
Rafael Motta critica privatização dos 
Correios: “Governo desconectado”

Medina não toma vacina e 
fica fora de etapa do Mundial

POLÍTICA. 3 | O deputado federal Rafael Motta (PSB-RN) é contra a prioridade, segundo ele, dada pelo governo federal à privatização dos Correios. Ele destaca a importância 
dos serviços prestados pela empresa, que “é superavitária e não há qualquer justificativa para repassar esse lucro para a iniciativa privada”. “Há outras prioridades”, destaca

ESPORTES. 16 | Gabriel Medina não participará na etapa do Mundial de Surfe realizada em Teahupoo, na Polinésia 
Francesa, pois não tomou a vacina contra a covid-19. Apesar de o Comitê Olímpico do Brasil ter disponibilizado 
doses do imunizante para todos os atletas que representam o País nos Jogos Olímpicos, o surfista brasileiro decidiu 
não se imunizar e, por isso, foi punido, ficando sem a possibilidade de disputar a competição na ilha do Taiti. 

FIERN e Secretaria de 
Tributação definem 
parceria para o 
Programa MAIS RN

Proteção na capital: 
Agosto Lilás começa 
registrando 20 meses 
sem feminicídios

Sicoob Potiguar 
mantém expansão e 
inaugura agência na 
Coopmed em Natal

CIDADES. 7 | Objetivo é que a Federação 
das Indústrias do RN obtenha, de 
forma mais frequente, os dados do 
órgão governamental e, assim, possa 
sistematizar as informações em 
plataformas disponíveis em meio digital.

CIDADES. 5 | Resultado é fruto do 
trabalho consistente que a Prefeitura de 
Natal vem realizando em várias frentes.

CIDADES. 8 | Unidade vai beneficiar 
profissionais e empresas da área da 
saúde com atendimento especializado.
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Ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, respondeu aos ataques feitos 

pelo presidente Jair Bolsonaro. 
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Combinado não sai caro. O governo 

Bolsonaro não combinou o valor da 

fatura que pediria em troca.
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Não são mais as placas publicitárias 

que chamam a atenção. Mensagens 

são outras, bem diante de nós. 
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Condomínios receberam o material gráfi co produzido pela Prefeitura de Natal, alertando sobre a violência doméstica
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Subserviência ao poder
O ministro do Desenvolvimento Regio-

nal, Rogério Marinho, resolveu entrar na 
linha de agradar mais ao presidente Jair Bol-
sonaro, só que escolheu um caminho em que 
termina reforçando a lista de personagens a 
favor de um futuro golpe de Estado no país.

Atentado
Mesmo ciente de que contestar o sistema 

eleitoral brasileiro se trata de um atentado à 
democracia, Rogério fez postagem em que fa-
la de “preocupação com a lisura do processo 
eleitoral”. “Se o próprio TSE identifi ca invasão 
do seu sistema, é importante que todos tenha-
mos a mesma preocupação”, declarou o poti-
guar em postagem nas redes sociais.

Em tempo
A declaração de Rogério repete fala 

do presidente em entrevista a uma emis-
sora de rádio sobre um inquérito policial 
remetendo que houve invasão de um ha-

cker no sistema do TSE em 2018. O TSE 
já desmentiu a declaração e esclareceu 
que o inquérito não foi concluído porque 
a invasão foi totalmente inócua.

Inversão de valores
Somente a falta de senso de responsabili-

dade e a inversão de prioridades podem justi-
fi car que um chefe de Nação dedique colossal 
tempo e energia por uma causa esdrúxula 
como a de retomada do voto impresso. Se 
Bolsonaro dedicasse um terço desse tempo e 
dessa energia para resolver problemas ligados 
à pandemia, à fome e ao desemprego, o Brasil 
estaria mais avançado e mais próspero.

Desfecho imprevisível
Em verdade, Bolsonaro usa o absurdo 

de uma causa (voto impresso) para inten-
sifi car a tensão entre Executivo, com apoio 
de segmentos militares, e Judiciário. A 
causa é tão ridícula, que o Judiciário não 
abrirá mão de ser contra, nas fi guras do 

presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. 
Ciente disso, Bolsonaro esticará a corda 
até ela arrebentar. Imprevisível o desfecho.

