
estará disponível a dose única da 
vacina Janssen para o grupo dos 
caminhoneiros.

“Não temos mais vacina para 
D1 e estamos no aguardo de nova 
remessa de vacinas. Porém, temos 
as segundas doses reservadas, en-
tão, quem já está no prazo ou apto 
para encerrar o ciclo de imunização 
poderá procurar os pontos de vaci-
nação”, disse a titular da pasta.

BOA NOTÍCIA | Avanço 
da vacinação também 
ficou evidenciado com a 
redução da faixa etária 
para o público em geral 
sem comorbidades

Mobilização teve como protagonistas os servidores da Saúde municipal e os voluntários

Vacinação contra covid-19: novo 
recorde é registrado em Mossoró

Obras de saneamento têm 
continuidade em Parnamirim

CÉLIO DUARTE

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
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As manhãs das segundas, 
quartas e sextas-feiras das 
50 mulheres, aproximada-

mente, de Mãe Luiza nunca mais 
foram as mesmas. Isoladas desde 
o início da pandemia, elas encon-
traram na atividade física uma 
forma de trabalhar corpo e mente. 
Na praia de Miami, o Projeto Viver 
Bem na Onda da Saúde, uma ini-
ciativa da Prefeitura de Natal por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, tem um ano e seis meses e 
proporciona aulas de fi sioterapia 
e, mais recentemente, aulas de surf 
para a terceira idade. Tudo isso com 
acompanhamento médico gratuito. 

O surf chegou para integrar o 
projeto há pouco mais de um mês, 
sob o comando de Julianderson 
Silva, professor de surf que ensina a 
modalidade bodyboarding, que con-
siste no uso da prancha para deslizar 
da crista, da curva ou da face da onda 
em direção à areia. Encantado com a 
disposição das mulheres, ele, que já 
tem um projeto chamado “Filhos de 
Mãe Luiza”, realizado nas praias de 
Miami e de Ponta Negra, com crian-
ças e adolescentes, resolveu abrir 
espaço e proporcionar uma nova 
experiência para essas mulheres.

De acordo com Julianderson, 
desde o primeiro dia de atividade 
as mulheres se empenham e se di-
vertem com a alegria que o esporte 
proporciona. “Muitas delas tinham 
medo de entrar e a gente tenta pas-
sar a maior segurança, estando do 
lado delas, colocando elas nas on-
das. Algumas já estão até pegando 
onda sozinhas e essa felicidade de-

las contagia a gente, que é voluntá-
rio. A gente sente essa energia e sen-
te prazer em estar proporcionando 
isso pra elas”, comentou. 

A ação faz parte do Projeto Saú-
de da Família e é administrado pela 
educadora física Daniela Coutinho, 
da Unidade Básica de Saúde de 
Aparecida, no bairro de Mãe Luíza. 
As aulas de educação física incluem 
exercícios aeróbicos, caminhadas e 
o surf. O objetivo da iniciativa é pro-
porcionar qualidade de vida para as 
mulheres das mais variadas idades: 
crianças, adolescentes, jovens, mas 
com o foco nas idosas. As atividades 
geram resultados positivos como o 
controle da hipertensão e da glicose. 

Além disso, a junção da ativi-
dade física com o cenário da praia 
de Miami, na zona leste da capital 
potiguar, tem surtido um efeito te-
rapêutico nas idosas que buscavam 
a unidade de saúde principalmente 
apoio psicológico para lidar com 

os problemas de casa somados ao 
contexto do isolamento social com 
a pandemia do novo coronavírus 
(covid-19). 

Para Rosa Borges, diretora da 
Unidade Básica de Saúde de Apa-
recida, o projeto é uma oportuni-
dade não só de cuidar da saúde das 
mulheres, mas de trazê-las de vol-
ta à ativa. A maioria possui fi lhos, 
netos e, através das atividades, se 
sentem mais próximas dos mais 
novos, sem fi car de fora das brin-
cadeiras. “Elas viram nisso a opor-
tunidade de desenvolverem um 
esporte dito radical. Aqui elas se 
descontraem, se divertem, fazem 
amigas e exercitam também esse 
lado mais jovem da amizade. Elas 
estão super felizes!”, afi rmou Rosa. 

Uma das benefi ciadas pela ação 
é a dona Severina da Silva, para os 
íntimos, dona Nova. Aos quase 69 
anos de idade, completos em 27 de 
agosto, a idosa, nativa da cidade de 

Touros, se vê ativa e contente como 
uma criança. Ela entrou no projeto 
em novembro de 2020 e é a mais ati-
va no mar. “Eu sou um peixinho. Me 
sinto bem, me sinto saudável. Eu 
comecei com a fi sioterapia e, como 
sabia nadar, quando chegou a ideia 
do surf eu entrei logo”, comentou a 
sorridente dona Nova.

Silvia Ferreira, 64 anos, participa 
desde o início do projeto, não sabe 
nadar, mas se sente segura o sufi -
ciente para entrar no mar sempre 
acompanhada dos instrutores. No 
entanto, desta vez ela fi cou na fi siote-
rapia. “A gente sai de casa um pouco, 
vê os amigos. Na fi sioterapia eu faço 
alongamento, eles ajudam a gente 
a trabalhar com o equilíbrio, com a 
respiração. Eu tô muito feliz de estar 
aqui”. Sílvia, assim como as outras 
contempladas pelo projeto, tem o 
auxílio de universitários do curso de 
fi sioterapia, que orientam exercícios 
compatíveis com as idades delas. 

Considerada a maior premiação 
de jornalismo empreendedor, o 
Prêmio Sebrae de Jornalismo es-

tá com inscrições abertas pelo site. Em 
sua 8ª edição, vai premiar as melhores 
notícias veiculadas em diferentes ca-
nais da imprensa brasileira ou novas 
plataformas digitais sobre empreende-
dorismo e pequenos negócios.

As categorias desta edição foram 
pensadas para contemplar a diversi-
dade de linguagem e de formatos dos 
conteúdos jornalísticos, com temas 
relacionados ao universo dos micro-
empreendedores individuais, micro e 
pequenas empresas, e foco na impor-
tância das MPE para o enfrentamento 
da pandemia, como: empreendedoris-
mo, produtividade e competitividade, 
inovação e startups, inclusão produtiva 

e sustentabilidade, transformação 
digital, políticas públicas e legislação, 
acesso a crédito. O Prêmio Sebrae de 
Jornalismo em Texto será concedido a 
melhor matéria publicada em veículos 
impressos (jornais ou revistas), de pe-
riodicidade igual ou inferior a trimes-
tral, ou portais, sites de notícias e blogs.

Podem concorrer as matérias vei-
culadas de 1º de janeiro de 2020 a 30 
de agosto de 2021. Para se inscrever 
de forma rápida e fácil, é só acessar o 
site e enviar seu trabalho.

Categoria Jornalismo em Texto: 
cadastro via internet, com anexo de 
arquivo em PDF da(s) página(s) pu-
blicada(s) ou link da reportagem.

Cada profi ssional poderá concor-
rer com 3 (três) trabalhos, indepen-
dente da categoria. No entanto, não 

há limite de inscrições por veículo.
O Prêmio terá etapas Estadual, 

Regional e Nacional e vai reconhe-
cer as melhores matérias em quatro 
categorias: Prêmio Sebrae de Jorna-
lismo em Texto, Prêmio Sebrae de 
Jornalismo em Áudio, Prêmio Sebrae 
de Jornalismo em Vídeo e Prêmio Se-
brae de Fotojornalismo.

