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POLÍTICA.5 | Senador Styvenson Valentim volta a polemizar após aparições nas redes 
sociais. O resultado: foi denunciado, pela deputada Natália Bonavides, no Conselho de 
Ética do Senado, por quebra de decoro parlamentar, e teria desagradado também a 
deputada Joice Hasselman, que registraria Boletim de Ocorrência na polícia.

POLÍTICA.3 | O empresário Haroldo Azevedo está circulando pelo RN e se diz cansado da “política de 
caciques”. Sem partido, defende a candidatura do amigo Geraldo Melo ao Senado, em 2022.
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Ex-senador Garibaldi Filho lidera 
praticamente todas as pesquisas 
de opinião para o Senado.
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Ex-presidente Lula da Silva pretende 
iniciar um giro pela região Nordeste, 
no dia 8 de agosto. 
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Ansiedade é a preocupaç ã o intensa, 
excessiva e persistente e medo de 
situaç õ es cotidianas. 
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Não deveria ser ilegal, imoral ou 
repreensível sob nenhum aspecto 
ser “antifascista”.
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Airton Ferraz cumpriu muito bem 
sua missão. Aos 70 anos, delegado 
aposentado da PF morre de infarto.
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Investidores estão de 
olho na Via Costeira, 
revela o secretário 
Fernando Fernandes

Natal chega a 20% 
de sua população 
vacinável imunizada 
contra a covid-19

Prefeitos vão a Paulo 
Guedes pedir crédito 
de R$ 5 bilhões para 
transporte urbano

Irmão perde vaga 
e vira conselheiro 
de Rafael Macedo, 
estreante em Tóquio

Mossoró Rural 
será lançado hoje 
em parceria com 
Sebrae e Funcern

CIDADES. 6 | Entre as principais 
mudanças debatidas no Plano Diretor 
de Natal, está a ocupação da Via 
Costeira. O secretário de Turismo da 
cidade, Fernando Fernandes, afirmou 
que existem pelo menos dois grandes 

investidores, com mais de meio milhão 
de reais para gastar por lá.

POLÍTICA. 4 | A campanha de vacinação 
contra a covid-19 em Natal avança em 
ritmo superior ao da média do Estado 
e do país. Os últimos grupos que 
ganharam o direito de se imunizar foram 
o de pessoas sem comorbidades a 

partir dos 32 anos e de trabalhadores da 
indústria a partir de 24 anos. 

CIDADES. 8 | Com mais de 290 greves 
no transporte público urbano desde 
o começo da pandemia, a Frente 
Nacional de Prefeitos levou ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes, um pedido 
de abertura de crédito extraordinário de 

R$ 5 bilhões em 2021 para equacionar o 
rombo no setor. 

ESPORTES. 16 | Os irmãos Macedo 
perseguiam uma vaga para disputar o 
judô nas Olimpíadas de Tóquio. João 
Pedro, 28, buscou a classificação na 
categoria até 81 kg. Não deu. Rafael, 
26, teve sorte melhor. O mais velho 

virou conselheiro do caçula, que irá 
representar a família no Japão.

CIDADES. 8 | O Mossoró Rural é 
desenvolvido pela Secretaria de 
Agricultura em parceria com o Sebrae 
e a Funcern, com três principais eixos 
voltados para agricultores da zona rural. 
Entre eles, está o amplo projeto de 

consultoria técnica que será realizado 
com os produtores cadastrados.
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sociais. 
Ética do 
deputad

Styvenson “na mira” 
de Joice Hasselman e 
do Conselho de Ética

Haroldo Azevedo admite 
ser candidato a governador 
e chama CPI de “palhaçada”
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m setembro, serão defi nidas as regras das pré-
vias do PSDB. Visto até então como pré-can-
didato a presidente, o tucano Tasso Jereissati, 
senador cearense, deverá anunciar seu apoio 
ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, que ganhou notoriedade por assumir 
publicamente sua homossexualidade.

A adesão de Tasso a Leite seria uma ten-
tativa de minar a pré-candidatura do gover-
nador de São Paulo, João Dória, tucano que 
mais oposição fez ao presidente Jair Bolso-
naro na pandemia – embora não tenha com 
isso deslanchado nas pesquisas. Apesar 
disso, João Dória deverá ser quem levará a 
melhor nas prévias tucanas, por contabili-
zar mais apoios no colégio eleitoral.

No Rio Grande do Norte, o presidente 
estadual do PSDB é o presidente da Assem-
bleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Sou-
za, que ainda não se posicionou sobre qual 
projeto nacional apoia. As prévias do PSDB 
são em novembro e ainda há tempo para a 
tomada de posição no diretório potiguar.

Informações recentes davam con-
ta que Ezequiel teria chegado a ensaiar 
deixar o PSDB, na esteira de apoio à can-
didatura do ministro Rogério Marinho a 
senador. Contudo, a informação teria sido 
plantada. “Estou satisfeito no PSDB”,

disse Ezequiel, em declaração recente.
Aliado de Ezequiel, Rogério, para agra-

dar a Bolsonaro, se desfi liou do PSDB e fará 
opção partidária por sigla simpática ao 
presidente. Ezequiel deverá fi car no PSDB. 
Afi nal, por que deixar a presidência de uma 

sigla de peso no cenário nacional para se 
fi liar a outra de menor envergadura, sem 
ter, até onde se sabe, a certeza de que teria 
o comando? Difícil de acreditar.

Sobre a sucessão estadual, o PSDB con-
tinua indefi nido e parece não alimentar pla-
nos de encabeçar uma terceira via – como 
o partido planeja nacionalmente, seja com 
Dória, seja com Leite. Cogitado inicialmente 
como candidato a governador, o deputado 
estadual Tomba Farias (PSDB) teria desis-
tido dessa postulação, carimbando sua pré-
-candidatura apenas como balão de ensaio.

Dessa forma, interroga-se nos basti-
dores qual deverá ser ofi cialmente a po-

sição do PSDB, devido ao partido estar 
visivelmente dividido, com uma ala atre-
lada à governadora Fátima Bezerra (PT), 
enquanto outra segue o viés bolsonarista, 
sob o patrocínio do ministro Marinho.

Se o PSDB nacional se defi nir por candi-
datura a presidente da República, como fi ca-
rá o PSDB no Estado? Entre os tucanos poti-
guares, acredita-se que Dória sairá vencedor 
na disputa interna contra Leite, sagrando-se 
candidato a presidente da República. Se isto 
ocorrer, o PSDB potiguar terá três cenários: 1 
– Lançar candidato a governador; 2 – Apoiar 
a reeleição de Fátima ou; 3 – Apoiar o palan-
que de Bolsonaro aqui no Estado.

Hoje, parte do partido defende a reelei-
ção de Fátima, outra parte fomenta chapa 
contra ela. Embora não tenha se posiciona-
do sobre o governo, apenas em relação ao 
Senado (declarou apoio a Rogério), Ezequiel 
seria da ala pró-governo, mas diz que irá ou-
vir todos os lados, juntamente com o depu-
tado estadual Raimundo Fernandes.

Os demais deputados tucanos – José 
Dias, Gustavo Carvalho e Tomba Farias – 
defendem postulação oposicionista. O fato é 
que não existe mais vinculação de voto. Por 
isso, o PSDB terá liberdade para decidir quem 
apoiar no RN, obedecendo, é claro, a orienta-
ção nacional para presidente da República.

PSDB potiguar entre Fátima, Bolsonaro e João Dória

Movimento
O ministro Fábio Faria (Comunicações) 

tinha agenda ontem no Rio Grande do 
Norte, sobre TV Digital e Infovia Potiguar. 
Extraofi cialmente, o marido de Patrícia 
Abravanel fortalece articulações de sua 
pré-candidatura ao Senado.

Sem paz
Enquanto isso, seu concorrente no 

palanque bolsonarista, Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional), reza para que 
Fábio seja candidato a vice-presidente da 
República. Só assim Rogério teria paz para 
emplacar candidatura ao Senado.

Lavando as mãos
Quem conhece a correlação de forças 

federal, é improvável que Jair Bolsonaro 
entre na arenga entre Fábio e Rogério. O im-
bróglio local tem pouca relevância nacional 

para o envolvimento direto do presidente.

Promessa
Em verdade, se quisesse, Bolsonaro esco-

lheria entre Fábio e Rogério aquele que iria 
para disputa. Basta garantir ao que fi car que 
continuaria como ministro se desistisse de ser 
candidato e permanecesse no governo.

Irrisório
Mas em troca de que Bolsonaro compro-

meteria um futuro ministério? Politicamente 
falando, o Rio Grande do Norte é irrisório.

Desiguais
Rogério e Fábio têm até março para dei-

xarem a esplanada se forem disputar manda-
tos no ano que vem, por determinação da le-
gislação eleitoral. A situação de Fábio é mais 
confortável que a do colega, porque o fi lho 
de Robinson Faria deixaria o cargo e voltaria 

para a Câmara dos Deputados. Já Rogério 
Marinho terá de arrumar o que fazer, já que 
não se reelegeu deputado federal em 2018.

Sem sorte
Um analista elogiava o trabalho de Rogério 

como ministro no RN destravando as obras de 
Oiticica e inserindo novas em Natal como o en-
rocamento de Ponta Negra e o Terminal da Re-
dinha, no cronograma das que são patrocina-
das pelo governo federal no Estado. Contudo, 
eleitoralmente falando, a situação do potiguar 
é muito ruim – atestam as pesquisas.

Reformas
Relator das reformas trabalhista e a 

previdenciária, Rogério Marinho pode ter 
se imaculado eternamente, eleitoralmente 
falando, devido à extrema impopularidade 
de ambas matérias que trazem seu DNA 
político. “Qualquer um pode desenterrar 

fácil a participação de Rogério nas refor-
mas, e isso será um desgaste tremendo pa-
ra ele como candidato”, diz o analista.

Liderança
O ex-senador Garibaldi Filho (MDB) 

lidera praticamente todas as pesquisas de 
opinião para o Senado, só sendo ofuscado, 
aqui e ali, pelo primo, o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves (PDT).

Arrependimento
Derrotado por Styvenson Valentin (Po-

demos) e Zenaide Maia (PROS) nas eleições 
passadas, Garibaldi parece receber de volta os 
votos que perdeu em 2018, uma vez que tem 
estado em casa, sem fazer política de forma 
ostensiva, e, mesmo assim, aparece bem nas 
sondagens. Sua citação espontânea em levan-
tamentos seria sinal de que o eleitor pode ter 
se arrependido de tê-lo tirado do Senado.

E

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

FOTOS: REPRODUÇÃO

João Dória deve fi car melhor posicionado nas prévias, Ezequiel ainda não posicionou e Eduardo Leite ganhou notoriedade ao assumir ser homossexual
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Durante entrevista ao Jornal 
96, na Rádio 96FM, na manhã 
desta segunda-feira 26, o em-

presário Haroldo Azevedo cogitou a 
possibilidade concorrer ao governo 
do Estado e defendeu a candidatura 
do ex-senador Geraldo Melo para o 
Senado. Ele está em uma “maratona” 
pelo interior do estado, em busca 
de apoios.  Segundo Haroldo, será a 
partir dessas viagens que irá sair sua 
decisão referente as eleições de 2022.

“Iniciei uma série de viagens des-
de maio, visando uma parceria com 
colegas de rádio, visando perspectivas 
de negócios e rever os amigos. É pos-
sível fazer um trabalho, buscando sa-
ber as necessidades do povo do meu 
estado. Politicamente sou atrelado 
a Geraldo Melo, se ele for candidato 
serei suplente dele, se não, serei can-
didato ao Senado, e dentro de uma 

possibilidade maior, posso também 
disputar o governo do estado. Minha 
preferência seria que Gerado fosse 
senador, ele está muito bem de saúde 
e tem condições de concorrer”, avalia.

O empresário se diz cansado da 
“política de caciques” e defendeu 
uma política diferente da existente.  
“Eu estou querendo fazer uma polí-
tica diferente, participativa, ouvindo 
os anseios da população, baseada 

na gestão privada dentro da gestão 
pública. Eu não estou satisfeito com 
a política atual. Estamos vendo os 
senadores deixando pautas impor-
tantes, perdendo tempo montando 
palanque para 2022 com essa CPI do 
circo. Isso é uma palhaçada”.

Para ele, há uma antecipação 
da corrida eleitoral para o ano que 
vem, diz, apesar de também já estar 
nessa corrida. “Toda chapa tem que 

ser combinada com o povo. Eu estou 
conversando com todo mudo, tra-
balhadores, população. Eu nunca vi 
um período de eleições tão precoce 
para discursão por cargos. Com isso 
tive que partir cedo para mostrar 
quem sou. Já percorri mais de 30 mu-
nicípios, e pretendo andar em todos 
pelos menos três vezes antes das elei-
ções. Poderei ser um pré-candidato 
ao Senado ou ao governo do Estado”.