Ridículo e perigoso
Para incensar ainda mais a estratégia 

governista, o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (RJ) propôs em suas redes so-
ciais a instalação de uma CPI para apurar 
possíveis fraudes no sistema eleitoral bra-
sileiro. Nas ruas, lideranças como o depu-
tado federal potiguar General Girão citam 
a existência de “provas, manifestações po-
pulares e vontade soberana de um povo”. 
Chega a ser ridículo, não fosse perigoso.

Lulavagem
Pesquisa Poder Data, veiculada on-

tem, mostra que Lula venceria Bolso-
naro no Nordeste com quase 30% de 
intenções de voto de vantagem, uma ver-
dadeira lavagem. Mas trata-se de cenário 
de hoje, que pode muito bem mudar.

GIRO DE NOTÍCIAS

REPRODUÇÃO

Ministro Alexandre de Moraes 
enviou à Polícia Federal link da 
live do presidente, em que ele 
alega que as eleições foram 
fraudadas, sem apresentar provas

EXAME

Eduardo Bolsonaro propôs instalação de CPI

“Ameaças vazias e 
agressões covardes”

ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) Alexandre de Moraes 
respondeu aos ataques do presi-
dente Jair Bolsonaro ontem. Por 
meio das redes sociais, o magistra-
do citou indiretamente o mandatá-
rio apontando que “ameaças vazias 
e agressões covardes não afastarão 
o Supremo Tribunal Federal de 
exercer, com respeito e serenidade, 
sua missão constitucional de defesa 
e manutenção da Democracia e do 
Estado de Direito.”

Horas antes, o presidente Bolso-
naro criticou o ministro após ele ter 
incluído o mandatário no inquérito 
que apura fake news e ataques con-
tra a Corte. 

No despacho, Alexandre de Mo-
raes enviou à Polícia Federal link da 
live do presidente em que ele alega 
que as eleições foram fraudadas, 

sem apresentar provas. O manda-
tário afi rmou que o ministro “é a 
mentira em pessoa” e que “sua hora 
vai chegar”.

Bolsonaro reforçou a ameaça 
avisando que “o momento de sair 
das quatro linhas da Constituição 
está chegando” e chamou Moraes 
de ditatorial. “Eu não pretendo sair 
das 4 linhas para questionar essas 
autoridades, mas acredito que o 
momento está chegando. Não dá 
para continuarmos com um minis-
tro arbitrário, ditatorial, que não 
respeita a democracia, que não leu 
a Constituição.  Se leu, aplica de 
acordo com o seu entendimento 
para cada vez mais agredir não só 
a democracia, bem como atingir 
os seus objetivos dessa forma. Isso 
é inadmissível numa democracia”, 
acrescentou.

O
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O deputado Francisco do PT,  
relator da Comissão Parla-
mentar de Inquérito insta-

lada na Assembleia Legislativa, na 
tarde desta quarta-feira 4, é líder do 

governo na Casa e disse que a gestão 
de Fátima Bezerra governo está tran-
quilo em relação às investigações.

“Teremos duas reuniões semanais, 
aprovamos um conjunto de requeri-

mentos solicitamos alguns depoimen-
tos, assim como o envio de documentos 
para serem analisados. O governo está 
absolutamente sereno, em relação ao 
funcionamento dessa CPI, assim como 

das investigações que serão realizados. 
Espero que no final seja feito um traba-
lho de muita responsabilidade para que 
os fatos sejam apurados de forma devi-
da, e que no final prevaleça a verdade”.

Francisco do PT: “O governo está totalmente 
sereno em relação às investigações”

RELATOR DA CPI

NA ESTRADA

A governadora Fátima Be-
zerra e o senador Jean Paul 
Prates cumprirão agendas 

nas regiões do Vale do Açu e Sali-
neira a partir desta sexta-feira 6. 
Entre inaugurações de obras e vi-
sita a prédios públicos, os dois vão 
passar pelos municípios de Assu, 
Macau e Alto do Rodrigues.