Além do Grande Prêmio Sebrae 
de Jornalismo, esta edição do PSJ 
também vai prestigiar a nova geração 
do jornalismo. Profi ssionais de até 25 
anos, que atuem em veículos de im-
prensa de todo o país, têm a oportu-
nidade de inscrever 1 (um) trabalho 
e concorrer ao prêmio especial de 
Jornalista Revelação.

Mais informações: https://pre-
miosebraejornalismo.com.br/

Prêmio Sebrae de Jornalismo 
reconhece a força dos veículos 

IMPRESSOS E DIGITAIS

Projeto Viver Bem na Onda da Saúde 
beneficia mais de 50 mulheres de Mãe Luiza

Agora RN é um exemplo de jornalismo dinâmico, nas versões digital e impressa

Surf chegou há pouco mais de um mês, 
sob o comando de Julianderson Silva, 
que ensina a modalidade bodyboarding

ASSISTÊNCIA | Projeto é 
uma iniciativa da Prefeitura 
de Natal, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO – CARTA CONVITE 
Nº. 003/2021 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-
AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Comissão 
Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria 01/Presidente/2021, torna público o resultado da 
licitação na modalidade convite nº 003/2021, tipo Menor Preço Por ltem, para Contratação de empresa para 
execução dos serviços de serigrafias, necessários ao atendimento do SENAR-AR/RN, declarando as empresas 
COMERCIAL APOLO LTDA/02.440.676/0001-21, vencedora do Item 06, a empresa BRIM PLAK COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI/30.232.182/0001-97, vencedora dos itens 07, 08, 09, 10, 11, a empresa L M 
SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME/ 07.805.649/0001-29, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 12, 13 
e a empresa AUGUSTO JOSÉ SILVEIRA PAIZINHO/20.101.345/0001-49, vencedora dos itens 14 e 15, do 
referido certame licitatório. Natal (RN), 19 de julho de 2021. Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Presidente da 
CPL. 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
POSTO STA. RITA EIRELI, CNPJ: 40.205.889/0001-68, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte–IDEMA a Licença Prévia, Nº 2021-
160356/TEC/LP-0056 com o prazo de validade até 09/07/2023, para um posto de revenda de combustíveis 
líquidos, localizado Rua da Pista, nº 101, Bairro: Pendências de Cima, Pendências/RN, CEP:59.504-000.  
 

GEOVANE DA SILVA BEZERRA FILHO 
PROPRIETÁRIO 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 042/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 042/2021 - Processo Administrativo nº 2.881/2021 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Aparelho 
Eletrônico (TABLETES 8 POLEGADAS), destinados à Secretaria Municipal de Saúde,  conforme 
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja 
sessão inicial está marcada para o DIA 30 DE JULHO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA 
MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 19 de Julho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO

PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0879/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 016/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. O Município de Afonso Bezerra/RN, vem a público, por 
intermédio de seu Pregoeiro O cial, publicar o Aviso de Rerrati cação, pertinente ao feito 
processual em epígrafe, no que concerne aos atos de publicidades de Aviso de Edital, para a 
realização de sessão do certame, aprazada para o dia 28 de julho do uente ano, às 
09h00min. Contudo, é de suma relevância rati car que todas as publicações em trâmite no 
DOM/FEMURN, DOU (Diário O cial da União), e, Jornal de Grande Circulação (AGORARN), 
estão devidamente mantidos. Quaisquer outras publicações, com referência a esse processo 
administrativo, deverão, ser desconsideradas. PUBLIQUE-SE, com as cautelas legais de 
praxe.

Setor de Licitação/Município de Afonso Bezerra/RN,
Em, 19 de julho de 2021

JESIEL ANDRÉ FAUSTINO DA SILVA
Pregoeiro O cial/Município de Afonso Bezerra/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 607.020/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua 
forma Eletrônica nº 041/2021, tendo como objeto: “AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE 
AR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 
INSTRUMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN”. O local de realização será o 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados devem se credenciar junto 
ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
20 de julho de 2021 às 08hs. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04 de agosto de 2021 
às 08hs.  INÍCIO DA DISPUTA:  04 de agosto de 2021 às 08hs01min. As especi cações estão 
estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos 
sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002. 

Jardim do Seridó/RN, 19 de Julho de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

A Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) deu aval nesta 
segunda-feira 19 para dois novos 
estudos clínicos: um deles para um 
estudo sobre uma terceira dose da 
vacina contra Covid da AstraZene-
ca e outro para testes que avaliem a 
segurança e a efi cácia de um remé-
dio chamado proxalutamida.

Segundo a Anvisa, o estudo 
sobre a efi cácia da terceira dose 
da AstraZeneca deve ser feito com 
participantes do estudo inicial da 
vacina no país, que receberam duas 
doses do imunizante com quatro 
semanas de intervalo entre elas.

A previsão é que esse grupo re-
ceba uma terceira dose de 11 a 13 
meses após a segunda dose.

Os novos testes devem envol-
ver 10 mil voluntários e ocorrer 
em cinco estados: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Bahia e Rio Grande do Norte.

Serão incluídas pessoas com 
18 e 55 anos com maior risco de 
exposição a uma infecção pelo 
coronavírus, como profi ssionais 
de saúde. Os testes não incluem 
gestantes e pessoas com doenças 
pré-existentes, segundo a Anvisa.

Ainda de acordo com a agência, 
o aval corresponde à chamada fase 
3 do estudo, quando é avaliada a 
efi cácia de um novo medicamento 
ou imunizante. A pesquisa deve ser 
randomizada, controlada e no mo-
delo simples-cego, ou seja, os volun-
tários serão dividos aleatoriamente 
em grupos (um recebe a vacina e o 
outro, placebo) e eles não saberão, a 
princípio, se tomaram vacina ou pla-
cebo. Após o fi m da pesquisa, todos 
devem receber a vacina.

PROXALUTAMIDA
Além dos testes da terceira dose, 

a Anvisa também aprovou nesta se-

gunda-feira um estudo clínico de um 
remédio chamado proxalutamida, 
um bloqueador de hormônios mas-
culinos inicialmente testado para tu-
mores de mama e próstata e alvo de 
estudos recentes para o tratamento 
da Covid.

O objetivo é verifi car a efi cácia 
do remédio na redução da infecção 
causada pelo coronavírus e no pro-
cesso infl amatório gerado pela do-
ença, diz a agência.

O medicamento tem sido 
apontado pelo presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) como uma 
nova aposta contra a Covid —em 
algumas ocasiões, o remédio foi 
citado junto com outros compro-
vavadamente inefi cazes para a 
doença, como a cloroquina.

“Tem uma coisa que eu acom-
panho há algum tempo, e nós te-
mos que estudar aqui no Brasil. 
Chama-se proxalutamida. Já tem 
uns três meses que isso aí... Não 
tá no mercado, é uma droga ainda 
em estudo, sendo estudada”, disse 
neste domingo 18.

Como a Folha mostrou, a aposta 
no medicamento também tem sido 

replicada por grupos bolsonaristas. 
Ainda não há, porém, estudos pu-
blicados em revistas de prestígio ou 
revisados por pares que confi rmem 
a efi cácia da droga contra a Covid.