Sobre a atual situação econômica 
do RN, o empresário se diz preocu-
pado com o desemprego. “Minha 
grande preocupação econômica hoje 
é a questão do emprego. O emprego 
é o que dá dignidade ao povo.  Não 
é possível fi carmos esperando por 
essas esmolas que o governo dá ao 
povo. O Rio Grande do Norte tem três 
pilares econômicos, mineração, fruti-
cultura e o turismo, que é o segmento 
que mais tem sofrido com essa pan-
demia. Estamos vindo desde 2016 de 
uma crise social, política e econômi-
ca, que piorou com a pandemia”.

Haroldo defende que o projeto 
de reforma tributária que tramita no 
Congresso seja discutido amplamen-
te com o trabalhador e empresaria-
do. “É preciso que haja um bom sen-
so por parte do governo. A reforma 
que está vindo aí não está agradando 
a parte empresarial. Espero que os 
trabalhadores e o empresariado se-
jam ouvidos antes de sua aprovação. 
Em vez de estar discutindo a CPI, era 
para estar discutindo isso”.

Sem partido, Haroldo alega diz 
que saiu do PSDB porque a legenda 
não o representava mais. “Estou con-
versando com vários partidos, hoje 
não tenho nenhuma defi nição”.

Segundo a Central única dos Tra-
balhadores (CUT-RN), uma das 
organizadoras do protesto con-

tra o presidente Jair Bolsonaro  no Rio 
Grande do Norte, o ato reuniu aproxi-
madamente 8 mil pessoas em Natal. 
As cidades de  Mossoró, Parnamirim, 
Caicó, Tibau do Sul e Pau dos Ferros 
também registraram manifestações.

Durante o ato, os manifestan-
tes usaram máscara e mantiveram 
protocolos de segurança contra 
a covid-19. Além da condução do 
presidente no combate ao vírus na 
pandemia, os participantes se po-
sicionaram contrários à venda de 
estatais, como a Eletrobrás, assim 
como a privatização dos Correios.

O vereador Robério Paulino 
(PSOL) avaliou de forma positiva. 
“Tivemos mais de 5 mil pessoas nas 
ruas. Então avalio de forma posi-
tiva, tivemos vários movimentos, 

caravanas. Um ato bonito, efusivo e 
sem problemas, inclusive a polícia 
foi solidária a nosso protesto. Se 
durante a pandemia tivemos esse 
monte de gente, imagine depois de 
as pessoas poderem sair”, disse. 

A presidente da CUT-RN, Elaine 
Bandeira, acredita que as manifesta-
ções estão ganhando maiores propor-
ções do ano passado para cá. Ela apon-
tou o que considera ser a principal 
causa que está levando o povo as ruas: 
“Ao longo de 2020 e até o dia de hoje, 
foram inúmeras as manifestações vir-
tuais, protestos simbólicos que foram 
realizados pela CUT, centrais sindicais 
e movimentos sociais, para apresen-
tar soluções e exigir providências que 
com certeza iriam poupar milhares de 
vidas. No entanto, o presidente segue 
a sua trajetória insana e irresponsável 
de sabotar, debochar das mortes e 
negar ao povo brasileiro as mínimas 

condições para garantir a vida”.
A deputada estadual Isolada 

Dantas (PT) também se posicionou 
sobre o ato. “O crescimento das ma-
nifestações é visível. Nesse último 
evento, percebemos uma ampliação 
no número de cidades e de pessoas 
que participaram. Foram mais de 
500 cidades pelo país que foram as 
ruas pedir fora Bolsonaro. Além da 
questão da pandemia, temos o au-
mento da cesta básica, da gasolina e 
da miséria. A população está reagin-
do a essa política que tem envergo-
nhado e empobrecido nosso povo”.

O vereador Klaus Araújo (Soli-
dariedade), considerado de centro, 
avalia o protesto como desnecessá-
rio para o momento atual. “Acho que 
estamos em momento onde a pola-
rização não é válida. Precisamos 
saber cadê os empregos, as vacinas. 
Minha preocupação hoje é essa”.

Organizadores demonstram 
satisfação com manifestações 
contra Jair Bolsonaro no RN

PROTESTO

SEM PARTIDO |  Empresário 
do ramo de construção 
civil e comunicação, 
Haroldo deixou o PSDB, 
justificando que a legenda 
não o representa mais
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Haroldo Azevedo admite disputa pelo 
governo e defende Geraldo para o Senado

Em Natal, protesto ocorreu na esquina do 
shopping Midway Mall, reunindo, segundo 
organizadores cerca de 8 mil pessoas 

Haroldo Azevedo botou os “pés na estrada” e tem ouvido anseios de moradores de vários municípios potiguares
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Mais de 53% dos natalenses receberam 
ao menos uma dose da vacina 

ALEX RÉGIS

Com a campanha de vacinação em-
preendida pela Prefeitura contra a 
Covid-19 avançando, Natal atingiu 

a marca de mais de 564 mil doses aplica-
das. Isso representa que mais de 53% da 
população elegível para se vacinar já to-
mou ao menos uma dose de um dos imu-
nizantes ministrados. Entre sexta passada 
(23) e o último domingo (25), foram 14.478 
doses aplicadas, sendo 8.025 na sexta, 
4.461 no sábado e 1.992 no domingo. 

Inserida na faixa etária atendida atual-
mente, Patrícia Barbosa, 32 anos, buscou a 
Unidade de Saúde da Família do Gramoré 
logo nas primeiras horas da manhã de 
ontem. Ela não escondeu o nervosismo, 
mas a alegria e o alívio com o recebimento 
da vacina superaram qualquer tipo de re-
ceio. “Estou muito feliz. Trabalho no setor 

hoteleiro e estamos muitos expostos em 
nossa atividade. Receber a primeira dose 
já me deixa mais aliviada. Foi tudo muito 
tranquilo e rápido aqui na USF Gramoré. 
A equipe é maravilhosa e o atendimento 
é de qualidade. Agora é seguir reforçando 
os cuidados até receber a segunda dose”, 
contou ela. que recebeu a vacina Butan-
tan/Coronavac. 

A mesma emoção foi compartilhada 
pelo tatuador Israel Nascimento, 35. Ele 
não havia se vacinado ainda, pois estava 
resolvendo questões burocráticas no tra-
balho, mas assim que solucionou tudo foi 
até o Palácio dos Esportes e se vacinou 
no ponto destinado aos pedestres com a 
vacina da Oxford/Astrazeneca/Fiocruz. 
“Passou um pouco da minha faixa etária, 
porém o importante é estar aqui. Hoje é 

um dia muito especial e agora é continuar 
com todos os cuidados, usando máscara, 
álcool, evitando aglomerações até fi car 
completamente imunizado”, disse.

“Graças ao empenho, trabalho, plane-
jamento e organização, a nossa campa-
nha de vacinação contra a Covid-19 tem 
obtido resultados bastante expressivos. 
Estamos, passo a passo, caminhando 
para vencermos essa pandemia. Mesmo 
com o avanço da vacinação impactando 
positivamente na diminuição dos leitos 
ocupados, infecções e óbitos, precisamos 
fi car alertas e manter todas as precau-
ções, até que a maior parte da população 
esteja imunizada. A Prefeitura de Natal vai 
continuar oferecendo toda essa estrutura 
para vacinar o quanto antes mais natalen-
ses”, aponta o prefeito Álvaro Dias.

Israel Nascimento foi ao Palácio dos 
Esportes e se vacinou: “Hoje é um dia 
muito especial e agora é continuar com 
todos os cuidados, usando máscara, 
álcool, evitando aglomerações até ficar 
completamente imunizado”

Acampanha de vacinação con-
tra a covid-19 em Natal segue 
avançando em ritmo superior 

ao da média do Estado e do país. Os 
últimos grupos que ganharam o direi-
to de se imunizar foram o de pessoas 
sem comorbidades a partir dos 32 
anos e de trabalhadores da indústria 
a partir de 24 anos. Até o momento, 
foram aplicadas 564.813 doses. Deste 
universo, já completaram o esquema 
vacinal com as duas doses ou com a 
dose única 152.253 pessoas, atingindo 
quase 20% da população vacinável no 
município.

O índice de imunização em Natal 
é maior que o registrado tanto em 
termos estaduais, quanto nacionais. 
Até esta segunda-feira 26, a média 
do Rio Grande do Norte estava em 
15,34%. No Brasil, por sua vez, 17,73% 
da população está totalmente imuni-
zada com as duas doses ou com dose 
única. Os percentuais do Estado e do 
país são computados pelo consórcio 
de imprensa formado pelos principais 
veículos jornalísticos do país, incluin-
do os grupos Globo, Folha de São Pau-
lo e Estadão.

“Essa é uma marca excelente e que 
coloca Natal em um patamar satisfa-
tório no cenário nacional em termos 
de população com o esquema vacinal 
completo. Melhor ainda: o avanço da 

vacinação tem proporcionado a que-
da nos índices da pandemia em Natal, 
refl etindo na diminuição do registro 
de óbitos, internações, ocupação de 
leitos e contaminações”, destaca o 
prefeito Álvaro Dias. Para ele, os dados 
demonstram a efi ciência da campa-
nha montada pela Prefeitura com a 
abertura de 35 salas de vacinação e 
dos quatro pontos que funcionam 
atualmente em sistema de drive-th-
ru. “À medida que mais doses forem 
chegando do Ministério da Saúde, se-
guiremos imprimindo esse ritmo ágil 
e efi ciente para avançar cada vez mais 
com a imunização da maior parte dos 
natalenses”, completa o prefeito.

A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) ratifi ca a importância da po-
pulação buscar os postos em busca 
da complementação do esquema 
vacinal. Os estudos comprovam que 
quem tomou as vacinas da Corona-
vac/Butantan, Oxford/Astrazeneca/
Fiocruz e Pfi zer só estará completa-
mente protegido se receber as duas 
doses desses imunizantes. Somente a 
Janssen imuniza com dose única.

Quem tomou a primeira dose da 
Coronavac/Butantan deve receber a 
segunda após 28 dias. Já para a vacina 
da Oxford/Astrazeneca/Fiocruz, a 
segunda dose deve ser aplicada após 
85 dias. Quem recebeu um desses 

dois imunizantes e está no período 
indicado, já pode se dirigir a um dos 
pontos de vacinação montados pela 
Prefeitura em Natal. Em relação ao 
imunizante da Pfi zer, a orientação do 
Ministério da Saúde é que a segunda 
dose seja aplicada após três meses 
da aplicação da primeira. Ainda não 
houve o repasse por parte do Governo 
Federal de nenhum lote da Pfi zer para 
a aplicação da segunda dose.

“Fazemos o apelo, principalmen-
te, para quem tomou a vacina da 
Oxford, que busque um dos pontos 
de vacinação. De acordo com nossos 
dados, temos 3.195 natalenses com a 
D2 do imunizante em atraso. Ou seja, 

já passaram os 85 dias preconizados e 
não foram até os nossos postos. Além 
disso, nos próximos sete dias, esse 
prazo vai vencer para 9.317 pessoas. 
Portanto, para que esse universo da 
população completamente vacinada 
avance ainda mais, precisamos da co-
laboração de todos. Pedimos a todos 
que fi quem atentos às informações do 
seu cartão de vacinação e se vacinem”, 
conclama o titular da SMS, George 
Antunes.

Durante a semana, estão à dispo-
sição da população, funcionando das 
08 às 16 horas, quatro pontos no siste-
ma drive-thru (Palácio dos Esportes, 
Shopping Via Direta, Sesi e Ginásio 
Nélio Dias) e, das 08 às 15 horas, 35 sa-
las de vacinação nas unidades básicas 
de saúde das quatro regiões da cidade. 
Nos fi nais de semana, a população po-
de se vacinar nos drives também das 
08 às 16 horas (à exceção do Sesi, que 
não funciona aos domingos). 

Todas as informações a respeito 
da campanha de vacinação contra a 
covid-19 em Natal estão disponíveis 
no www.vacina.natal.rn.gov.br. Por 
meio da plataforma, o cidadão veri-
fi ca em tempo real, por exemplo, os 
tamanhos das fi las nos drives, os pú-
blicos que estão sendo atendidos e os 
documentos que precisam apresentar 
no momento da vacinação. Além dis-
so, o portal conta com o Vacinômetro, 
trazendo o número de pessoas vaci-
nadas até o momento, bem como o 
total de alimentos arrecadados pela 
campanha Vacina Solidária. Há ainda 
uma calculadora virtual para as pes-
soas calcularem o tempo correto para 
tomar a segunda dose relativa ao tipo 
de imunizante que tomou.