“Estamos sempre ao lado da go-
vernadora Fátima, que tem realizado 
excelente trabalho em prol do povo 
do Rio Grande do Norte. A cada via-
gem dessa, acompanhamos de perto 
mais realizações dela e sua equipe 
que impactam diretamente na vida 
das pessoas”, disse Jean Paul.

Nesta sexta 6, eles começam a 

viagem pela cidade de Alto do Rodri-
gues, na zona rural. A primeira para-
da é a estrada RN-118, onde um canal 
de irrigação que foi recuperado pelo 
governo será entregue. Na sequência, 
a governadora e o senador seguem 
para uma visita à sede da Associação 
do Distrito Industrial do Baixo Açu 
(Diba). Ainda por lá, serão entregues 
títulos de regularização fundiária, 
dentro do programa “Minha Terra 
Legal”.

A governadora Fátima Bezerra 
e o senador Jean Paul também vi-
sitarão um assentamento do MST. 
Depois, os dois irão, com a comitiva, 
para Assu, onde visitarão o local em 
que será instalado o Santuário Irmã 

Lindalva e também inauguram uni-
dades da Junta + Fácil e da Sala do 
Empreendedor.

No sábado 7, o destino é Alto 
do Rodrigues, para visita ao Cen-
tro Estadual de Educação Profi s-
sional Professora Maria Rodri-
gues Alves. O município seguinte 
é Macau, com agenda marcada 
na Central do Cidadão.

“A visita aos municípios para 
ouvir as demandas das prefeitas e 
prefeitos e das comunidades é parte 
do nosso trabalho. No nosso manda-
to no Senado Federal, trabalhamos 
assim: ouvindo o povo e realizando 
ações para melhorar a vida dos poti-
guares”, afi rmou Jean Paul.

Governadora Fátima entrega obras e 
visita escola com senador Jean nas 
regiões do Vale do Açu e Salineira

CHRISTIANO BRITO

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR

Deputado Francisco do PT é o relator

A Câmara dos Deputados apro-
vou, na tarde desta quinta-fei-
ra 5, o texto base do projeto de 

privatização dos Correios. A matéria 
foi aprovada com 286 votos a favor, 
173 contra e duas abstenções. O 
deputado federal Rafael Motta (PS-
B-RN), se posicionou sobre a vota-

ção: “Primeiro, é preciso que se diga 
que apenas um governo totalmente 
desconectado da realidade pode 
dar prioridade à privatização dos 
Correios. Eu poderia elencar uma 
dúzia de assuntos mais importantes, 
incluindo o desemprego, a alta gene-
ralizada nos preços de alimentos e 
combustíveis, a educação”

Para Motta, os Correios são uma 
instituição de suma importância nos 
serviços postais do país e deve ser 
mantido sobre o controle do governo.

“Precisamos destacar a impor-
tância dos Correios para o Brasil além 
da entrega de correspondências. Os 
Correios são responsáveis pela dis-
tribuição do Enem, pela emissão de 
CPF, é correspondente bancário nas 
pequenas cidades, distribuição de 

vacinas e medicamentos. Nas regiões 
mais remotas do Brasil, os Correios 
são a conexão com o restante do 
mundo. Difi cilmente, uma empresa 
privada vai assumir tantas funções, 
ainda mais se levarmos em conside-
ração que essas atividades são com-
plexas e pouco lucrativas”

O parlamentar ainda ressaltou 
lucros que a empresa gera para o 
Brasil: “Os Correios são uma empresa 
superavitária e não há qualquer justi-
fi cativa para repassar esse lucro para 
a iniciativa privada. Há corrupção? 
Que se investigue e puna. Mas, abrir 
mão dessa empresa estratégica para 
o Brasil, correndo o risco de deixar 
uma parte do país desassistida e mi-
lhares de trabalhadores desemprega-
dos é uma irresponsabilidade”.