A falta de dados completos 
sobre a proxalutamida como tra-
tamento para a Covid tem gerado 
desconfi ança entre especialistas, e 
uma pesquisa já feita com o remé-
dio é alvo de questionamentos em 
órgãos como a Conep (Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa).

De acordo com a Anvisa, o es-
tudo recém-aprovado será patroci-
nado pela empresa Suzhou Kintor 
Pharmaceuticals, que tem sede na 
China, e corresponde também à fase 
3, a última etapa de testes clínicos.

A ideia é avaliar a efi cácia e a 
segurança da droga em voluntá-
rios do sexo masculino com Covid 
leve a moderada.

Além do Brasil, onde devem par-
ticipar 50 voluntários em Roraima e 
São Paulo, os testes devem ocorrer 
em mais seis países: Alemanha, Ar-
gentina, África do Sul, Ucrânia, Méxi-
co e Estados Unidos. O número total 
de participantes não foi divulgado.

Anvisa libera estudos com 
3ª dose da AstraZeneca e 
com ‘nova cloroquina’

CIÊNCIA | Autorização foi dada para testes clínicos da proxalutamida, cuja eficácia ainda 
não foi comprovada, mas que já vem sendo defendida pelo presidente da República

Novos testes devem envolver voluntários do Rio Grande do Norte e mais quatro estados 

EDUARDO VESSONI
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA  

 
SOLAR TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 15.312.198/0001-16, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia da Central 
Solar Alto 1, com validade até 12 de julho de 2023, localizada na Fazenda Padrão na Zona Rural do Município 
de Alto do Rodrigues/RN.  

 
Everaldo Alencar no Nascimento Feitosa 

Diretor Presidente 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
Verde Grande Geração de Energia Ltda, 28.483.529/0001-22, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo 
de validade até 09/07/2023, em favor do empreendimento Complexo Fotovoltaico Jaguar, localizado na Zona 
Rural, Baraúna/RN. 

Ricardo Barros de Vasconcelos Lima 
Diretor 

 

SINDICATO ESPECÍFICO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E EM EMPRESAS DE MONTAGENS E 
MANUTENÇÃO EM GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINTRAMEM-RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O SINDICATO ESPECIFICO DOS TRAB. NAS INDUSTRIAS E EM EMPRESAS DE MONTAGEM E MANUT. EM 
GERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SITRAMEM-RN, na pessoa de seu Presidente e subscritor o 
Senhor JOSIVAN FERREIRA DE ARAUJO, CPF: 025.499.034-71, residente a Rua: Padre João Clemente, 14 
Centro/Área Urbana - CEP: 59.500-000 no Município de Macau/RN convoca TODA categoria dos Trabalhadores nas 
Indústrias e em Empresas de Montagem e Manutenção nas Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do 
Norte - RN, para Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação de Fundação do Sindicato a ser realizada no dia 09 de 
agosto de 2021 às 06h em primeira convocação e às 07h em segunda e última convocação no seguinte endereço: Sitio 
Salinas, Rodovia RN 221 km 25, Zona Rural, CEP: 59598-000, Guamaré/RN, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Ratificação da Fundação do Sindicato;  
 

Macau-RN, 15 de julho de 2021. 
 

JOSIVAN FERREIRA DE ARAUJO 
Presidente / Subscritor 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, CPF: n° 011.908.224-15 torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no 
Município de Natal-RN. 

 
Carlos Teixeira de Carvalho 

Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
DP MADEIRAS CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 31.726.652/0001-31, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação,  para Comercialização de Madeira (sem beneficiamento), em uma área de total 
de 185,559m2 , sendo 160,59m2 para armazenamento da madeira, localizada na Rua Djalma Dutra, 372, 
Centro, Nova Cruz/RN; 

JOSÉ EDUARDO DA SILVA 
PROPRIETARIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
SADI MENDES SOBREIRA FILHO ME, CNPJ: 21.180.378/0001-94, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, para indústria de beneficiamento de fio de algodão, instalada em uma 
área de 2.752,25m2, localizada na Rod. RN 2,2, S/N, Km 2,2, Zona Rural, São José de Mipibu/RN; 
 

SADI MENDES SOBREIRA FILHO 
PROPRIETARIO 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A. G. C. DE FREITAS EIREL, CNPJ 10.790.510/0001-63, Com endereço na Rua São Sebastião, 65, Patane, 
Município de Ares/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada - LS para a Atividade de reciclagem de materiais não perigosos. A 
ser localizado em zona de expansão urbana do município de Tibau do Sul/RN. 
 

Aline Gleicy Costa de Freitas - Responsável Legal 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ANDREZA MENDES CARNEIRO ME, CNPJ. 26.299.739/000130, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada para a Industrialização Comércio atacadista de Água Adicionada de Sais, localizada no Sítio 
Baixio, nº 39 – Luís Gomes/RN. 
 

Andreza Mendes Carneiro 
Proprietária 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Júlio Oliveira da Silva - MEI,  21.004.451/0001-77, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA 
(LS) para Lava Jato, instalado na  Rua Alto das Dunas, n° 7ª, Pitangui, Extremoz/RN. 
 

Júlio Oliveira da Silva 
Empreendedor 

 

As fi nanças causam estresse e 
refl etem na vida familiar de 58,4% 
dos brasileiros, segundo o Índice de 
Saúde Financeira do Brasileiro. O in-
dicador, lançado ontem, 19, faz par-
te de uma iniciativa da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) em 
parceria com o Banco Central para 
fornecer à população ferramentas 
de educação fi nanceira.

O índice foi construído para 
avaliar a capacidade de cada pessoa 
em cumprir as obrigações fi nancei-
ras; tomar boas decisões do ponto 
de vista das fi nanças pessoais; ter 
disciplina e autocontrole; sentir se-
gurança em relação ao futuro; ter a 
liberdade de fazer escolhas que per-
mitam aproveitar a vida.

O questionário do indicador foi 
aplicado por meio de 5 mil entre-
vistas em uma amostra represen-
tativa das regiões do país, faixas de 
renda, idade e sexo. O questionário 
também fi ca disponível na página 
dedicada ao tema onde os usuários 
podem avaliar de forma individual a 
própria saúde fi nanceira.

A pesquisa nacional mostrou 
ainda que apenas 21,9% dos brasi-
leiros se sentem preparados para 
lidar com uma grande despesa ines-
perada.

Pontuação
Em uma pontuação que vai de 

zero a 100, a média nacional fi cou 
em 57 pontos, o que signifi ca uma 
situação de razoável equilíbrio, 
mas com pouco espaço para erros 
e imprevistos. Quase a metade da 
população (48,3%), no entanto, es-
tá abaixo desse patamar, em faixas 
consideradas de baixa saúde fi nan-
ceira.

Desigualdades
A Região Sudeste teve o maior 

percentual (14,1%) de pessoas na 
faixa mais baixa de saúde fi nancei-
ra – de zero a 36 pontos. Em seguida 
vem a Região Nordeste, com 11% da 
população nessa situação.

A Região Sul tem 13,1% das pes-

soas no patamar de melhor saúde 
fi nanceira, marcando acima de 83 
pontos. Na média nacional esse ín-
dice é de 8,1%.