ATÉ O MOMENTO | Foram 
aplicadas 564.813 doses. 
Deste universo, 152.253 
pessoas já completaram 
o esquema vacinal com 
duas doses ou dose única

ALEX RÉGIS

Natal chega a 20% de sua população vacinável 
imunizada com duas doses contra a covid-19

Campanha de vacinação segue avançando e o índice de imunização em Natal é maior que o registrado tanto em termos estaduais, quanto nacionais
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A Associação Potiguar de Off -
-Road (APO) entregou nesta 
segunda-feira 26 ao presidente 

da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira, placas de reconhecimento 
ao apoio do parlamentar e da Casa ao 
projeto de lei que regulamenta a ativi-
dade da categoria no Rio Grande do 
Norte. A nova lei, de autoria do depu-
tado, é a primeira do gênero a ser ins-
tituída no Brasil e confere segurança 
jurídica à prática do off -road no Esta-
do. Ezequiel confi rmou que vai atuar 
junto à APO para a regulamentação e 
aplicação das novas regras.

O presidente da APO, Juscelino 
Holanda, observa que a nova legisla-
ção, aprovada na ALRN há um mês e 
sancionada na semana passada pela 

governadora Fátima Bezerra, produz 
efeitos que vão além das fronteiras do 
RN. “A lei é um marco histórico não 
apenas para o Rio Grande do Norte, 
que larga na frente, mas também para 
o Nordeste e até para o Brasil. Tanto 
que outros Estados já estão buscando 
o nosso modelo para implantar leis 
parecidas”, destacou o presidente, 
que participou da audiência junta-
mente com o vice-presidente da APO, 
William Artur Mathias de Lima, e o 
assessor jurídico Marcílio Mesquita. 

Ainda segundo Juscelino Holan-
da, o passo seguinte é regulamentar 
a nova lei. Para isso, a Associação 
vai continuar buscando o apoio da 
Assembleia Legislativa e o diálogo 
com o Governo do Estado. Assesso-

ra da governadora Fátima Bezerra, 
Samanda Alves, disse na reunião que 
há abertura do Executivo para tratar 
da questão. “Vamos avançar”, sinali-
zou ela, que elogiou o “protagonismo 
da APO” e o empenho do presidente 
Ezequiel Ferreira e de toda a Assem-
bleia Legislativa no processo de regu-
lamentação do off -road.

Ezequiel revelou enxergar a maté-
ria como necessária não apenas para 
os que praticam recreativamente a 
modalidade no Rio Grande do Norte, 
mas como atividade econômica e in-
tegrada, principalmente, ao turismo. 
“É até um traço cultural do norte-rio-
-grandense andar de veículos 4x4. 
A isto, pode-se agregar a atividade 
turística, que é a mola propulsora do 

Estado”, apontou ele, que confi rmou 
já ter recebido contatos de deputados 
do Ceará, Pernambuco e Paraíba em 
busca de informações para reproduzir 
o modelo do RN em seus Estados.

O presidente da ALRN reiterou 
ainda seu compromisso com a catego-

ria, agora unindo esforços pela regula-
mentação da nova lei. “O importante 
é que o cidadão, que tradicionalmente 
gosta de utilizar as trilhas do seu Esta-
do, vai poder fazer isso a partir de ago-
ra de uma forma regular e totalmente 
dentro da lei”, pontuou Ezequiel.

Ezequiel Ferreira lembrou da atividade econômica e integrada, principalmente, ao turismo

A deputada Natália Bonavi-
des (PT-RN) entrou com 
representação no Conse-

lho de Ética do Senado contra 
Styvenson Valentim (Podemos-
-RN), por quebra de decoro parla-
mentar. Para a deputada, o sena-
dor legitimou a violência contra a 
mulher em um vídeo no qual ele 
comenta uma ocorrência policial 
em Santo Antônio (RN).

Ao atender uma mulher que 
denunciou violência doméstica, 
um policial a agrediu. Styvenson 
diz que não sabe o que “essa mu-
lher fez para merecer dois tapas”.

Disse o senador: “Pelo vídeo aí, 

eu estou vendo que ele está dando 
dois tapas na mulher, uns tapas 
bons, na mulher. Agora, eu sei lá o 
que essa mulher fez para merecer 
dois tapas. Será se ela estava calada, 
rezando o Pai Nosso, para levar dois 
tapas? Eu não sei, eu não sei”.

Capitão da Polícia Militar, Styven-
son foi eleito em 2018. Para Natália, 
“é inadmissível que um senador da 
República tenha esse tipo de postura 
e use sua condição de fi gura pública, 
afi nal, ele respondia a questiona-
mentos feitos pela sociedade sobre 
o episódio por conta desta condição, 
para proferir discurso de ódio e legiti-
mador da violência contra a mulher”.

POLÊMICA | Senador, que 
é capitão PM, quer saber 
se mulher agredida por 
policial estava “rezando o 
Pai Nosso” ou “calada”

Styvenson é denunciado ao 
Conselho de Ética depois de dizer 
que mulher levou uns ‘tapas bons’

EDUARDO MAIA

Ex-aliada de Bolsonaro, Joice disse que acordou e percebeu que havia sofrido as agressões

CARTA CAPITAL

REPRODUÇÃO

A deputada Joice Hassel-
mann (PSL-SP) informou 
através de suas redes so-

ciais que iria à polícia na tarde 
desta segunda-feira 26, registrar  
um boletim de ocorrência contra 
“um senador, dois deputados e 
um ‘guitarrista’ mal amado”, por 
declarações sobre o episódio de 
violência que a parlamentar sofreu 
nos últimos dias, em que classifi ca 
como “atentando”.

Ela ainda disse que pedirá a 
“prisão de um blogueiro presidi-

ário que mesmo em condicional 
tentou entrar na sua casa ontem”.

A possibilidade de Styvenson 
Valentim (Podemos) ser o o sena-
dor que Hasselmann vai denun-
ciar se sustenta nos comentários 
do parlamentar potiguar sobre as 
agressões sofridas pela deputada 
federal, na semana passada.

Ele se pronunciou sobre o caso 
em uma live nas redes sociais. Na 
ocasião, Valentim também relati-
vizou agressões contra a mulher, 
dizendo não saber o que ela fez para 

merecer apanhar. “E aquela deputa-
da feminista que apareceu com oito 
fraturas na cara agora, querendo li-
vrar a cara do marido?”, perguntou 
um participante da live ao senador.

Foi quando Valentim comen-
tou: “Aquilo ali, das duas uma: ou 
duas de quinhentos [o senador 
fez um gesto com as mãos, imi-
tando, chifres] ou uma carreira 
muito grande [ele inspira forte, 
fazendo analogia ao uso de co-
caína). Aí ficou doida e pronto… 
saiu batendo em casa”, disse.

Senador também estaria 
“na mira” de Joice Hasselman

APO homenageia Ezequiel e renova 
acordo para regulamentar Lei do Off-road

Senador Styvenson Valentim se 
mete em nova polêmica e termina 
denunciado por deputada petista
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Não deveria ser ilegal, imoral 
ou repreensível sob nenhum 
aspecto ser “antifascista”.

Especialmente depois que o fas-
cismo devastou a Europa e parte do 
mundo em colaboração com o nazis-
mo. E milhões de pessoas morreram 
em nome dessa associação macabra.  

 Só que não. A ponto do presi-
dente Jair Bolsonaro se encontrar 
fora de sua agenda ofi cial com a 
deputada alemã Beatrix von Stor-
ch, no Planalto, neta de um mi-
nistro de Adolf Hitler e ativa  inte-
grante do partido Alternativa para 

a Alemanha, sigla que é porta-voz 
do neonazismo.

Investigada pelo serviço de Inteli-
gência da Alemanha, não por acaso, 
por difundir ideias  xenofóbicas e ex-
tremistas, Beatrix já havia se encon-
trado pouco antes com a musa do 
voto impresso, a deputada Bia Kicis, 
presidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara.

Bia, por obra e graça de um acor-

do entre Bolsonaro  e o presidente 
da Casa, Arthur Lira, fi liado ao Parti-
do Progressistas (que em breve terá 
Ciro Nogueira na ante-sala do presi-
dente), apareceu no retrato fazendo 
o ‘V’ da vitória ao lado de Beatrix.

Vitória do que exatamente, é 
uma incógnita.

Agora foi a vez de Bolsonaro 
ocupar a ribalta. E, ao aparecer 
agarradinho com Beatrix, tornou-se 

o centro das atenções do mundo, in-
clusive de Israel, que teve milhões de 
seus cidadãos mortos nas câmaras 
de gás ou simplesmente executados 
e jogados em valas comuns.

Aliás, como era muito trabalhoso 
dessa segunda maneira é que os na-
zistas inventaram as toscas, porém 
efi cientes câmaras da morte, onde 
entupiam centenas de pessoas de 
uma vez só para morrer em agonia.

É uma vergonha engolir isso.
Ver o presidente da República 

sorridente e abraçado com quem 
defende ideias racistas, sexistas, 
islamofóbicas, antissemitas, xenó-
fobas e que, ainda por cima, acha 
imigrante bom o imigrante morto.

O mais ofensivo, no entanto, 
foi ouvir de Beatrix que ela fi cou 
‘mpressionada’ com “a clara com-
preensão dos problemas da Europa 
e dos desafi os políticos de nosso 
tempo” que têm Bolsonaro.

Realmente, um intelectual da 
raça pura.

Bolsonaro, o intelectual da raça pura
MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

Hoje, entre as principais 
mudanças debatidas no 
Plano Diretor de Natal está 

a ocupação da Via Costeira, onde 
atualmente é permitido apenas  
empreendimentos dentro de um 
espaço mínimo de três hectares.

O secretário de Turismo de Na-
tal, Fernando Fernandes, afi rmou 
nesta segunda-feira que existem pe-
lo menos dois grandes investidores 
de olho na Via Costeira, com mais 
de meio milhão de reais para gastar 
em novos empreendimentos.

Segundo ele, essas duas inicia-
tivas dariam emprego direto para 
mais de 500 pessoas, o que seria 
essencial nesse momento de crise 

no mercado de trabalho.
“O problema é destravar aquela 

área que está com uma série de pro-
blemas”, disse ele, ao se referir um 
dos pontos examinados atualmente 
na revisão do plano diretor de Natal.

Para Fernandes, com nichos de 
entretenimento e lazer, uma refor-
mulação no traçado da pista e con-
sequentemente da ciclovia, a Via 
Costeira será uma importante não só 
como área de turismo como de con-
vivência da população local.

A proposta do município é re-
duzir essa ocupação mínima para 
2 mil metros quadrados, permi-
tindo o surgimento de espaços 
para restaurantes, boates e outras 
iniciativas comerciais na área de 
entretenimento e lazer.

Ainda segundo o secretário 
Fernando Fernandes, a cultura de 
áreas mistas não parte necessaria-
mente de edifi cações com gabari-
tos maiores, mas de fachadas dinâ-
micas que reúnam serviços  de que 
as pessoas precisem.

“O Plano Diretor precisa ajus-

tar essa nova visão de cidade para 
que não eternizamos o conceito 
de destino de sol e mar, sem mais 
nada, além disso”, afi rmou.

Fernandes também acha que esse 
conceito se enquadra perfeitamente 
a outros bairros tradicionais da cida-
de, como Lagoa Nova, Tirol e por aí 
afora, que precisam ser energizados 
com essa visão modernizadora.

“Quanto mais vida tiver os bair-
ros, menos as pessoas precisarão se 
deslocar, o que prova o sucesso de 
Ponta Negra, onde há um pouco de 
tudo, de bares, restaurantes a ho-
téis e é por isso que é tão buscava 
não só por turistas como pelos pró-
prios natalenses”, lembra.  

Acresceu que está dentro das 
pretensões da Prefeitura transfor-
mar as áreas do bairro de Ponta 
Negra só permitida a hotéis e bares 
para que se volte a permitir resi-
dências, fazendo com que as famí-
lias reocupem o bairro, alterando 
profundamente sua dinâmica.

Além disso, desde agosto do 
ano passado – para minorar a 

nono mmerercacadodo ddee trtrababalalhoho.
“O problema é destravar aquela 

área que está com uma série de pro-
”

tatarr esessasa nnovovaa vivisãsãoo dede ccididadadee paparara 
que não eternizamos o conceito 
de destino de sol e mar, sem mais 

”

Novo Plano Diretor atrai olhares 
de investidores para a Via Costeira

Secretário Fernando Fernandes revela interesses de investidores

PERSPECTIVA | Duas 
iniciativas dariam emprego 
direto para mais de 500 
pessoas, o que seria 
essencial nesse momento de 
crise no mercado de trabalho

pressão da pandemia sobre bares e 
restaurantes – a Prefeitura aprovou 
lei permitindo que os empresários 
possam usar as calçadas como pro-
longamento de seus negócios.

Já a Via Costeira passará de 
uma Zona Especial de Interesse 
Turístico (ZET) para a condição de 
Área Especial de Interesse Turístico 
e Paisagístico.

Via Costeira passará de Zona 
Especial de Interesse Turístico 
à condição de Área Especial de 
Interesse Turístico e Paisagístico
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Curiosidades das Olimpíadas
Em realização no Japão, os jogos 

Olímpicos têm histórias pitorescas 
e até trágicas. A mitologia grega re-
gistra, que o herói Hércules criou as 

Olimpíadas por volta de 2.500 a.C., 
na Grécia antiga, para homenagear o 
pai dele, Zeus. Os primeiros registros 
históricos são de 776 a.C.