Rafael Motta critica prioridade 
dada pelo governo federal à 
privatização dos Correios
AVALIAÇÃO | Parlamentar 
do PSB destaca que a 
empresa gera lucros para 
o Brasil e alerta sobre 
risco de parte do país 
ficar sem os serviços 
oferecidos pela instituição

Rafael Motta: “Correios são uma 
empresa superavitária e não há 
justifi cativa para repassar esse 
lucro para a iniciativa privada”

e também inaauguram ununu i-i
Junta + Fácil e da Sala do

dedor.
ábado 7, o deestino é AAltooo
gues, para vissitita a aoao CCennen--

dual de Educação Prooofi s-
rofessora MaMariia a RoRoRoddrdriii-i-i-i-
es. O municíppioo seeguuinintete

u, com agendda mam rcrcadada a
al do Cidadãão.o.
sita aos muninicícípipipiososso ppaara 
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a melhorar a vvida dos poti-
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Jean Paul Prates e Fátima Bezerra 
estarão, nesta sexta-feira, na zona 
rural de Alto do Rodrigues
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Durante visita à República da 
Guiné, na última sexta-feira 30, 
o presidente de Angola, João 

Lourenço, teve o reconhecimento da sua 
gestão, ao receber das mãos do presiden-

te Alpha Condé o Grã-Cruz da Ordem 
Nacional da República da Guiné, con-
siderada a mais alta condecoração que 
este país concede a entidades distintas.

No seu principal papel de liderança, 
no ano de 1973, António Agostinho Neto 
teve seu reconhecimento ao conduzir o 
movimento libertador que levaria à der-
rota, dois anos depois, do colonialismo 
português em Angola. Ele foi o primeiro 
presidente a receber a condecoração do 
Grã-Cruz da Ordem Nacional.

Ao ser o segundo angolano presidente 
do país, João Lourenço também teve o seu 

destacado papel na condução de Angola, 
ao receber a importante condecoração 
pelos seus valiosos trabalhos que tem colo-
cado o país no caminho do progresso e do 
desenvolvimento econômico e social.

Eleito em setembro de 2017, nas elei-
ções ganhas pelo seu partido, o MPLA, 
desde que João Lourenço assumiu a Pre-
sidência de Angola, a sua política anti-cor-
rupção resultou na recuperação de bens 
móveis, imóveis e dinheiro, calculados 
em milhares de milhões de dólares, e tem 
recebido elogios de diversos governos em 
todo mundo. 

Presidente de Angola é condecorado 
na Guiné pela sua boa gestão

CIPRA/DIVULGAÇÃO

JOÃO GILBERTO

CIPRA/DIVULGAÇÃO

Presidente João Lourenço: condecoração pelos valiosos trabalhos

Abrindo o horário das lideran-
ças da Sessão Plenária desta 
quinta-feira 5, o deputado 

estadual Ubaldo Fernandes, do PL, 
criticou a falta de providências pa-
ra os vários acidentes na avenida 
Senador Dinarte Mariz, a Via Cos-
teira, em Natal. O parlamentar co-
brou atitudes por parte dos órgãos 
estaduais e adiantou que realizará 
Audiência Pública sobre o tema, 
convocando as autoridades res-
ponsáveis para explicar a ausência 
de ações preventivas para evitar os 
incidentes e até mesmo tragédias 
envolvendo motoristas, motociclis-
tas e pedestres que circulam nesta 
via que liga as zonas Sul e Leste.

“Em uma matéria que li no jornal, 
vimos que no primeiro bimestre des-
te ano, o número de acidentes na Via 
Costeira mais que dobraram (128%) 

em comparação ao mesmo período 
do ano passado. Foram 16 contra 7 
no mesmo intervalo do ano passado, 
segundo o Comando de Policiamen-
to Rodoviário Estadual (CPRE). O 
número de acidentes com vítimas le-
sionadas também aumentou, saindo 
de 2 para 12, alta de 500%”, citou.