Os homens têm uma situação 
fi nanceira melhor do que as mu-
lheres. Entre os entrevistados do 
sexo masculino, 10,1% estão na 
faixa com situação fi nanceira óti-
ma e 8,3% na pontuação mais pre-
ocupante. Entre as entrevistadas, 
15,1% estão na pior faixa e 5,9% na 
situação ótima.

Sobre o futuro, apenas 35% da 
população têm segurança sobre as 
fi nanças. Mais da metade (53,5%) 
disseram que os compromissos re-
duziram o padrão de vida.

Finanças são motivo de estresse em 
58,4% das famílias, diz Febraban
BOLSO | Região Nordeste teve segundo maior percentual de pessoas com baixa saúde 
financeira; ficando atrás apenas do Sudeste. Estudo realizou cerca de 5 mil entrevistas 

Indice avalia a capacidade de cada pessoa em cumprir as obrigações financeiras

EDUARDO VESSONI

O Superintendente-Geral Interino do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 
Sr. DIOGO THOMSON DE ANDRADE, diante do disposto no art. 70, §2º, da 
Lei nº 12.529/11, NOTIFICA, pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, a Representada 
Ciemarsal Comércio e indústria e Exportação de Sal Ltda. - ME, que se encontra 
em local local ignorado, incerto, não sabido e/ou inacessível, acerca da instauração 
do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 08700.000556/2019-39 (Desmembrado do 
Processo Administrativo nº 08012.005882/2008-38), destinado a apurar suposto cartel 
no mercado nacional de sal, incluindo a prática de cartel em licitações públicas, bem 

essas passíveis de enquadramento nos artigos 20, I a IV, c/c. 21, I, II, VIII e X, da 
Lei nº 8.884/94, correspondentes aos artigos 36, incisos I a IV, e seu § 3º, incisos I, II, 
e VIII, da Lei nº 12.529/2011. A Representada deverá, sob pena de revelia, apresentar 

da União (D.O.U) e em jornal de grande circulação no Estado do Rio Grande do Norte. 

nos termos da lei.
DIOGO THOMSON DE ANDRADE
Superintendente-Geral Substituto

EDITAL Nº 351, DE 15 DE JULHO DE 2021

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 
DEFESA ECONÔMICA - CADE

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA

As vendas no comércio físico 
brasileiro cresceram 10,1% 
no primeiro semestre deste 

ano em relação ao mesmo período 
do ano passado, apontou o Indi-
cador de Atividade do Comércio. 
Esse foi o maior crescimento se-
mestral desde 2010, disse a Serasa 
Experian.

No entanto, segundo Luiz 
Rabi, economista da Serasa Expe-
rian, essa alta observada é uma 
recuperação apenas parcial, “pois 
não compensa a queda expressiva 
relacionada a pandemia em 2020”.

A alta foi puxada pelo setor de 
móveis, eletrodomésticos, eletroele-
trônicos e informática, que cresce-
ram 13,6% no período. Já a retração 
ocorreu principalmente nos setores 
de tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios, com queda de 6,5% no 
período.

Vendas no 
comércio 
crescem 10,1%

PRIMEIRO SEMESTRE
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EXTRATO DO EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO NACIONAL DOS 
SERVIDORES DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES – SINDITAMARATY 

 
O presidente do Sinditamaraty, organização sindical, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, de duração 
indeterminada, inscrita sob o CNPJ nº 11.339.703/0001-65, registro sindical deferido por meio do processo nº 
46206.001801/2010-67 – SRT/MTE, representante da categoria profissional constituída pelos servidores públicos 
federais do Ministério das Relações Exteriores (MRE), na ativa, aposentados e por seus pensionistas, 
especificamente, os Assistentes de Chancelaria, Diplomatas, Oficiais de Chancelaria e servidores do Plano de 
Classificação de Cargos e Salários (PCCs) e do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPEs), no uso de 
suas atribuições, nos termos dos art. 11, inciso VIII e art. 80 do Estatuto, em exigência ao disposto no artigo 5º da 
Portaria SEPRT nº 17.593, de 24 de julho de 2020, do Ministério da Economia, convoca os filiados para Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 02/09/2021 (quinta-feira), a partir das 11h, que se realizará em modalidade virtual, para 
deliberar sobre a ratificação da AGE realizada em 6 de maio de 2021, convocada para tratar sobre a reforma 
estatutária. A votação será por meio de sistema eletrônico do sítio do Sinditamaraty (www.sinditamaraty.org.br) das 
12h do dia 2 de setembro de 2021 às 11h59 do dia 6 de setembro de 2021. Mais informações estão disponíveis no 
sítio e nas redes sociais da entidade.   

Brasília, 19 de julho de 2021. 

João Marcelo São Thiago Melo 
Presidente 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MARISAL LTDA, CNPJ 08.532.996/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com validade até 12/07/2027 para 
atividade de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rodovia BR110, KM 04, Distrito Pedrinhas – Areia 
Branca/RN. 

Carlos Jeronimo Dix Sept Rosado Maia  
Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
KATARINA LAVYA DE FREITAS CARDOZO COMBUSTIVEIS - ME, CNPJ: 17.148.809/0001-68 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 um Transporte de cargas perigosas, localizado na Rua Des, Licurgo 
Nunes, Centro, Marcelino Vieira/RN, CEP 59.970-000. 

 
KATARINA LAVYA DE FREITAS CARDOZO COMBUSTIVEIS - ME  

Representante Legal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 A Diretoria da AMPC - Associação dos Moradores do Parque das Colinas convoca seus Associados, 
adimplentes com suas obrigações estatutárias, a se fazerem presentes à primeira AGE - Assembleia Geral 
Extraordinária de 2021, a ser realizada, EM AMBIENTE VIRTUAL, no dia 10 de agosto de 2021, às 18:00 
horas, em primeira convocação, às 18:30 horas, em segunda convocação, e às 19:00 horas, em terceira e 
última convocação, com qualquer número de Associados. O convite para o AMBIENTE VIRTUAL deliberativo 
será tempestivamente divulgado no Grupo "AMPC - Associados", criado no Aplicativo TELEGRAM. Serão 
deliberados os seguintes assuntos: a) Prestação de Contas relativa ao exercício de 2019 e 2020; b) 
Composição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para a gestão da AMPC até o primeiro trimestre de 
2021; c) outros assuntos de interesse dos Associados. A Ata da AGE será divulgada no já referido Grupo do 
TELEGRAM.  

 
Natal (RN), 20 de julho de 2021.  

 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE DAS COLINAS  

João Pereira da Silva Filho - Sócio-Fundador 

 
REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MG CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.189.896/0001-67, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
Simplificada - RLS, 2016-099258/TEC/RLS-0036 com validade em 14/09/2021 para uma Unidade de Britagem 
de Calcário na área de 150 m², localizado no Sítio Santana, Zona Rural, Mossoró/RN. 
 

MG CONSTRUÇÕES EIRELI  
Requerente/Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA  

 
SOLAR TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 15.312.198/0001-16, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia da Central 
Solar Alto 2, com validade até 12 de julho de 2023, localizada na Fazenda Padrão na Zona Rural do Município 
de Alto do Rodrigues/RN.  

 
Everaldo Alencar no Nascimento Feitosa 

Diretor Presidente 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA  

 
SOLAR TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 15.312.198/0001-16, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia da Central 
Solar Alto 3, com validade até 12 de julho de 2023, localizada na Fazenda Padrão na Zona Rural do Município 
de Alto do Rodrigues/RN.  