Visita
Tive a oportunidade de conhecer a cidade de Olímpia, na Grécia, onde 

é acendida a Tocha Olímpica, que sai em romaria pelo mundo, até o início 
dos Jogos Olímpicos. O milenar estádio de Olímpia é a principal atração. 
No local, por 2500 anos somente homens participavam das disputas.

Nero
Um participante constante dos torneios no estádio era o polêmico 

imperador romano Nero, que colocou fogo em Roma.

Tragédia I
Dois episódios trágicos marca-

ram as Olímpiadas. Em 1972, em Mu-
nique, o grupo palestino setembro 
Negro promoveu ato terrorista con-
tra a delegação de Israel. Terminou 
no massacre de onze atletas judeus.

Tragédia II
Em 1996, em Atlanta, Estados Uni-

dos, ocorreu ataque do cidadão ame-
ricano Eric Robert Rudolph, motivado 
por convicções pessoais sectárias a res-
peito do aborto e homossexualidade. 
Ele jogou bomba no estádio. Duas pes-

soas morreram e mais de cem feridas.

Brasil
O primeiro brasileiro a ganhar uma 

medalha de ouro em Olimpíadas, na 
prova de tiro, foi Guilherme Paraense, 
em 1920, na Antuérpia (Bélgica).

Medalhas
Os cinco países com mais me-

dalhas acumuladas: Estados Unidos 
com 2.523, o maior número. Seguem: 
Rússia 1.010; Reino Unido 853; França 
721 e China 546. O Brasil é o 29° colo-
cado, com 129 medalhas.

Nova e velha política
O deputado Otoni de Paula, 

bolsonarista da gema, é a prova 
da conversão da nova política 
em velha política. Antes, cha-
mava o Centrão de “merda”. 
Defendia a demissão do general 
Ramos da Casa Civil, acusando-
-o de se aproximar do Centrão.

Mudança
Agora, o parlamentar diz 

que o presidente “faz política 
de verdade”. Mudou.

Medo
No “acerto” de Bolsonaro com 

Ciro Nogueira está a missão dele 
fechar todas as brechas para uma 
terceira via em 2022. Ultimamen-
te o Planalto teme que essa alter-
nativa atropele o presidente.

Habilidade de Kassab
Em silencio, o presidente 

nacional do PSD Gilberto Kas-
sab demonstra competência 
política e já avançou muito mais 
do que se pensa em relação a 
“terceira via”. O seu partido tem 
candidatos de peso em MG (pre-
feito Alexandre Kalil), no Rio de 
Janeiro (prefeito Eduardo Paes) 
e em SP provavelmente Geraldo 
Alkmin, ex-governador.

Lula
O ex-presidente Lula preten-

de iniciar um giro pelo Nordeste, 
no dia 8 de agosto. A prioridade 
é participar de programas de 
rádios no interior do país. É o 
início da pré-campanha.

Zé Dirceu & Centro
José Dirceu, líder histórico do 

PT, tem atuado nos bastidores. 
De bom diálogo, aconselha os 
dirigentes buscarem apoio fora 
da esquerda, tais como, partidos 
de centro, adversários como o 
PSDB, o movimento estudantil e 
entidades como a CNBB e a OAB. 
Dirceu defende que a esquerda 
não vai resolver as coisas sozinha.

Contra o “impeachment”
 Aumenta a adesão da cen-

tro-esquerda e direita ao im-
peachment de Bolsonaro. Ao 
contrário, cresce a resistência 
de Lula e partidos de esquerda, 
que desejam mantê-lo no poder 
para radicalizar a campanha de 
2022. Percebe-se o fenômeno da 
“unidade dos contrários”.

4 bilhões
Bolsonaro já aceita liberar 4 

bi para o Fundão Eleitoral. Mes-
mo assim é dinheiro demais.

OLHO ABERTO

Para acessar as informações, no Porta da Transparência, endereço é o https://www.natal.rn.gov.br/transparencia/#/emendas

SEMPLA

JOSÉ ALDENIR

A Prefeitura do Natal está im-
plantando uma nova fun-
cionalidade no seu Portal 

da Transparência, que servirá para 
a divulgação das emendas direcio-
nadas a Natal pelos senadores e 
deputados federais do Rio Grande 
do Norte.  As emendas destacadas 
podem ser as direcionadas ao muni-
cípio ou mesmo a outras entidades 
ou instituições com sede na capital. 
“O Portal da Transparência é uma 
das ferramentas mais importantes 
de controle social e, no caso de Na-
tal, ele passa a contar com mais essa 
opção, que tanto contribui para que 
a população natalense possa saber 
com clareza como cada parlamen-
tar federal está ajudando a cidade, 
como também serve de espaço para 
prestação de contas do parlamen-
tar”, ressalta o prefeito Álvaro Dias.

O prefeito vem mantendo uma 

boa articulação política com a ban-
cada federal, que se materializa em 
um valor signifi cativo em emendas 
parlamentares neste primeiro se-
mestre do ano. Neste ano, já foram 
mais de R$ 46,5 milhões destinados 
a obras e ações do município, entre 
emendas individuais e de bancada, 
e outros R$ 2,5 milhões destinados 
a instituições fi lantrópicas ou da 
sociedade civil. O maior valor foi da 
emenda de bancada, de pouco mais 
de R$ 16 milhões, para a construção 
da primeira etapa do novo Hospital 
Municipal. Outras séries de emen-
das individuais se transformam em 
obras de pavimentação, drenagem, 
e recuperação de quadras esportivas 
e unidades de saúde. “Como prefei-
to, quero agradecer a atenção que a 
bancada tem tido com a capital do 
nosso Estado, quase todos assinando 
emendas, até porque todos tem vo-
tos aqui em Natal”, destaca o prefeito. 

A secretária de Planejamento, 
Joanna Guerra, ressalta o trabalho 
de acompanhamento e monitora-
mento de projetos realizado pela 
Secretaria Municipal de Planeja-
mento. “Por meio de um trabalho 

integrado junto aos demais Ór-
gãos municipais, temos envidado 
esforços no aperfeiçoamento de 
nosso sistema de planejamento, 
com atividades diárias de gestão 
e acompanhamento de projetos, 
relacionadas as metas de gestão, a 
captação de recursos e a obras/ser-
viços estruturantes para a cidade 
do Natal”, diz Joanna Guerra, “essa 
nova funcionalidade do Portal da 
Transparência de Natal é de grande 
importância por fortalecer ainda 
mais a transparência no âmbito das 
ações de governo”, complementa. 

Os portais da transparência re-
sultam da iniciativa do Governo Fe-
deral, que em 2005 editou o Decreto 
nº 5.482, com a fi nalidade de veicu-
lar dados e informações detalhados 
sobre a execução orçamentária e 
fi nanceira pelos órgãos e entidades 
da administração pública federal, 
por meio da Rede Mundial de Com-
putadores - Internet. O Portal da 
Transparência de Natal cumpre essa 
fi nalidade no âmbito municipal.

Para acessar: https://www.
natal.rn.gov.br/transparencia/#/
emendas.

EM 2021 | Foram mais de R$ 
46,5 mi para obras e ações 
municipais, entre emendas 
individuais e de bancada

Portal da Transparência 
da Prefeitura de Natal terá 
informações sobre emendas 

Prefeito Álvaro Dias 
agradece atenção que 
parlamentares têm 
dispensado a Natal 
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Programa Mossoró Rural 
será lançado nesta terça-feira

ATENÇÃO AOS PRODUTORES

O Mossoró Rural é desenvolvido 
pela Secretaria de Agricultura 
em parceria com o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e Fundação de Apoio à Educa-
ção e ao Desenvolvimento Tecnológico 
do Rio Grande do Norte( Funcern).

O secretário de Agricultura do mu-
nicípio, Faviano Moreira, destaca três 
principais eixos do programa voltados 
para agricultores da zona rural de Mos-
soró. Entre eles, está o amplo projeto de 
consultoria técnica que será realizado 
com os produtores cadastrados.

“Iremos em parceria com o Se-
brae e a Funcern realizar um amplo 
projeto de consultoria. Nós vamos 
ter especialistas como médicos vete-
rinários, zootecnistas, entre outros, 
nas propriedades rurais cadastradas. 
Aquele produtor que tem uma ne-
cessidade maior em suínos, galinhas, 
bovino, caprino, apicultura, peixe, 

hortaliça, fruticultura, mandioca 
terá um especialista na sua proprie-
dade mensalmente para ajudar na 
sua produção”, destacou o titular da 
pasta que também enfatizou que o 
programa coletará amostras de solo.

“Uma das outras ações do Mosso-
ró Rural é a realização de 180 coletas 
de amostra de solo para fazer análises. 
Com isso teremos uma real noção do 
solo que possuímos de acordo com a 
comunidade rural para que a gente 
possa indicar a melhor cultura a ser 
plantada com melhor efi ciência”.

Outra ação do Mossoró Rural já 
está sendo executada há duas se-
manas pela Prefeitura de Mossoró, 
por meio da Secretaria de Agricul-
tura. Desde o último dia 12 de julho 
equipes da pasta municipal estão 
percorrendo comunidades rurais 
realizado o censo rural.

“Estamos realizando também 

um amplo diagnóstico, um censo na 
zona rural. Vamos percorrer todas 
as comunidades para que a gente 
tenha um mapa atualizado com 
a quantidade de pessoas, animais 
criados, área plantada, culturas 
plantadas para que a gente possa se 
basear nas políticas públicas”.

O último levantamento da agricul-
tura mostra que mais de mil famílias 
já receberam os questionários simples 
e complexo. Ao todo, 1.053 famílias de 
18 comunidaees rurais já vistadas res-
ponderam o questionário completo e 
receberam o questionário simples.

A atividade consiste na formação 
de um banco de dados dos produ-
tores e moradores das mais de 110 
localidades rurais cadastradas. O 
questionário completo é entregue 
a 20% da população de todas as co-
munidades. Já o questionário simples 
será para 100% da população rural. 

Com mais de 290 greves no 
transporte público urbano 
desde o começo da pandemia, 

a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
levou ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes, nesta segunda 26, um 
pedido de abertura de crédito extra-
ordinário de R$ 5 bilhões em 2021 

para equacionar o rombo no setor. 
O objetivo das prefeituras é conven-
cer o governo a enviar um projeto ao 
Congresso liberando esses recursos 
por fora da regra do teto de gastos.

O prefeito de São José dos Cam-
pos (SP) e vice-presidente de Mobili-
dade Urbana da FNP, Felício Ramuth, 
relatou que o ministro Guedes e sua 
equipe compreenderam a demanda 
dos prefeitos, mas adiantaram que 
qualquer proposta de abertura de 
crédito extraordinário em função da 
pandemia de covid-19 precisa ser 
“muito bem fundamentada” para ter 
chance de ser aprovada. O prefeito 
lembra que outra proposta nesse 
sentido foi vetada no ano passado 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

“O sistema de transporte públi-
co urbano passa por um momento 
delicado. Até agora, 27 cidades se 
viram forçadas a intervir no sistema, 
devido à falência de concessionários. 
Um dos exemplos é a prefeitura de 
Salvador”, destaca Ramuth. “A situa-
ção pode piorar muito até 2022. Te-
mos muitas intervenções da Justiça 
exigindo 100% da frota em operação, 
enquanto se opera hoje com apenas 
40% da demanda. Há um grande 
rombo no sistema”, completa.

A proposta da FNP já apresenta-
da ao ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, e levada 
a Guedes, prevê o repasse de 80% dos 
R$ 5 bilhões do auxílio de emergência 
aos municípios e 20% aos Estados.

Prefeitos pedem crédito de R$ 5 
bilhões para transporte urbano
PAULO GUEDES | Ministro 
disse que, devido à 
pandemia, qualquer 
proposta de abertura 
de crédito extraordinário 
precisa ser “muito bem 
fundamentada”

Paulo Guedes e sua equipe entenderam as 
demandas, mas ele deixou claro que não 
será fácil aprovar a solicitação do setor

Um dos eixos do Programa Mossoró 
Rural é a consultoria técnica que 
beneficiará produtores cadastrados

O VALE

WILSON MORENO

O Estado deverá sanar irregu-
laridades estruturais na Es-
cola Estadual Professor Eliah 

Maia do Rego, localizada em Parna-
mirim. É o que está recomendando 
o Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN), em documento 
publicado no Diário Ofi cial do Esta-
do (DOE) desta sexta-feira 23. 

As intervenções precisam ser 
realizadas dentro de dois prazos 
distintos, a depender das correções 
mais urgentes, uma vez que a estru-
tura da escola pode colocar em risco 
a integridade física dos usuários, fun-
cionários e alunos. As irregularidades 
estão descritas em um relatório pro-
duzido pelo Centro de Apoio Opera-

cional às Promotorias da Cidadania 
(Caop-Cidadania) do MPRN. 