O deputado destacou que de-
baterá ações para controlar esses 
números e citou a instalação de 
video-monitoramento para coibir 
a alta velocidade e até muretas pro-
tetivas nos postes, para evitar con-
sequências de maiores proporções. 
“Quando os carros colidem, alguns 
postes são derrubados, levando ris-
co de morte à população que circula 
por ali”, justifi cou. E enfatiza que 
estão acontecendo acidentes toda 
semana, principalmente quando 
chove, sem atitudes concretas para 

prevenir essas situações, mesmo 
com a constatação dos policiais mili-
tares de trânsito e o problema sendo 
levantado na mídia constantemente. 
A situação envolve vários trechos, 
tanto no sentido Mãe Luiza – Ponta 
Negra, como o contrário, principal-
mente nas curvas mais acentuadas.

Segundo frisa, a Via Costeira 
não dispõe de radares eletrônicos. 
E o governo informa que analisa 
medidas para solucionar essa pro-
blemática, mas sem defi nir data de 
reinstalação dos medidores eletrô-
nicos de velocidade. Para Ubaldo, 
falta sinalização adequada. “E, se 
existe um risco na via, é importan-
te que seja sinalizado, principal-
mente nas curvas mais perigosas, 
que são mais propícias a acidentes. 
Precisamos mudar esses números, 
urgentemente”, concluiu.

ATUAÇÃO |  Política anti-
corrupção de João Lourenço 
resultou na recuperação de 
bens móveis, imóveis e dinheiro, 
calculados em milhares de 
milhões de dólares

PREOCUPAÇÃO

Deputado Ubaldo convocará 
órgãos estaduais para debater 
acidentes da Via Costeira

Deputado Ubaldo Fernandes avalia 
que falta sinalização adequada, na 
Via Costeira, em Natal

João Lourenço (usando faixa 
vermelha) foi eleito em setembro 
de 2017, nas eleições ganhas 
pelo seu partido, o MPLA.
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Natal entra o mês que marca 
o enfrentamento nacional à 
violência doméstica e fami-

liar contra a mulher, o Agosto Lilás, 
alcançando uma marca de 20 meses 
consecutivos sem registro de femi-
nicídio em solo natalense. A boa no-
tícia é respaldada pelo trabalho que 
a Prefeitura Municipal vem reali-
zando em várias frentes, integrando 
ações institucionais de conscienti-
zação, informação pública, acesso e 
incentivo a denúncias, além de uma 
rede de amparo e proteção à mulher 
vítima de violência doméstica.

Uma das principais políticas da 
Prefeitura voltadas à proteção direta e 
permanente às mulheres que sofrem 
algum tipo de violência foi a criação, 
capacitação e operacionalização da Pa-
trulha Maria da Penha, que é gerida pe-
la Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social (Semdes) e ope-
rada pelos integrantes da Guarda Mu-
nicipal do Natal (GMN). “Não podemos 
e não vamos tolerar que as mulheres 
sejam atacadas, assediadas, agredidas 
e mortas sem que haja uma resposta 
do Poder Público. Toda a estrutura 
da administração municipal sempre 
estará voltada pra dar uma resposta 

ágil e eficaz para que  que o número de 
casos de violência doméstica diminua 
cada vez mais, bem como para garan-
tir o atendimento necessário para as 
vítimas desses tipos de crime”, afirma o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias.

Nesse período, a Patrulha Maria 
da Penha de Natal contabilizou um 
número de 80 mulheres monitoradas 
24h com medidas protetivas de urgên-
cia, todas encaminhadas pela Justiça 
para fazerem parte do programa de 
proteção, que opera com patrulha-
mento realizado dia e noite, e com 
visitas das guarnições que são feitas 
periodicamente, como planejado em 
cronograma operacional específi co. O 
trabalho preventivo atende mulheres 
em todas as regiões administrativas 
da capital e de classes sociais distin-

tas, tendo entre elas desde donas de 
casa até profi ssionais dos diversos 
ramos de graduação superior. 