 
Everaldo Alencar no Nascimento Feitosa 

Diretor Presidente 

Cerca de 13 mil hectares de 
Mata Atlântica foram desma-
tados no Brasil entre 2019 e 

2020. O desfl orestamento foi regis-
trado em 439 dos 3.429 municípios 
que ainda possuem o bioma e reve-
lado pelo Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica, divul-
gado no fi m de maio. A pesquisa 
é uma parceria da Fundação SOS 
Mata Atlântica com o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 
Em comum, nenhum dos municí-
pios mais atingidos possui Plano 
de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica (PMMA).

Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Bahia, Piauí, Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe e Rio de 
Janeiro foram os Estados que mais 
perderam cobertura vegetal do bio-
ma, concentrando 70% das perdas.

Bonito (MS), conhecido destino 
do turismo de natureza, é a cidade 
de pior desempenho na pesquisa, 
com 416 hectares desmatados, o 
que corresponde a mais de um 
campo de futebol por dia durante 
o período analisado. Em seguida 
aparecem Águas Vermelhas (MG), 
com 369 hectares desmatados; 
Wanderley (BA), com 350 hectares; 
Montalvânia (MG), com 286 e Pe-
dra Azul (MG), com 286 hectares. 
Não há registro de Plano Municipal 
de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica (PMMA) nessas ci-
dades. Como mostrou o Estadão, 
menos de 10% dos 3.429 cidades 
onde o bioma ainda está presente 

têm PMMA ativo.
De acordo com o diretor de Co-

nhecimento da SOS Mata Atlânti-
ca, Luis Fernando Guedes Pinto, 
as principais causas para o des-
matamento nessas regiões são a 
expansão da atividade agrícola e o 
desconhecimento de que a vegeta-
ção é protegida por lei. “Em Minas 
Gerais e na Bahia o desmatamento 
está acontecendo na fronteira da 
Mata Atlântica com o Cerrado”, 
disse. “Já no caso de Mato Grosso 
Sul, aconteceu na fronteira da Ma-
ta Atlântica com o Pantanal.”

Luís Fernando acredita que os 
municípios mais atingidos pode-
riam ter evitado o avanço do desma-
tamento se tivessem preparado seu 
PMMA. Segundo ele, os dados do 
Atlas serão remetidos aos governos 
estaduais. “Não sabemos detalhar se 

os desmatamentos aconteceram fo-
ra ou dentro de parques nacionais”, 
disse ele, lembrando que cabe ao 
poder público investigar o porquê e 
conter a perda de cobertura vegetal.

Os governos devem apurar se 
o desmatamento foi ilegal ou não. 
Em Bonito, foram vários desma-
tamentos registrados”, afi rmou. A 
reportagem entrou em contato com 
a Secretaria Municipal do Meio Am-
biente de Bonito, mas não obteve 
resposta. A presidente do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente da 
cidade, Marla Diniz, afi rma que o 
mapa do Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística (IBGE), que é o 
parâmetro ofi cial a ser seguido pe-
los órgãos de fi scalização ambiental, 
aponta que o bioma, na cidade, está 
localizado apenas no Parque Nacio-
nal da Serra da Bodoquena.

Brasil perde 13 mil hectares de 
Mata Atlântica entre 2019 e 2020

Artistas se unem por impeachment 
com música e abaixo-assinado

MEIO AMBIENTE | Atlas indica avanço do desmatamento entre 2019 e 2020; entre cidades 
com pior desempenho, nenhuma tem Plano de Conservação e Recuperação do bioma

Apesar de referência em ecoturismo, Bonito (MS) teve avanço no desmatamento

Um grupo de artistas se uniu 
outro grupo da sociedade 
civil em um abaixo-assina-

do pedindo o impeachment de Jair 
Bolsonaro. Da iniciativa, nasceu 
também Desgoverno, conhecida 
também como a música do impe-
achment. “Um homem sem juízo e 
sem noção não pode governar es-
sa nação!”, diz o refrão da canção 
de Zeca Baleiro em parceria com 
Joãozinho Gomes.

O manifesto Artistas Pelo Impe-
achment foi entregue a líderes das 
bancadas de oposição no congresso 
na quinta-feira, 15. O clipe de Des-
governo, criado para acompanhar 
a iniciativa, pode ser visto nas redes 
sociais. No clipe de Desgoverno, há  
músicos e artistas como o próprio 

Zeca Baleiro, além de Zélia Dun-
can, Ailton Graça, Camila Pitanga, 
Matheus Nachtergaele e Bárbara 
Paz, entre outros, cantando e se po-
sicionando contra o atual governo e 
sua atuação especialmente durante 
a pandemia. Números de outras 
tragédias que abalaram o mundo, 
como a do Titanic, que matou 1.500 
pessoas, e do World Trade Center, 
que vitimou outras 2.996, são apre-
sentados pelos artistas. No Brasil, 
mais de 500 mil pessoas já morre-
ram em decorrência do coronavírus.

Participam, ainda, do clipe, 
André Abujamra, Andrea Horta, 
Chico Salem, Dani Nega, Denise 
Fraga, Dira Paes, Danilo Grangheia, 
Ellen Oléria, Elisa Lucinda, Fabiana 
Cozza, Julia Lemmertz, Letícia Sa-

batella, Luís Miranda, Gero Camilo, 
Malu Galli, Marco Ricca, Sandra Na-
nayna e Zahy Guajajara.

“O descaso e a inefi ciência do 
governo no combate à pandemia 
são motivo mais do que sufi cientes 
para um pedido de impeachment, 
mas não os únicos. Muitas das ações 
anti republicanas do atual mandatá-
rio também devem ser levadas em 
consideração. A atual condução da 
política econômica, por exemplo, 
tem levado milhões de pessoas em 
estado de vulnerabilidade a buscar 
formas de sobrevivência nas ru-
as, sendo expostas à pandemia de 
forma cruel. Eis a verdade”, diz o 
manifesto que já soma mais de 200 
assinaturas - com nomes que vão de 
Ailton Krenak a Emicida.

#FORABOLSONARO

EDUARDO VESSONI
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Exércitos
O Comando Sul das Forças Armadas 
dos Estados Unidos anunciou, na se-
gunda-feira 12, que está planejando 
um exercício militar conjunto com o 
Exército do Brasil. A informação foi 
confi rmada através do perfi l ofi cial 
da “U.S Army South” na rede social 
Twitter. 

Exércitos 2
Apelidado de “Southern Vanguard”, 
as manobras militares estão agen-
dadas para acontecer em dezembro. 
A coordenação será da 101º Divisão 
Aérea dos EUA. Ainda nas redes so-
ciais, o Exército dos EUA disse que as 
manobras serão uma “oportunidade 

de aumentar a colaboração entre” as 
forças militares americanas e brasi-
leiras.

Bestinhas
Alguns pré-candidatos já estão cir-
culando pelos casebres, tomando 
cafezinho em caneca amassada de 
alumínio, cheirando cabeça de me-
nino catarrento, distribuindo simpa-
tia nas redes sociais.