É o caso de infi ltração das lajes 
e corrosão das armaduras, do des-
placamento do concreto e exposi-
ção das armaduras, além das lajes 
com estruturas comprometidas e 
das instalações elétricas expostas e 
inadequadas. Para essas reformas, o 

prazo máximo é de três meses. Já no 
período de até seis meses, o Estado 
terá que providenciar o saneamento 
das demais irregularidades aponta-
das no relatório de vistoria técnica 
elaborado pelo Caop-Cidadania. 

Por fi m, o MPRN também reco-
mendou à direção da Escola Esta-
dual Professor Eliah Maia do Rêgo 

a pronta interdição da quadra de 
esportes. 

O Estado do Rio Grande do Norte 
tem 30 dias para apresentar resposta 
e encaminhar documentação com-
provando as providências adotadas, 
efi cazes para o cumprimento ao que 
foi recomendado e saneamento das 
irregularidades apontadas.

MPRN recomenda recuperação de escola estadual em Parnamirim
RISCO A ALUNOS E FUNCIONÁRIOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.357/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E o Decreto Federal 10.024/2019
O Município de Afonso Bezerra/RN, vem a público comunicar que no dia 27 de julho de 2021 no Portal 
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de 
Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 06 de 
agosto de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas através 
do e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/RN, 26 de julho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, SRP N° 015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 654/2021

A Pregoeira do município de Bento Fernandes/RN, torna público que por modi cação no termo de 
referência a licitação aprazada para 28 de julho de 2021, às 10h00min cará reaprazada para 
06/08/2021 as 10h00mim referente  ao Pregão Eletrônico N.º 004/2021 SRP Nº 015/2021, do tipo 
menor preço, no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br onde será 
disponibilizado o Edital e anexos de Licitação que tem como Objeto: Aquisição de equipamentos 
de informática para atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais do 
município de Bento Fernandes/RN. Conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Demais especi cações e detalhes encontram-se à 
disposição dos interessados na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bento Fernandes/RN, em 26 de julho de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, 
referente ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de 
Pendências, localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

 
JOÃO PAULO DA SILVA LOPES CPF: 096.289.704-37, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação (LI) 
para um posto de combustível, localizado na Rua Carloto Távora, s/n, São Benedito, Pau dos Ferros/RN CEP 
59900-000.  

JOÃO PAULO DA SILVA LOPES  
Representante Legal 

Atransformação digital acele-
rada com a pandemia levou 
micro e pequenas empresas 

a buscarem mais conhecimentos 
em marketing digital. Para ampliar 
ainda mais o universo de instruto-
res capacitados em suas ferramen-
tas, o Facebook anuncia o Trainer 
Network, programa de preparação 
e certifi cação de instrutores, que 
será lançado no Brasil em parceria 
exclusiva com o Sebrae nacional.

Os participantes farão parte 
de um inédito e seleto grupo de 
Instrutores Certifi cados pelo Fa-
cebook, com acesso a uma série 
de recursos para aprimorar suas 
habilidades em treinamento e apre-
sentação, além de terem os seus co-

nhecimentos em marketing digital 
ofi cialmente reconhecidos pelas 
credenciais do Facebook Blueprint, 
o programa global de treinamento 
e certifi cações online do Facebook.

A primeira fase do programa 
começa em agosto e atenderá 33 
colaboradores do Sistema Sebrae, 
que contarão com a vantagem de 
terem suas certifi cações reconhe-
cidas internacionalmente. Após a 
certifi cação, os instrutores estarão 
aptos a treinar milhares de empre-
endedores brasileiros com as solu-
ções de negócios e marketing digital 
do Facebook, Instagram, Messenger 
e WhatsApp, com a validação de es-
pecialistas do Facebook - o que é um 
grande diferencial em relação a ou-
tros cursos disponíveis no mercado.

Vantagens
Ser um Instrutor Certifi cado do 

Facebook tem vantagens inéditas 
no Brasil. Além de receber um selo 
com o status da sua certifi cação, o 
instrutor poderá: ter credenciais re-
conhecidas globalmente; aprimorar 
as suas habilidades de marketing e 
o seu conhecimento sobre produtos 
com especialistas das plataformas 
do Facebook; aprender e aperfei-

çoar habilidades de treinamento e 
apresentação; receber acesso aos 
materiais de treinamento do Face-
book; e participar de uma comuni-
dade de Instrutores Certifi cados do 
Facebook em todo o mundo.

Parceiros antigos 
Desde 2015, o Sebrae e o Face-

book deram início a uma parceria 
para desenvolver uma série de ini-
ciativas em apoio ao ecossistema 
de empreendedorismo no Brasil. 
Em 2020, a pandemia intensifi cou 
esta colaboração, com o lançamen-
to do hub Sebrae + Impulsione com 
o Facebook, para disponibilizar 
uma série de conteúdos gratuitos 
criados pelo Facebook para capaci-
tação de MPMEs (Micro, Pequenas 
e Médias Empresas) em diversas 
áreas, incluindo vídeos, artigos, 
cursos online e muitos outros.

O Impulsione com Facebook é 
o programa gratuito de desenvolvi-
mento de micro e pequenas empre-
sas nas ferramentas de marketing 
digital e vendas do Facebook. Desde 
julho, está no ar a 3ª temporada da 
edição totalmente online, com apre-
sentação de Ana Paula Xongani, dis-
ponível em fb.me/serieimpulsione.

EMPREENDEDORISMO 
| A primeira fase do 
programa começa em 
agosto e atenderá 33 
colaboradores do Sistema 
Sebrae, que contarão com 
a vantagem de terem suas 
certificações reconhecidas 
internacionalmente

Sebrae e Facebook fazem 
parceria para capacitação 
de pequenos negócios

ARQUIVO

CÂMBIO

Dólar cai para R$ 5,17 com 
dados da economia americana

Em um dia com poucas notícias 
econômicas no mercado inter-
no, o dólar abriu a semana em 

queda com a divulgação de dados so-
bre a economia norte-americana. A 
bolsa de valores subiu quase 1%, aju-
dada pela alta do preço de minérios.

O dólar comercial encerrou esta 
segunda-feira 26 vendido a R$ 5,174, 
com recuo de R$ 0,036 (-0,7%). A co-
tação iniciou o dia em alta, chegando 
a R$ 5,23 pouco antes das 10h, mas in-
verteu o movimento após a abertura 
dos mercados norte-americanos.

Apesar da segunda baixa segui-
da, a divisa acumula alta de 4,04% 
em julho. No ano, o dólar registra 
queda de 0,29%.

No mercado de ações, o dia tam-
bém foi marcado pela recuperação. 
O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 
126.004 pontos, com alta de 0,76%. 
O indicador começou próximo da 
estabilidade, mas ganhou força ainda 
durante a manhã, impulsionado pelo 
cenário externo e pela valorização de 
diversas commodities (bens primá-
rios com cotação internacional).
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
DISTRIBUIDORA PATU LTDA CNPJ: 11.427.399/0001-08, 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 Doutor Antônio Martins, 180, Centro, Portalegre/RN 
CEP 59 810-000.  

DISTRIBUIDORA PATU LTDA  
Representante Legal 

 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
FREITAS & TEIXEIRA LTDA, CNPJ 26.986.541/0001-24, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de 
Operação (RLO) para um posto de combustível, localizado na Rua Raimundo Marinho, nº29, Centro, São 
Francisco do Oeste, CEP 59908-000.  

 
FREITAS & TEIXEIRA LTDA 

Representante Legal 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
GUZERA SOLAR ENERGIA LTDA., CNPJ: 31.345.755/0001-51, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação - LI para a USINA FOTOVOLTAICA GUZERÁ, com 60MW de potência, a se localizar na Fazenda 
Riacho Grande, Zona Rural do município de Mossoró/RN. 
 

David Ricardo Fontes Pereira 
DIRETOR 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS  

 
LINEA INDUSTRIA, COMERCIO & SERVIÇOS DE CONFECÇÕES LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 
21.388.031/0001-31, torna público que RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, com validade até 23/07/2027, em favor da atividade de 
Facção de Peças de Vestuário, localizado na Avenida João Pessoa, 26, Centro, Mossoró-RN.  
 

FÁBIO RICARDO PROCÓPIO DE ARAÚJO  
PROCURADOR 

CONCESSÃO DE LICENÇA  PRÉVIA 
  
Minerações e Construções LTDA, CNPJ: 05.686.604/0003-19, 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 24/06/2023, em favor do empreendimento Viabilidade ambiental para extração mineral de 
Granito para a produção de brita, em uma área de 3,00 ha (três hectares) e volume de extração de 5.000 
m³/mês, localizada em Sítio Santa Tereza, zona Rural, Município de Macaíba/RN.  

 
José Pedro de França Horto 

Administrador 

VENHA DESENVOLVER SEU POTENCIAL E CRESCER JUNTO COM O GRUPO PARVI EM 
NATAL, MOSSORÓ E CAICÓ (RN). BUSCAMOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) PARA 
DIVERSAS ÁREAS.
OS INTERESSADOS DEVEM ENVIAR CURRTÍCULO PARA: recrutamento@parvi.com.br

OPORTUNIDADE - GRUPO PARVI

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO ESPACIAL LTDA, 24.187.833/0001-71, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, com 
prazo de validade até 21/07/2024, em favor do empreendimento Posto revendedor de combustíveis, localizada 
na Rod. BR 304, KM 17, s/n, Zona Rural, Macaíba/RN.  
 

HUMBERTO DA CUNHA PESSOA FILHO 
Representante Legal 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO IGUANA LTDA inscrito sobre CNPJ: 03.992.477/0001-99 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de 
Operação de nº 2021-158772/TEC/RLO-0033, com validade de 26/07/2027 para um Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos com capacidade total de Transporte de 21,66 T, Localizado na Rua Jeremias da 
Rocha 500 – Santo Antônio – Mossoró-RN. 
 

Carlos Otavio Bessa de Melo 
Sócio Proprietário. 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – AUTO POSTO XIQUE- XIQUE, inscrito sobre CNPJ, 
08.399.054/0001-83 torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Licença de Ambiental de operação de n° 2021-158593/TEC/LO-0053 
com validade 26/07/2027 para um Transporte de cargas perigosas com capacidade total de 31,4 toneladas, 
localizado na RUA PADRE BENTO 945 - CENTRO – PARELHAS-RN. 
 

ROBSON MACEDO VIEIRA 
Sócio-Proprietário. 

OMinistério da Saúde, co-
mandado pelo ministro 
Marcelo Queiroga, es-

tuda a possibilidade de alterar 
o intervalo entre as doses das 
vacinas da AstraZeneca e da Pfi -
zer aplicadas no Brasil. A pasta 
revelou  que o tema ainda segue 
em análise pela Câmara Técnica 
Assessora em Imunização e Do-
enças Transmissíveis.

De acordo com o Ministério, 
a medida visa a acompanhar a 
evolução das diferentes variantes 
da covid-19 no território nacional. 
“(A pasta) está atenta a possibili-
dade de alterações no intervalo re-
comendado entre doses”, afi rmou.

Na manhã desta segunda-
-feira, 26, Queiroga afi rmou à 
Folha de S.Paulo de que é “muito 
provável” que a pasta anuncie a 
redução do intervalo entre a pri-

meira e a segunda dose da vaci-
na da Pfi zer no Brasil. Segundo a 
matéria, as doses sofreriam uma 
redução do tempo de intervalo 
de três meses para 21 dias. 

O intervalo de 21 dias está 
previsto na bula do imunizante 
da Pfi zer. No entanto, o período 
de três meses foi adotado pelo 
Ministério como estratégia para 

imunizar um maior número de 
pessoas com a 1° dose.

Independentemente da dis-
cussão, o Ministério da Saúde 
reforçou a importância de se com-
pletar o esquema vacinal contra 
a covid com as duas doses dos 
imunizantes. Segundo a pasta, só 
assim o “caráter pandêmico da do-
ença” será “superado”.

IMUNIZAÇÃO| O tema 
segue em análise por uma 
câmara técnica da pasta. 
Janela atual entre doses é 
de 3 meses e pode passar 
a ser de 21 dias

Ministro Marcelo Queiroga informou que é provável que redução de intervalo seja adotada

Saúde estuda alterar intervalo entre 
doses da Pfizer e da AstraZeneca

RICARDO SODRÉ

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
recebeu, nesta segunda-fei-

ra, 26, a solicitação de autorização 
temporária de uso emergencial 
para vacina contra a covid-19 da 
empresa Sinopharm. O pedido foi 
apresentado pela empresa Blau Far-
macêutica, que representa a vacina 
do laboratório chinês no Brasil.

A vacina da Sinopharm é pro-
duzida a partir de um vírus ina-
tivado. O imunizante é aplicado 
em duas doses, com um intervalo 
de três a quatro semanas entre 
elas. O produto é recomendado 
para pessoas acima de 18 anos 
de idade, de acordo com os dados 
conhecidos até o momento.