Insegurança
A turma que tinha a gestão da go-
vernadora Fátima Bezerra como um 
exemplo de segurança e de gestão 
penitenciária vai precisar decorar 
outro discurso, após a fuga de doze 

criminosos do presídio de Alcaçuz, 
em Nísia Floresta.

Desrespeito
Há 15 dias, Samira Pimentel, 36 anos, 
está internada no Hospital de Base, 
em Brasília, aguardando uma cirur-
gia ortopédica que já foi remarcada 
duas vezes. Ela sofreu uma fratura 
exposta no tornozelo e precisa que 
pinos e placas sejam colocados no 
local, mas já não dão mais previsão 
para o procedimento.

Desrespeito 2
Imoral. E logo na “capital do poder”, 
onde tem canalha se passando por 
autoridade em qualquer canto de 

parede.

Doação
O Hospital Infantil Varela Santiago 
e a Caixa Econômica Federal fi r-
maram uma parceria “PEC Fácil – 
Pagamento Eletrônico Caixa”, que 
permitirá o recebimento de doações 
por meio das unidades lotéricas de 
todo o país e em qualquer compu-
tador pessoal, por meio do Internet 
Banking Caixa.

Doação 2
Na lotérica, basta a pessoa informar 
que deseja fazer uma doação ao 
Hospital Infantil Varela Santiago. Pe-
lo Internet Banking, acessando pelo 

computador, a doação pode ser feita 
na opção “pagamentos sem código 
de barras – outros pagamentos”. Ao 
selecionar o estado, será aberta uma 
relação de convênios, basta selecio-
nar o nome do Instituto de Proteção 
e Assistência à Infância do RN. O 
usuário digita o valor da doação (mí-
nimo de doação R$ 5,00) e confi rma 
com a senha.

Anta
Em interação com apoiadores na 
manhã de ontem, o presidente Bol-
sonaro chamou o presidente da CPI 
da Covid-19, senador Omar Aziz, de 
“anta amazônica”.  Bolsonaro pegou 
pesado com as antas, tadinhas.

EDUARDO ANIZELLI

O secretário de Energia Elétri-
ca do Ministério das Minas e 
Energia, Christiano Vieira da 

Silva, descartou nesta segunda 19 a 
possibilidade de racionamento no 
Brasil, mas afi rmou que “decisões 
difíceis” terão que ser tomadas no 
futuro dependendo do volume de 
chuvas e do nível de utilização de 
energia no país.

O ministério projeta baixos ín-
dices pluviométricos na temporada 
de maior volume de chuvas, entre 
novembro e março. Silva afi rma ser 
possível que o cenário de escassez 
de 2020, em que o período de chuvas 
começou atrasado e terminou antes 
do previsto, se repita.

“A depender da evolução dessas 
variáveis [chuvas e carga de uso], de-
cisões difíceis têm que ser tomadas. 
Para isso é que foi criada a Câmara 
de Regras Excepcionais para Ges-
tão Hidroenergética”, declarou o 
secretário. A instância reúne repre-
sentantes dos ministérios das Minas 
e Energia, Economia, Agricultura, 
Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Regional e Infraestrutura.

O secretário participou por 
videoconferência na manhã desta 
segunda-feira do “Conexão Empre-
sarial”, organizado pela revista Viver 
Brasil, de Belo Horizonte (MG). Sil-
va afi rmou ainda que o ministério 

faz acompanhamento constante 
das chuvas e carga no sistema, e 
que decisões que possam priorizar 
determinados usos da água dos re-
servatórios também serão tomadas 
pela Câmara de Regras, levando em 
conta impacto em outros setores 
para além do da geração de energia. 
Em Minas Gerais, há reclamação de 
empresários do setor do turismo e 
prefeitos no entorno do lago de Fur-
nas por causa da redução do nível 
do reservatório.

Entre as ações adotadas pelo 
governo para evitar um cenário 
pior está a redução das vazões nas 
hidrelétricas a jusante como Jupiá e 

Porto Primavera, no Rio Paraná. As 
plantas tiveram o fl uxo reduzido pa-
ra 2.300 e 2.700 metros cúbicos por 
segundo, respectivamente. Ambas 
já operaram com volume superior a 
4.000 metros cúblicos por segundo.

O ministério avalia que, sem es-
sas medidas, o nível dos reservató-
rios da região Sudeste, considerada 
a caixa d’água do país, chegaria em 
novembro com 7,5% da capacidade 
de armazenamento.

O nível dos lagos na região atual-
mente é de 27,6%, segundo o secre-
tário. A previsão do ministério é que 
atinja 10,7% em novembro, início do 
período chuvoso. 

Governo descarta 
racionamento, mas fala  
em ‘decisões difíceis’ 
CRISE ENERGÉTICA | Reservatórios do Sudeste devem chegar em novembro com 10,7% 
da capacidade; nível dos lagos na região atualmente é de 27,6%, segundo o secretário

Represa com nível baixo de água na cidade de Fama, interior de Minas Gerais

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
Atiaia Energia SA, 06.015.859/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo de validade até 
09/07/2023, em favor do empreendimento Complexo Solar Olinda, localizado na Zona Rural, Galinhos/RN. 
 

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino 
Diretor Presidente 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, 
F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 
0143796-63.2013.8.20.0001, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), em que é Autor Caixa de Previdência 
dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e Réu ANTONIO JOAO BARROS BELLINI e outros, que pelo presente 
Edital, CITA ANTONIO JOAO BARROS BELLINI CPF: 126.352.780-91 e ROSEMARIE LOER BELLINI CPF: 
538.171.504-82, tendo como último endereço conhecido na Rua Fabrício Pedroza, S/N, 59014-030, Areia Preta, 
NATAL - RN - CEP: 59014-030, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, o prazo de três (3) dias, efetuar o 
pagamento do débito, acrescido de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento). No caso de pagamento 
integral no prazo supra, a verba honorária será reduzida pela metade. Fica advertido que a parte executada disporá do 
prazo de quinze (15) dias para oferecer EMBARGOS, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação, 
independente da garantia do juízo, sob pena de revelia. Ainda, os embargos manifestamente protelatórios, todavia, 
ensejarão multa de até 20% (vinte por cento) do valor em execução. Não efetuado o pagamento no prazo de três (3) 
dias, será procedida a PENHORA E AVALIAÇÃO de bens da parte executada, tantos quantos bastem para o 
cumprimento da obrigação, observada a ordem de preferência estatuída no art. 655 do CPC, com a lavratura do 
respectivo auto e intimação da parte executada. Se a penhora incidir sobre bens móveis, os mesmos deverão ser 
removidos ao depósito judicial da Comarca, ficando a despesa com a remoção a cargo do executado ou, mediante sua 
recusa, a cargo do exequente, incluindo o valor das despesas nas custas da execução. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou 
expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Natal, aos 28 de outubro de 2020, Eu, GEORGIA BORGES DE FRANCA, Auxiliar Técnica, 
sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo 
subscreve. 

JOSÉ CONRADO FILHO 
Juiz de Direito 

 
 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

PACTO GERACÃO E TRANSMISSÃO S.A, CNPJ: 21.280.311/0001-21, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença 
Prévia Nº 2021-162046/TEC/LP-0089, com validade até 12/07/2023, para um Sistema de Geração de Energia 
Elétrica - Solar, a se localizar nas Fazendas Umbuzeiro I, II, II e IV e Fazenda Talhado, S/N, Zona Rural, Assú 
e Carnaubais/RN, respectivamente os CEP: 59650-000 e 59665-000. 
 

Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso 
Sócio-Diretor 
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

CREME 
DE MILHO

Nada melhor que um creme 
quentinho nesses dias que estão 
mais frios não é mesmo? Aqui vai 
a receita dessa delícia pra vocês, fi z 
aqui em casa esta semana e quis 
compartilhar com vocês. 

1 colher de sopa de manteiga 
1 a 2 dentes de alho picado alho picado
2 latas de milho em lata
1/2 lata de leite (usar a lata do milho)
1 caixa de creme de leite (com o creme fresco, ficará mais gostoso).
Sal à gosto 
Pimenta do reino à gosto 

Em uma panela, adicionar a manteiga para refogar com o alho e a cebola. 
Adicionar o milho e refogar. 
Transfira a mistura para o liquidificador e bater até ficar um creme uniforme.
Retornar o creme para a panela e adicionar a outra lata de milho. 
Deixar cozinhar um pouco para amolecer o milho e fi car tudo encorpado. 
Adicionar o sal, pimenta e temperos do seu desejo. 

INGREDIENTES: 

MODO DE PREPARO:

DICA! 

Finalize com as ervas 
e temperos que gostar!  

Coloquei um pouco 
de páprica picante.

compartilhar com vocês. 

TV GLOBO

“Eu tô voltando pra casa de 
vez”, disse Ana Maria Braga 
nesta segunda-feira, 19, pa-

rafraseando a música de Lulu Santos. 
Isso porque a apresentadora do Mais 
Você, de 72 anos, teve de se ausentar 
do programa, há duas semanas, após 
testar positivo para covid-19.

Ela já havia tomado as duas 
doses da vacina contra o coronaví-
rus e apresentou apenas sintomas 
leves da doença, fi cando em isola-
mento social na casa dela

Com um cenário repleto de 
tsurus, o origami japonês que re-
presenta saúde, felicidade e longe-
vidade, Ana Maria Braga foi rece-
bida com carinho e alegria pelos 
colegas de equipe nos estúdios da 
TV Globo, em São Paulo.

“Eu sou a prova de que a vacina 
não impede que a pessoa pegue 
covid. Mas também sou a prova de 
que é importantíssimo a gente se 
vacinar, né? Qual o grande objetivo 
da vacina: por exemplo, se eu não 
tivesse vacinado, muito provavel-
mente... quem não se vacinou, sofre 
um perigo grande”, ressaltou sobre 
os riscos de evolução do coronavírus 

para casos mais graves em pessoas 
que não estão imunizadas.

Ana Maria também agradeceu 
o carinho de todos que enviaram 
mensagens de apoio e carinho en-
quanto se recuperava da covid-19. 
“Quero agradecer as centenas de 
ligações que recebi, de boa sorte... 
enfi m, de palavras carinhosas e 
peço desculpas por não responder 
à todos porque fi quei um período 
bem quietinha”, disse.

Nas redes sociais, os internautas 
comemoraram o retorno da apresen-
tadora ao comando do Mais Você.

No perfi l ofi cial dela no Insta-
gram, Ana Maria Braga não con-
teve a felicidade em voltar ao pro-
grama. “Meu Deus, como é bom 
voltar! Vem ver o programa que 
vou falar dessa experiência e da 
enorme importância de se vacinar 
hoje e sempre!”, escreveu na legen-
da do vídeo que publicou.

“Sou a prova de que 
é importantíssimo se 
vacinar”, diz Ana Maria
TELEVISÃO | Apresentadora foi diagnosticada com covid-19 há duas semanas e apresentou 
apenas sintomas leves da doença; ela já tinha tomado as duas doses do imunizante

A apresentadora Ana Maria Braga, que retorna ao ‘Mais Você’ nesta segunda-feira 

DIVULGAÇÃO

O WhatsApp anunciou nesta 
segunda-feira 19 que vai 
passar a permitir a entrada 

em chamadas em grupo a qualquer 
momento – até então, o participan-
te precisava atender a ligação na 
hora para entrar na conversa. 

O aplicativo agora terá uma tela 
de informações da chamada para 
que os usuários vejam quem já está 
participando do papo e também 
quem foi convidado, mas ainda não 
entrou. Segundo o WhatsApp, mes-
mo que você ignore a chamada em 
um primeiro momento, será possí-
vel entrar na conversa mais tarde 
acessando a aba “Chamadas”.

O recurso será disponibilizado 
aos poucos aos usuários a partir 
desta segunda. 

O WhatsApp tem se concentra-
do em melhorar sua ferramenta de 
chamadas. Em março, a empresa 
liberou ligações de voz e de ví-
deo pelo computador. A empresa 
afi rma que registrou recordes na 
utilização das chamadas de áudio 
e vídeo na plataforma em meio 
à pandemia, principalmente por 
conta do distanciamento social – 
só no feriado do ano novo de 2020 
foram 1,4 bilhão de chamadas de 
voz e de vídeo feitas em um só dia, 
segundo o WhatsApp. 

 O WhatsApp agora terá uma tela com informações das chamadas

WhatsApp libera 
entrada em chamadas 
a qualquer momento

ONLINE 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Quer um dia perfeito sem defeitos, Áries? Então toma 
aí! Logo no início da segundona, Urano brilha na sua 
Casa da Fortuna e troca good vibes com Mercúrio, 
indicando que você deve ter ideias pra lá de criativas e 
originais nos negócios para ganhar dinheiro. 

Não é seu aniversário, mas você tá de parabéns, 
librinha! A  nal, os astros trazem só coisa boa. 
Tudo indica que estará mais sociável e esbanjando 
sabedoria em seus contatos pro  ssionais.

Touro, meu cristalzinho, você começa o dia com 
a criatividade em alta. Tudo indica que sua mente 
irá trabalhar mais rápido e pode pensar fora da 
caixinha, tendo ideias boas, avançadas e geniais.

Escorpião, meu cristalzinho, seu dia promete ser 
txóp! Pela manhã, deve mandar bem em seus 
relacionamentos pessoais e pro  ssionais, inclusive 
com gente que está longe. Você conta com 
habilidade para falar bem e convencer os outros. 

Hoje o cenário é bom, muitíssimo bom! Mercúrio 
tá on na sua Casa da Fortuna e dá match com 
Urano, sinal de que seu signo pode encher o bolso 
com várias notas de lobo-guará. Amém que fala, 
não é?

Meninos e meninas de Sagitário, o trabalho deve render 
pela manhã e há sinal de transformações poderosas. 
Tudo indica que irá afastar a rotina, inovar e modernizar o 
serviço. Pode até dizer tchau para o patrão e empreender, 
já que não vai querer ninguém te dando ordens.

Alô, alô, caranguejinho! Você começa o dia com 
energia, esperteza e mente ativa. Com a curiosidade 
em alta, conseguirá perceber o que rola à sua volta 
e deve aprender muito, sobretudo assuntos que te 
chamam a atenção.

A Lua migra para Virgem logo no início do dia e 
traz senso prático, responsabilidade e organização, 
o que tende a bene  ciar quem estuda, sobretudo 
em curso superior, ou trabalha na área de ensino.