Em nota, a Anvisa informa 
que as primeiras 24 horas serão 
utilizadas para fazer uma tria-
gem do processo e verifi car se os 
documentos necessários para 
avaliação estão disponíveis. “Se 
houver informações importantes 
faltando, a Anvisa pode solicitar as 
informações adicionais ao labora-
tório”, declara o órgão.

O estudo clínico do imunizante 
foi desenvolvido na Argentina, Peru, 
Emirados Árabes, Egito e China. Em 
maio, a vacina foi aprovada para 
uso emergencial pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com a Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) 
475/2021, que regulamenta o uso 
emergencial de vacinas, o prazo 

de análise do pedido pode ser de 
sete ou 30 dias, a depender do ca-
so específi co. “O prazo de avalia-
ção do pedido de uso emergencial 
não considera o tempo do proces-
so em status de exigência técnica, 
que é quando o laboratório pre-
cisa responder questões técnicas 
feitas pela Agência dentro do pro-
cesso”, destaca a Anvisa.

Anvisa recebe pedido emergencial 
de uso vacina da Sinopharm

Imunizante é produzido a partir de vírus inativado; estudo foi realizado também na Argentina

DADO RUVIC/REUTERS

MAIS UMA
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
ACAUA SOLAR ENERGIA SPE LTDA., CNPJ: 14.512.267/0001-72, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação - LI para a USINA FOTOVOLTAICA GUZERÁ, com USINA SOLAR FOTOVOLTAICA ACAUÃ 1, 
com 30MW de potência nominal, a se localizar no Sítio Bela Vista, município de Currais Novos/RN. 
 

David Ricardo Fontes Pereira 
DIRETOR 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
CASCUDO SOLAR ENERGIA LTDA., CNPJ: 32.834.248/0001-44, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação - LI para a USINA FOTOVOLTAICA CASCUDO, com 210 MW de potência, a se localizar na 
Fazenda Riacho Grande, Zona Rural do município de Mossoró/RN. 
 

David Ricardo Fontes Pereira 
DIRETOR 

CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EPP, CNPJ 23.321.694/0001-64, estabelecida à 
Travessa João Natanael, 27, Andar 01, Sala 03, Assú-RN, torna público que lhe foi concedida pelo IDEMA a 
PRORROGAÇÃO por 1 ano, da LICENÇA SIMPLIFICADA-LS nº 2016-095290/TEC/LS-0004, da atividade de 
loteamento residencial “Colinas do Vale”, implantado à Rua Carolina Wanderley, S/N, Bairro Alto São  
Francisco, Assú/RN, com validade até 01/07/2022. 

FERNANDO SÁBATO FONSECA 
CPF: 392.515.274-15 

Sócio  

SINDICATO DOS CONTABALISTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
                                                                    
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas no Estado do RN, por meio do seu Presidente abaixo assinado, no uso de 
suas atribuições estatutárias, em conformidade com o art. 42 do Estatuto, faz publicar o registro de chapa única para 
Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o triênio 01 janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024. 
Declaro aberto o prazo de (cinco) dias úteis para impugação de candidatura conforme Edital de Convocação 02/2021 
publicado em 25 de junho de 2021. Diretoria Executiva titular: José Jeová Soares-Presidente, Jucileide Ferreira Leitão-
Primeiro Vice-Presidente Administrativo, Ronaldo Santos da Cruz-Primeiro Vice- Presidente Financeiro, Patricia 
Lafrance Brasil-Primeiro Vice-Presidente Relaçãoes Institucionais, Diretoria Executiva Suplente: João Batista Frutuoso-
Segundo Vice-Presidente Administrativo, Cecilia Daniel Rodrigues Gonçalves-Segundo Vice-Presidente Financeiro, 
Sebastião Edson de Moura-Segundo Vice-Presidente Relações Institucionais, Conselho Fiscal Titular: Leila Maria 
Gomes dos Santos, Amanda Mathilde da Silva Macedo, Maria Laide de Sousa, Conselho Fiscal Suplente: Perpétua 
Moura de Souza, Josélia Maria Rodrigues de Andrade, Najla Vanne Gomes Lisboa. 

 
Natal-RN, 26 de julho de 2021. 

 
Ronaldo Santos da Cruz 

Presidente 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE MINERIO E AGRICULTURA DE EQUADOR E DO SERIDO - 
COOTMAES, CNPJ: 11.183.394/0001-87, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação para 
lavra garimpeira, da substância Feldspato em um uma área de 6 hectares com volume de 1.500 m³/mês, na 
zona rural do Município de Equador-RN.  

Requerente/Proprietário 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
Nº 2021-164271/TEC/LI-0067 com data de validade até 23/07/2022 em favor do empreendimento extração 
mineral de SAIBRO em uma área total de 46,10 hectares e volume de extração de 25.000 m³/mês, para 
uso na construção civil, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum 
SIRGAS2000: 791.871,00 m E; 9.391.976,00 m N, Processo ANM Nº 848.048/2021, localizada no imóvel rural 
Fazenda Timorante, na zona rural de Pedro Avelino/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
Nº 2021-161727/TEC/LO-0135 com prazo de validade até 23/07/2022, em favor do empreendimento: extração 
mineral de areia para uso na construção civil em uma área já licenciada de 13.0 hectares e volume de extração 
de 20.763 m³/mês. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: Longitude 789.194,00 m E; Latitude 9.373.404,00 m N, Processo ANM Nº 848.131/2017, 
situado na Fazenda São José, zona rural do município de Angicos/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
Nº 2021-163116/TEC/LO-0164 com prazo de validade até 23/07/2023, em favor do empreendimento: extração 
mineral de saibro, para uso na construção civil, em uma área 3.10 hectares e volume de extração de 7.750,0 
m³/mês. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 25M), Datum 
SIRGAS 2000: Longitude 172.500,00 m E; Latitude 9.351.700,00 m N, Processo ANM Nº 848.047/2020, situado 
na Fazenda Fontainha, zona rural do município de Ruy Barbosa/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA – Licença de Alteração 
referente a LS – Licença Simplificada Nº 2019- 136742/TEC/LS-0260, referente a extração mineral de saibro 
para uso na construção civil, em uma área de 19.94 hectares e com volume de 1500 m3/mês, alterando e 
solicitando um novo volume a ser extraído de 25.000 m³/mês, dentro dos limites do imóvel rural Sítio Serra do 
Lombo zona rural de Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença Operação 
para a extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 46.10 hectares, com 
volume mensal de extração de 25.000 m³/mês, localizada entre os imóveis rurais Fazenda Timorante B e C, 
na zona rural de Pedro Avelino/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

OInstituto Butantan iniciou 
neste fi m de semana uma 
nova etapa do estudo para 

entender o impacto da vacina Co-
ronavac no controle da pandemia 
de covid-19, em Serrana, no interior 
de São Paulo. A cidade, de 45 mil 
habitantes, teve toda sua população 
adulta vacinada como parte do Pro-
jeto S, como é chamado o estudo. No 
novo ciclo, o Butantan vai avaliar a 
imunidade de longo prazo dos mo-
radores que já tomaram as duas da 
vacina produzida pelo Instituto e 
pela farmacêutica chinesa Sinovac.

De acordo com o Butantan, po-
derão participar desta nova fase da 
pesquisa, na condição de voluntários, 
todos os maiores de 60 anos e uma 
parte de pessoas com menos idade 
e já vacinadas com a Coronavac. Os 
candidatos devem se dirigir a uma 

das oito escolas onde foi realizada a 
vacinação para que seja colhida uma 
amostra de sangue. Essa coleta será 
realizada também nos dias seguintes, 
até 1º de agosto, das 8h às 16h30.

A nova etapa compreende um 
estudo de coorte prospectivo, que é 
uma forma de investigar os aspec-
tos relacionados à transmissão de 
manutenção da doença. 

GOVERNO FEDERAL | Ministério da Saúde busca recursos extras e reavalia meta de testar 
até 26,6 mi por mês; plano de ampliar a testagem havia sido anunciado no fim de maio

Dois meses após o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, anunciar ter elaborado 

um novo plano de testagem em 
massa contra a Covid, a proposta 
de trazer diagnósticos para até 
26,6 milhões de pessoas por mês 
ainda não saiu do papel. A pasta já 
avalia mudanças, enquanto busca 
recursos extras no Ministério da 
Economia para novas compras de 
testes para os próximos meses.

A proposta de ampliar a testa-
gem havia sido anunciada no fi m 
de maio e chegou a ser aprovada 
em reunião com secretários esta-
duais e municipais de saúde. Na 
época, o ministro falava em im-
plementar a medida em poucos 
dias, mas o baixo número de testes 
adquiridos para a iniciativa até ali 
—3 milhões— já indicava dúvidas 
sobre o cumprimento desse prazo.

A expectativa inicial do plano 
era ofertar entre 10,7 milhões a 
26,6 milhões de testes por mês. 
O mote principal seria o uso de 
testes de antígeno, considerados 
mais rápidos que o modelo de 
RT-PCR (tido como padrão-ouro), 
e com maior nível de precisão se 
comparados a testes sorológicos. 
Outros testes, no entanto, tam-
bém eram incluídos na proposta, 
embora em menor volume.

Na prática, o programa pre-

via três eixos. O primeiro in-
cluiria testes para pessoas com 
sintomas suspeitos de Covid 
atendidas em unidades de saú-
de, com uso de RT-PCR.

Já o segundo envolveria uma 
“busca ativa” a ser feita em empre-
sas e em locais de grande circula-
ção, como escolas, terminais de 
ônibus e aeroportos, com possibi-
lidade de exames semanais a algu-
mas categorias de trabalhadores, 
mesmo assintomáticos.

O último eixo envolveria pes-
quisas já anunciadas para ma-
pear a prevalência, no país, da 
infecção pelo novo coronavírus, 

por meio de testes sorológicos.
Questionado, o secretário-

-executivo da Saúde, Rodrigo 
Cruz, admite que a implemen-
tação do novo plano tem levado 
mais tempo do que o previsto.

“De fato demorou um pouco 
mais do que gostaríamos. Al-
gumas questões operacionais 
foram discutidas. Por exemplo: 
se fez o teste de antígeno e deu 
positivo, vai dar um laudo? Pedir 
que baixe aplicativo para ver o 
resultado? Não basta só testar, 
é importante ter um fl uxograma 
do que fazer se testou positivo”, 
disse à Folha na última semana.

Proposta de testes em massa 
contra covid não sai do papel 

Expectativa inicial do plano era ofertar entre 10,7 milhões a 26,6 milhões de testes por mês

Na região metropolitana de Ribeirão Preto, Serrana foi escolhida para estudo de vacinação

FABIANO DO AMARAL

MARCELLO CASAL JR

Butantan avaliará imunidade de 
longo prazo da vacina Coronavac 

ESTUDO
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Medalha
Não era um conto de fadas. Era 

real. Rayssa Leal, a Fadinha, voando 
com seu skate e entrando na história 
das olimpíadas. Uma gigante brasi-
leira de 13 anos! Medalha de prata no 
peito e, queira Deus, um futuro ainda 
mais brilhante de agora em diante.

Anti-comunismo
O presidente dos Estados Unidos, 

Joe Biden, tenta chamar a atenção 
dos eleitores cubano-americanos no 
estado da Flórida. Há poucos dias, ao 
comentar sobre os protestos contra 
o regime comunista em Cuba, ele co-
mentou: “O comunismo é um siste-
ma falido universalmente. E não vejo 

o socialismo como um substituto 
muito útil. Mas isso é outra história.”

Anti-comunismo 2
Agora, segundo o jornal National 

Review, essas palavras de Biden vão 
aparecer em anúncios digitais na Fló-
rida, onde reside um grande número 
de eleitores cubanos. Fico imaginan-
do se fosse Donald Trump, ainda 
presidente, dizendo a mesma coisa 
e a parte histérica da esquerda brasi-
leira no meio da rua, aos gritos: “Fora 
Trump! Ditador! Viva Fidel Castro!” 

Ferraz
Um homem de caráter, compe-

tente, cordial, atencioso, morreu neste 

domingo 25, vítima de infarto, em Na-
tal. Airton de Sá Ferraz, delegado apo-
sentado de Polícia Federal, terminou 
de cumprir sua missão aos 70 anos.

Ferraz 2
Já o conhecia como superinten-

dente da PF no RN e, depois, tive 
a honra de trabalhar com ele na 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Defesa Social, onde fui 
assessor de comunicação e ele sub-
secretário. Discreto, era amigo dos 
amigos. Minha solidariedade aos 
familiares do “Dr. Ferraz”.