Leão, meu reizinho, o dia promete muita coisa boa. A vida 
pro  ssional deve se bene  ciar com sua imaginação inventiva, 
rapidez de raciocínio e cuidado ao se comunicar. Se atua na 
área da tecnologia, comunicação, transportes, eletricidade, 
eletrônica ou cinema, tem tudo pra marcar presença.

Aquário, meu consagrado, serviço em que use a mente e 
a comunicação está bene  ciado logo pela manhã, como 
secretariado, comércio, educação, advocacia, escrita, medicina, 
nutrição ou química. Se faz uma atividade em casa ou trabalha 
em home of  ce, o clima também é perfeito sem defeitos.

Virgem, meu consagrado, hoje você não merece apenas 
palmas, merece o Tocantins inteiro. O dia começa com as 
ótimas vibrações dos astros, que deixam sua mente pra 
frentex, original e criativa. Tudo indica que estará com a 
curiosidade acesa e a  m de descobrir mais.

Meninos e meninas de Peixes, tudo indica que seu signo 
vai começar a semana mais receptivo, intuitivo, idealista, 
inspirado e criativo, o que tende a favorecer sua manhã. 
Mas a impaciência e a irritação podem dominar seu 
corpinho e causar furdunço no ambiente de trabalho.

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
Sabrina Sato é a convidada do 

“Programa de Todos os Programas” 
desta semana... ... Fala tudo 

do “Ilha Record” que estreia dia 
26. Conforme o previsto, ontem, 
liberado pelos médicos, Rodrigo 

Faro voltou a gravar seu programa 
na Record. Terça-Feira de futebol 

da Libertadores no SBT: Racing 
e São Paulo, às 21h15, direto de 
Buenos Aires. Nas reprises da 

“Escolinha do Professor Raimundo”, 
aos sábados, a Globo tem seguido 
as gravações sem cortes... ... Prova 

disso, a participação de Marcius 
Melhem no programa... ... Melhem 

foi demitido após denúncias de 
assédio... ...Aliás, a Globo tem 

procurado separar as coisas... ... 
José Mayer, por exemplo, também 
tem emendado reprises de várias 

novelas. Um detalhe sobre o último 
capítulo de “Salve-se Quem Puder”: 

a Globo, por questão de tempo, 
precisou “sacrificar” 15 minutos do 

material de encerramento.

Barbeiragem
A Band, domingo, se atrapa-

lhou toda no fi nal da transmissão 
do GP da Inglaterra. A prova teve 
vitória emocionante do piloto da 
casa Lewis Hamilton, com mais 
de 100 mil torcedores e o autódro-
mo em festa.

Só que nada deste fi nal foi 
mostrado porque chamaram in-
tervalo comercial. E intervalo só 
com chamadas dos programas da 
casa. Não pegaram nem a saída 
do piloto do carro.

Vai daí que...
Toda essa pressa em encerrar 

a transmissão levou o telespecta-
dor da Band a imaginar que havia 
um outro evento na sequência. 
Mas não.

Veio mais outro intervalo e só 

depois a corrida da Porsche, que 
ainda demorou um tempão para 
começar. Teve até um número mu-
sical no meio. Se todo esse calhau 
fosse eliminado, daria perfeita-
mente para mostrar o pódio da F1.

E atenção
Ainda não dá para cravar 

100%, mas a direção da Globo es-
tá convencida que, nesta mudan-
ça do Luciano Huck do sábado 
para domingo, o programa pode 
ser outro, mas o título, não.

É isso aí: “Caldeirão do Huck”, 
quase certo, será mantido. Há o 
entendimento que a marca é mui-
to forte e não deve ser aposentada.

Outro assunto
E como foi adiantado por aqui, 

o “Caldeirão do Huck” nos domin-

gos vai começar com o “Show dos 
Famosos”, mas poderá ter novi-
dades no elenco de participantes 
em relação aos que já estavam 
confi rmados para o “Domingão”.

Portanto, aquela lista com 
Alexandre Pires, Cleo e padre Fá-
bio de Mello, entre outros, poderá 
ser alterada.

Indústria da música
O Ecad (Escritório Central 

de Arrecadação e Distribuição) 
acusou uma queda de 19% na dis-
tribuição de direitos autorais no 
primeiro semestre. Efeito direto da 
pandemia na agenda de shows e 
eventos da indústria da música.

Ainda assim, de janeiro a junho 
deste ano, foram distribuídos R$ 
399 milhões a 185 mil autores, mú-
sicos, intérpretes, entre outros.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

Vai começar a mais complicada Olimpíada de todos os tempos

Os profi ssionais da TV que 
foram ao Japão, diante das tan-
tas restrições impostas, e na 
verdade até compreensíveis, 
estão se sentindo numa prisão.

É do hotel para o local da 
reportagem e de volta, sem 
poder sair da rota, sempre 
acompanhado por um aplicati-
vo, que é obrigatório baixar no 
celular.

Tudo muito limitado e na-
da parecido ou que lembre ou-
tras Olimpíadas.

Isso sem falar no medo de 
contágios, até mesmo para os 
já vacinados, porque os casos 

lá aumentam todos os dias, 
por causa da baixa adesão da 
população local às campanhas 
de imunização.

E os que fi caram pra fazer 
por aqui, estão comemorando 
aliviados. 

Na verdade, tivesse preva-
lecido o bom senso, os Jogos 
Olímpicos de Tóquio só deve-
riam ser disputados em 2024, 
empurrando a próxima, a da 
França para 2028.

Ma$$$...
(A jogadora Marta, espe-

rança do Brasil nos Jogos Olím-
picos/Instagram) 

JOSÉ CARLOS NERY
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PATROCÍNIO: APOIO: REALIZAÇÃO:

O 1º Campeonato Open de Fres-
cobol da Arena Ponta Negra , 
que acontece no próximo fi m 

de semana ( 24 e 25 de julho), na praia 
de Ponta Negra. contará com um sis-
tema computadorizado de contagem 
de pontos, o que é uma novidade 
nesse esporte. Já estão confi rmados 
atletas de oito estados brasileiros, in-
clusive com a presença de campeões 
brasileiros e do primeiro campeão 
mundial de frescobol, que brasileiro.

Os atletas estão divididos em seis 
categorias. Entre elas, amador e mas-
ter. A inovação tecnológica  presente 
no campeonato tirará, dos jogadores, 
a sensação de “fi car na mão do árbi-
tro“ em relação a defi nição dos pon-
tos. No sistema computadorizado, 
a velocidade da bola é calculada em 
tempo real, inclusive com um moni-
tor voltado para os atletas, para que 
eles possam acompanhar o desem-
penho da dupla. Esta será uma boa 
oportunidade para o público conhe-
cer o frescobol como esporte. 

Além da pontuação por compu-
tador, a tecnologia também chegou 
às raquetes. Hoje não há mais raquete 

de madeira. Os materiais utilizados, 
tais como fi bra de carbono, deixam 

a raquete mais leve e consequente-
mente o jogo mais veloz.

Campeonato Open de Frescobol da Arena 
Ponta Negra trará novidade tecnológica 
INOVAÇÃO| Jogos realizados 
no próximo fim de semana 
(sábado 24 e domingo 
25)contarão com um 
sistema computadorizado 
de contagem de pontos; 
sistema também calcula em 
tempo real velocidade da 
bola 

Campeonato será realizado no próximo fim de semana (24 e 25 de julho) em Ponta Negra 
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