Jornalismo
Seguem abertas as inscrições 

para a segunda edição do Prêmio Jus-
tiça do Trabalho de Jornalismo, que 
premiará reportagens individuais ou 
em série sobre a temática “Justiça do 
Trabalho: a importância e os avanços 
da Justiça Social”. A edição 2021 do 
concurso faz parte das comemora-
ções dos 80 anos da Justiça do Traba-
lho, celebrados em maio deste ano. 
Mais informações: http://www.tst.
jus.br/premiojornalismo.

Publicidade
A Ordem dos Advogados do Bra-

sil no Rio Grande do Norte recebe, 
nesta terça-feira 27, às 17h, a advo-
gada, conselheira federal da OAB/
SC e membro do Conselho Nacio-

nal do Ministério Público, Sandra 
Krieger, para debater a respeito 
das mudanças na publicidade per-
mitida à advocacia, recentemente 
aprovada pelo Conselho Federal 
da OAB. A advogada foi relatora do 
projeto de alteração do Provimento 
94/2000 na OAB Nacional.

Publicidade 2
O encontro ocorrerá em forma-

to híbrido, por meio do canal da 
OAB/RN no YouTube, e presencial, 
na Sede da OAB/RN, para um nú-
mero limitado de convidados, res-
peitando o distanciamento social 
e com uso obrigatório de máscara 
e álcool em gel.

A CBIC (Câmara Brasileira 
da Indústria da Constru-
ção) voltou a apostar no 

crescimento de 4% no PIB do se-
tor para 2021, previsto no início 
do ano. Em abril, a entidade havia 
baixado a projeção para 2,5% por 
causa da alta dos insumos.

O presidente da CBIC, José 
Carlos Martins, diz que a nova re-
visão foi puxada pela alta procura 

de imóveis, com perspectiva de 
avanço nos lançamentos para a 
faixa de mercado de maior renda.

A melhora nas atividades da 
construção no segundo trimestre 
também infl uenciou. O índice, de 
48,6 pontos, é o mais alto para o 
período desde 2012, de acordo 
com levantamento que a entida-
de divulgou no fi nal da tarde des-
ta segunda-feira 26.

Em junho, o desempenho 
chegou ao maior patamar desde 
setembro de 2020, seguindo um 
crescimento observado desde 
abril.

Mesmo com as projeções posi-
tivas, a falta e o alto preço da ma-

téria-prima seguem preocupando 
o setor. O problema foi enfrenta-
do por 55% dos empresários nos 
últimos três meses.

“Apesar de todos os proble-
mas, chegaremos aos 4%. Se não 
estivéssemos travados, passaría-
mos de 6%”, diz Martins, que re-
clama das barreiras do país para 
trazer insumos do exterior.

No início do mês, cerca de 
140 incorporadoras de oito esta-
dos trouxeram 20 mil toneladas 
de aço da Turquia. Mas Martins 
diz que a quantidade é pequena 
diante das 9 milhões de toneladas 
consumidas pelo setor nos anos 
anteriores.

Construção volta a 
projetar alta de 4% 
para 2021 após revisão 
ECONOMIA  | Em abril, setor 
apostou em avanço de 2,5% 
por causa da alta no preço 
dos insumos

 Melhora nas atividades da construção no segundo trimestre também influenciou revisão

DIVULGAÇÃO/NUBANK

GABRIEL CABRAL 

Deste esta segunda-feira, 26, 
clientes do Nubank podem 
fazer transferências ban-

cárias para contatos no exterior 
direto do app. Em parceria com o 
serviço Remessa Online, correntis-
tas da fi ntech terão descontos na 
taxa administrativa nos envios ou 
recebimentos internacionais.

O recurso chega para fechar 
uma lacuna entre os serviços ofe-
recidos pela fi ntech para gestão 
das fi nanças. Até agora, um dos 
recursos pendentes no aplicativo 
era a possibilidade de transferir 

quantias para contatos fora do 
país — mas isso mudou graças ao 
apoio da Remessa Online.

Envios para contatos que resi-
dem fora do país podem ser feitos 
a partir do botão “Transferir Inter-
nacionalmente”, localizado na tela 
principal do app Nubank. Daí, o 
usuário precisa determinar o valor 
e o país de destino. Um simulador 
exibirá o montante após a con-
versão e, se tudo estiver nos con-
formes, o cliente será levado para 
a plataforma da Remessa Online 
para fi nalizar o processo.

Clientes do Nubank agora podem enviar dinheiro para o exterior

Nubank agora permite 
transferências 
internacionais no app

TECNOLOGIA
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Começam nesta terça-feira, 27, 
as inscrições para o Fundo 
de Financiamento Estudantil 

(Fies) do segundo semestre de 2021. 
Os candidatos interessados poderão 
efetuar a inscrição no portal do Fies 
entre até o dia 30 de julho.  

Os estudantes que realizaram o 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) a partir da edição de 2010 
poderão pleitear uma bolsa no pro-
grama de fi nanciamento deste ano. 
Além disso, os estudantes deverão 
ter média mínima de 450 pontos e 
nota superior a zero na redação.

O Fies é um programa do Mi-
nistério da Educação (MEC) que 
tem por objetivo conceder fi nan-
ciamento a estudantes em cursos 
superiores particulares, com ava-
liação positiva nos processos con-
duzidos pelo MEC e ofertados por 
instituições de educação superior 
privadas aderentes ao programa.

O novo Fies é um modelo de fi -
nanciamento estudantil que divide 
o programa em diferentes modali-

dades, possibilitando juros zero a 
quem mais precisa e uma escala de 
fi nanciamentos que varia confor-
me a renda familiar do candidato. 

Prouni
Até a próxima quarta-feira, 

28, os candidatos selecionados 
na primeira chamada do Pro-
grama Universidade para Todos 
(Prouni) deverão comprovar as 
informações prestadas na fi cha 
de inscrição junto à instituição 
em que foi pré-selecionado. 

Segundo o Ministério da Edu-
cação, é de responsabilidade do 
candidato verifi car, na instituição, 
os horários e o local de compare-
cimento para a conferência das 
informações. A perda do prazo ou a 
não comprovação das informações 
implicará, automaticamente, na 
reprovação do candidato.

O resultado da segunda chama-
da será divulgado no dia 3 de agos-
to, com período para comprovar as 
informações de 3 a 11 de agosto. 

Inscrições para Fies do 
2º semestre têm início hoje 

EDUCAÇÃO
PAUL RATJE

Apenas em maio e junho de 
2021, 2.857 bebês e crianças 
brasileiros com até seis anos 

de idade atravessaram irregular-
mente a fronteira dos Estados Uni-
dos com o México e acabaram deti-
das pelo serviço de migração.

Esses dados inéditos do órgão 
americano de Alfândega e Contro-
le de Fronteira, obtidos pela BBC 
News Brasil, apontam que o total de 
menores de seis anos apreendidos 
por agentes americanos em apenas 
dois meses já supera todo o acumu-
lado dos sete meses anteriores.

Destas 2.857 crianças, 12 en-
traram no país sem a companhia 
dos pais ou de algum responsável 
legal por elas e, no momento do 
encontro com autoridades ameri-
canas, foram mantidas tempora-
riamente sob custódia do governo 
do democrata Joe Biden.

Uma delas é o bebê João*, de 
um ano e meio, cuja história a BBC 
News Brasil contou em detalhes há 
uma semana. João passou mais de 
um mês em um lar temporário no 

Estado da Virgínia depois que foi 
encontrado na companhia dos avós, 
encaminhados para deportação.

A mãe dele, que conseguiu aces-
so aos EUA depois de atravessar a 
fronteira com seu outro fi lho ado-
lescente, precisou comprovar não 
ter antecedentes criminais no Brasil 
para poder se reunir com o bebê. 
Agora, eles esperarão em território 
americano pelo desfecho de seu pro-
cesso na Justiça migratória.

Os números da imigração bra-
sileira irregular têm crescido a cada 
mês e atraído atenção do serviço 
migratório americano. O país já é a 
sétima origem mais frequente de mi-
grantes sem visto, à frente de Cuba, 

Haiti, Nicarágua, Colômbia e Ve-
nezuela, países que vivem intensas 
crises domésticas e com histórico 
de remeter grandes quantidades de 
população ao território americano.

A cifra de brasileiros detidos em 
2021 ao avançar pela fronteira dos 
EUA sem visto (29.500) é o recorde 
registrado em toda a série histórica, 
que mede tais movimentos por na-
cionalidade desde 2007. Há dez anos, 
em 2011, apenas 472 brasileiros fo-
ram detidos na mesma condição.

A esmagadora maioria das qua-
se 4.867 crianças de até seis anos que 
chegaram dessa forma aos EUA des-
de outubro passado estava acompa-
nhada dos pais. O mesmo vale para 
as outras 1.297 crianças brasileiras 
entre sete e nove anos e os 2.585 pré-
-adolescentes e adolescentes entre 
dez e 17 anos que, igualmente, fi ze-
ram o trajeto no período. É o que as 
autoridades americanas chamam de 
unidades familiares: 2/3 dos quase 
30 mil brasileiros já detidos pela imi-
gração em 2021 estavam em famílias 
nucleares, o que inclui pais e fi lhos.

Quase 3.000 crianças 
brasileiras entraram 
nos EUA pelo México
IMIGRAÇÃO | Total de menores de 6 anos apreendidos em maio e junho supera acumulado 
dos 7 meses anteriores; dados inéditos são do órgão americano de Controle de Fronteira

Guarda de fronteira dos EUA patrulha rio que costuma ser atravessado por imigrantes para chegar do México aos EUA

2.857
Número exato de 
crianças brasileiras 
apreendidas na fronteira
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

O QUE É 
ANSIEDADE

NÃ O 
ESQUECER: 

É  a preocupaç ã o intensa, ex-
cessiva e persistente e medo de 
situaç õ es cotidianas. Podem ocor-
rer frequê ncia cardí aca elevada, 
respiraç ã o rá pida, sudorese e sen-
saç ã o de cansaç o.

Existem diversas causas que, 
sozinhas ou combinadas, podem 
vir a desencadear o transtorno de 
ansiedade, tais como: traumas, es-
tresse, gené tica, doenç as fí sicas e 
até mesmo a depressã o. É  comum o 
paciente alternar entre quadros de 
ansiedade e quadros de depressã o, 
pois uma condiç ã o pode gerar a ou-
tra. Entã o, abaixo tem uma listagem 
para guiar a quem precisa.

Abacate | Damasco | Amê ndoas

Alimentos que ajudam a regular o CORTISOL 
(hormô nio do estresse) 

Banana | Aveia | Leites, queijos, iogurte | Chá s | Beterraba | Chocolate

Alimentos que ajudam na produç ã o de SEROTONINA 
(hormô nio que dá  prazer e bem estar)  

Frango | Ovos | Bró colis | Abó bora | Couve manteiga

Alimentos que conté m aminoá cidos que atua na 
produç ã o de DOPAMINA (sensaç ã o de recompensa) 

Carnes vermelha | Carne de porco | Gergelim | Semente de girassol | Repolho

 Alimentos que atuam na produç ã o de GABA 
(neurotransmissor que controla ansiedade) 

Espinafre | Nozes | Acelga | Fí gado | Castanhas | Frutas ricas em vitamina C

Alimentos que melhoram as reaç õ es enzimá ticas e 
hormonais 

Para que tudo isso aconte-
ça, o intestino deve estar fun-
cionando perfeitamente, pois 
se nã o tiver, onde tudo será  
absorvido e vai acontecer?! 

- Beba muita á gua 
- Pratique exercí cios 
- Durma bem 
- Tente nã o se irritar (sei que é  
complicado!!)
- Faç a o uso de probió ticos, 
prebió ticos, omega 3, gluta-
mina... poré m, TUDO com a 
orientaç ã o de seu mé dico e 
nutricionista, pois cada pes-
soa tem sua individualidade. 

CINEMA | Dirigido por Alexandre Moratto, ‘7 Prisioneiros’ é produzido por Fernando Meirelles 
e sai este ano na Netflix; curta-metragem “Ato”, da atriz Bárbara Paz, também será exibido

O longa brasileiro “7 Pri-
sioneiros”, dirigido por 
Alexandre Moratto e pro-

tagonizado por Christian Malheiros 
e Rodrigo Santoro, será exibido pela 
primeira vez na 78ª edição do Festi-
val de Veneza, onde concorre ao prê-
mio Orizzonti Extra, de júri popular.

O fi lme é da Netfl ix e deve es-
trear ainda neste ano. Produzida 
por Fernando Meirelles, de “Cida-
de de Deus”, e Ramin Bahrani, de 
“O Tigre Branco”, a obra retrata a 
dura realidade de trabalhos aná-
logos à escravidão.

Santoro interpreta Luca, ho-
mem que comanda um ferro ve-

lho em São Paulo onde Mateus, 
papel de Malheiros, se torna ví-
tima de um trabalho análogo ao 
sistema escravocrata.

 Além do longa, outro fi lme 
brasileiro que será exibido no 
festival deste ano é o curta-me-
tragem “Ato”, da cineasta e atriz 
Bárbara Paz, que em 2019 recebeu 
em Veneza o troféu de melhor do-
cumentário.

A cerimônia deste ano ocorre 
entre os dias 1º e 11 de setembro. 
No evento, também serão exibi-
dos fi lmes como “Duna”, de Denis 
Villeneuve, e “Madres Paralelas”, o 
novo longa de Pedro Almodóvar 

estrelado por Penélope Cruz.
O diretor do festival, Alberto 

Barbera, disse recentemente que 
está feliz por receber Almodóvar 
e defi niu seu novo fi lme como um 
“retrato intenso e sensível de duas 
mulheres que enfrentam os temas 
de uma maternidade com mudan-
ças imprevisíveis, a solidariedade 
feminina e uma sexualidade vivida 
com plena liberdade e sem hipo-
crisia”.

A seleção completa dos fi lmes 
da 78ª edição do festival pode ser 
encontrada no site do evento. Veja 
a seguir os longas que concorrem 
na competição principal.

Festival de Veneza 2021 terá 
filme brasileiro com Rodrigo 
Santoro na competição

Ferramenta contará com um sininho na parte superior da interface do aplicativo

DANIEL KLAJMIC

DIVULGAÇÃO

Quem é fã de algum artis-
ta musical costuma fi car 
ligado nas redes sociais 

para saber sempre que uma nova 
música é lançada. O Spotify agora 
promete facilitar isso, já que vai 
introduzir um recurso para notifi -
car os seguidores quando um novo 
lançamento vier ao mundo.

A adição contará com um sini-
nho na parte superior da interface 
do aplicativo, no painel “O que há 
de novo”. Hoje, esse local já reúne 
as principais novidades de bandas, 
musicistas e programas seguidos 
na plataforma, mas não mostra 
tudo. Com a novidade, além de fi -
car mais visível com o ponto azul, 
que indica a chegada de conteúdo 
novo, as pessoas devem ver o que 
foi lançado recentemente em uma 

listagem completa.
Essa adição deve permitir o 

melhor acompanhamento dos fãs, 
especialmente dos podcasts com 
atualização diária ou semanal, já 
que o formato antigo não propor-
cionava tanto destaque ao que era 
publicado no serviço de streaming 
de áudio. Ao clicar no ícone, surge 
uma nova aba com todas as novi-
dades em ordem cronológica — se 
preferir, dá para organizar por mú-
sicas ou apenas podcasts e shows.

É preciso ressaltar que, embora 
seja um ícone já usado pelo YouTu-
be para notifi car usuários, aqui o si-
no apenas leva para outra guia. Não 
será emitido nenhum alerta via 
push ou algo similar, o que obrigará 
a pessoa a entrar no app se quiser 
saber as novidades.

Spotify vai avisar você 
quando seu artista favorito 
lançar uma nova música

APP
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Meninos e meninas de Áries, os astros passeiam 
pelo seu inferno astral e suas emoções correm 
o risco de  car instáveis. Seu signo tende a  car 
mais sensível e emotivo, fantasiando um pouco as 
coisas.

Libra, meu consagrado, os astros avisam que você tende 
a gostar do seu trabalho, a se dedicar bastante, a dar duro 
pra dar conta do serviço e a tratar todo mundo de maneira 
igual. Mas talvez  que insatisfeita(o) com empregados ou 
parceiros pro  ssionais que mais atrapalham do que ajudam.

Não tenho bola de cristal, mas tô vendo aqui que 
o seu signo estará cheio de inspiração, planos 
idealistas e desejos elevados, devendo ir atrás dos 
seus objetivos com entusiasmo. Pode até contar 
com a ajuda de um amigo.

Os astros dão um rolê no seu paraíso astral e abrem as 
portas das esperanças, escorpiane. Com a sensibilidade 
e emotividade em alta, deve se dar bem com as pessoas 
e tratar todo mundo do mesmo jeito. Tende a fazer 
ligações idealistas, re  nadas e inspiradoras.

Sua vida pro  ssional está em destaque, geminiangel. Os astros 
enviam energias poderosíssimas e há sinal de sucesso. Você deve 
chamar a atenção no que faz, sobretudo se atua em área ligada à arte, 
mar, medicina, público, publicidade, cinema, obras sociais, cinema, 
produtos químicos e arti  ciais, psicologia, vendas ou comércio.

Alô, alô, sagitariane! Se tem uma atividade extra que faz 
em casa ou trabalha em home of  ce, os astros avisam 
que contará com muita inspiração e capricho para fazer 
as suas coisas, mas tende a querer que tudo saia do jeito 
que imaginou e corre o risco de se frustrar com falhas.

Tudo indica que o seu signo estará mais criativo, 
inspirado e sábio. Pode ter sucesso se atua em uma área 
relacionada com ensino, publicidade ou exportação. 
Sociável, deve se relacionar bem e tratar de maneira 
igual todo mundo, inclusive pessoas que estão longe.

Caprica, os astros revelam que seu signo deve  car 
mais sensível, compreensivo e amável ao se comunicar 
com todo mundo, seja pessoalmente, por mensagens, 
vídeo ou ligação. Mas corre o risco de complicar as 
coisas ao se distrair e se expressar de maneira confusa. 

Se depender dos astros, devem rolar 
transformações. Tudo indica que contará com 
mais sensibilidade e graça, mas há sinal de 
instabilidades emocionais. Desejos idealistas 
podem te levar a situações complicadas.

Aquário, meu consagrado, tudo indica que vai 
rolar chuva de dindim. É que Lua e Netuno estão 
muito on na sua Casa da Fortuna e derramam 
vibes poderosíssimas em suas  nanças. 

Virgem, meu cristalzinho, rola uma aglomeração 
na sua Casa dos Relacionamentos e tudo indica 
que seu signo estará mais idealista, sociável e 
emotivo, podendo sentir uma maior proximidade 
com pessoas evoluídas e sonhadoras.

Os astros se aglomeram no seu signo e revelam que 
sua intuição tem tudo pra  car arrasane. Não deixe de 
ouvir os recados do seu sentido, pois podem mostrar 
o melhor caminho a seguir e ajudar a escolher bem 
com quem se relacionar.

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
Confi ante, na certeza de que 

não vai ter bronca nenhuma, o 
SBT está avançando na produção 
do “Show do Milhão”... ... Agora 
já está aceitando inscrições dos 

universitários. Marcos Hummel 
é o entrevistado do “Programa 
de Todos os Programas” desta 

semana... ... Uma conversa 
das mais interessantes sobre o 

jornalismo na TV. Se os números 
da pandemia continuarem em 

queda, o SBT irá antecipar o 
retorno da sua dramaturgia... ... 
Continuando como está, existe 

a possibilidade de reabrir 
os estúdios das novelas em 

setembro... ... Caso contrário, 
só no começo do ano... ... Por 

enquanto, não existe nada 
formalizado sobre a substituta 

de “Chiquititas”. A produtora A 
Fábrica deve realizar a próxima 

temporada do “Superbonita” para 
o GNT.

Vale esclarecer
Na coluna desta última segun-

da-feira, se falou das difi culdades 
que a Band irá enfrentar para colo-
car um outro grande campeonato 
europeu no lugar do italiano.

Faltou acrescentar que, por con-
trato, ela seguirá com o russo e o 
alemão, mais uma temporada.

Ficou devendo
Muita gente reclamando que o SBT 

não dispensou ao Silvio Santos, no seu re-
torno ao ar, a consideração que merecia.

Nada foi divulgado sobre a exi-
bição de um “Roda a Roda” com 
ele, inédito, na noite de domingo, 
há quase dois anos sem gravar na-
da. De fato, falha grave.

Sem a Lívia
O quadro “Jogo dos Pontinhos” 

também entrou nas gravações do 
“PSS”, mas só com contratados do SBT.

No caso, Helen Ganzarolli, Mara 
Maravilha, Chris Flores, Flor, Porpe-
tone e Décio Piccinini. Lívia Andra-
de, que não é mais e nem no Brasil 
está, Carlinhos Aguiar e Patrícia 
Abravanel fi caram de fora.

Postura correta 
O SBT não vai fazer festa nenhu-

ma, agora em agosto, nos seus 40 
anos. Vai passar batido.

E está muito certo. O momento 
ainda não recomenda maiores co-
memorações.

Dois tempos
João Vitor Silva será Leonardo, 

fi lho de Vera (Drica Moraes), na no-
va temporada de “Sob Pressão” na 
Globo, que começa dia 12 de agosto.

O ator também fará “Verdades 
Secretas 2”, para a Globoplay.  

CPF na nota
Os autores de “Império” acha-

vam que já tinham recebido tudo 
pela edição especial da novela.

E não é que a Globo surpreendeu 
a todos com um novo pagamento. 
Ninguém estava esperando.

Torcida a favor
Globo, SporTV e BandSports 

têm feito uma cobertura das mais 
interessantes da Olimpíada do Ja-
pão. Normal o entusiasmo de todos 
diante de algumas conquistas, co-
mo o da nossa skatista Rayssa Leal.

Agora, no futebol local, há 
quem se esforce em ser agradável 
aos times de maior torcida. Que 
bobagem. 

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

Globo deveria 
sumir com as 
videocassetadas

Não sei se foi um bom negócio 
pra Globo, depois de haver desisti-
do, ter voltado com as videocasse-
tadas no fi nal da “Superdança dos 
Famosos” aos domingos.

Está certo que, para o “Fantás-
tico”, por tantos anos, sempre foi 
uma alavanca de audiência indis-
pensável, mas sem o Faustão, ain-
da que os substitutos sejam pes-
soas conhecidas, fi ca difícil para 
o público aceitar. Uma missão das 
mais complicadas para Dani Ca-
labresa e Welder Rodrigues. Nem 

JOSÉ CARLOS NERY

eles parecem entusiasmados.
Existem certas coisas que são 

únicas. Melhor não insistir. E não ex-
por ninguém.

Nunca haverá um remake de “E o 
Vento Levou” com a marca dos atores 
que o fi zeram. Ou “Casablanca”, pelo 
mesmo motivo. Uma Odete Roitman 
ou um novo Odorico Paraguaçu, se 

bem que o talentoso Marco Nanini 
até tentou.

Mas é melhor esquecer porque 
não dá.

A mesma coisa as “Videocasse-
tadas” como era no “Domingão”. Até 
certo que está no fi m, mas terminar o 
programa com a emoção e classifi cação 
da “Superdança” vai ser muito melhor.
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PATROCÍNIO: APOIO: REALIZAÇÃO:

JACK GUEZ/AFP

Os irmãos Macedo perseguiam 
uma vaga para disputar o ju-
dô nas Olimpíadas de Tóquio. 

João Pedro, 28, buscou a classifi cação 
na categoria até 81 kg. Não deu. Rafa-
el, 26, teve sorte melhor. O mais velho 
virou conselheiro do caçula, que irá 
representar a família no Japão.

“Não tem como não fi car chate-
ado por ele. A gente já viveu muita 
coisa junta no esporte. Mas faz par-

te”, afi rma Rafael, que na noite des-
ta terça-feira, 27, concorrerá a uma 
medalha na trupe até 90 kg.

Ele estreia contra Islam Bozbayev, 
do Cazaquistão. O combate está 
marcado para às 23h (de Brasília). O 
plano inicial era que ele estivesse ao 
lado do João Pedro, que lutaria na 
segunda-feira, 26, na vaga que fi cou 
com Eduardo Santos (até 81 kg).

“A gente se ajuda muito nos 

treinos. Ele não se classifi cou por 
pouco, mas isso não o abalou tanto 
assim. Está me auxiliando bastante 
e, se fosse o contrário, seria igual”, 
explica o atleta da Sogipa (Socieda-
de de Ginástica Porto Alegre).

Rafael chegou a pensar que 
não chegaria a vez de nenhum dos 
dois. Imaginou que os Jogos pode-
riam ser postergados de novo por 
causa da pandemia da Covid-19 e 

achou que seria muito azar.
“Quando escutei que tinha sido 

adiado por um ano, a única coisa 
que pensei foi: ‘Pô, justamente na 
minha vez?”, lembra.

Um dos conselhos que recebeu 
do irmão foi o de encarar a com-
petição olímpica da mesma forma 
de quando começaram no esporte 
pelas mãos do pai, em São José dos 
Campos (interior de São Paulo): 

como diversão.
Jeff erson colocou os fi lhos para 

começar cedo. Rafael tinha qua-
tro anos. O pai não permitia que 
eles faltassem treinos por pregui-
ça, mas não exigia resultados em 
competições. Na rivalidade entre 
eles e nos torneios que passaram a 
disputar, Rafael e João Pedro per-
ceberam que a modalidade havia 
deixado de ser uma brincadeira.

Irmão perde vaga e vira 
conselheiro de Rafael 
Macedo, estreante
nas Olimpíadas
TÓQUIO 2020 | Brasileiro disputará hoje, às 23h, sua primeira prova olímpica,
 contra atleta do Cazaquistão; ele concorre a uma medalha na categoria até 90kg