O trabalho protetivo da Pa-
trulha Maria da Penha também já 
conta com avanços signifi cativos 
como a implantação da escolta de 
eventos, com uma guarnição acom-
panhando e concedendo segurança 
à mulher em locais onde é necessá-
ria a presença delas, a exemplo das 
eleições municipais de 2020, onde a 
Patrulha garantiu o voto com segu-
rança a essas mulheres, guarnecen-
do o deslocamento de casa ao local 
de votação e o retorno ao lar.

Outro ponto positivo criado 
pela Prefeitura do Natal, por meio 
da Patrulha Maria da Penha, foi a 
implantação da Plataforma Virtual 

de Dados, banco de informações 
alimentado pela Semdes que busca 
retratar a violência contra a mulher 
no âmbito da capital potiguar. A pla-
taforma notifi ca dados das mulheres 
atendidas pela Patrulha Maria da 
Penha com informações compreen-
dendo classe social (fi nanceira), tem-
po de convivência com o agressor, 
quantidade de boletins de ocorrência 
registrados, nível de escolaridade, re-
gião que reside, quantidade de fi lhos 
e situação no mercado de trabalho. 

“O trabalho de proteção envolve 
uma série de atividades desenvolvi-
das pelas equipes operacionais da Pa-
trulha. Entre elas, o monitoramento 
via telefone, rondas, visitas domicilia-
res, articulação na rede institucional 
de proteção, acompanhamento na 

entrada e saída do trabalho, escuta 
de amparo, e até mesmo prisões, em 
situações em que o violador desres-
peita as medidas protetivas determi-
nadas pelo Poder Judiciário”, relata a 
secretária da Semdes, Sheila Freitas. 

Ações informativas
A rede de amparo e proteção muni-

cipal ainda conta com ações informati-
vas de conscientização das mulheres 
vítimas de violência doméstica como o 
Acolhe Mulher, com atendimento pelo 
número 0800 281 8000, da Prefeitura 
do Natal. O Acolhe Mulher consiste em 
uma prestação de serviço que presta 
atendimento qualifi cado realizado 
por assistentes sociais e psicólogos, 
com orientações e encaminhamentos 
específi cos, e que se soma à rede de 
proteção municipal já existente.

Um outro passo importante 
de divulgação pública é a cartilha 
“Conheça as regras, vire a página e 
vença esse jogo – Uma Cartilha pa-
ra as mulheres de Natal”, que traz, 
de forma sucinta, as tipifi cações da 
violência segundo a Lei Maria da 
Penha. Traz ainda informações so-
bre locais onde as mulheres podem 
buscar ajuda e plano de segurança. 

O Agosto Lilás é uma campa-
nha que foi criada em referência à 
sanção da Lei Maria da Penha (Lei 
Federal nº 11.340/ 2006), assinada 
no dia 7 de agosto e que neste sába-
do completa 15 anos. Um dos obje-
tivos do Agosto Lilás é a divulgação 
da lei que foi elaborada justamente 
para amparar às mulheres vítimas 
de violência, seja ela física, sexual, 
psicológica, moral ou patrimonial.

Natal inicia Agosto Lilás somando 20 
meses sem feminicídios na cidade
PROTEÇÃO |  Rede de 
amparo ainda conta 
com ações informativas 
de conscientização das 
mulheres vítimas de 
violência doméstica, 
como o Acolhe Mulher

SEMDES/PMN

KALLYNA KELLY/SEMUL

Trabalho preventivo atende mulheres em todas as regiões administrativas da capital e de classes sociais distintas

Prefeitura mantém rede integrada de proteção às mulheres
Assim como empreende ações 

protetivas às mulheres por 
meio da Semdes, a Prefeitu-

ra de Natal atua em outras frentes 
de apoio às natalenses por meio da 
pasta criada para ser a porta de en-
trada nessa assistência, a Secretaria 
Municipal de Políticas para as Mu-
lheres (Semul). Uma delas promove 
a conscientização e o enfrentamento 
à violência doméstica junto a condo-
mínios residenciais da cidade. 

Nesta campanha, foram afi xados 
cartazes com mensagens informando 
aos moradores como devem proceder 
caso identifi quem casos de violência 
contra a mulher. A adesão surpreen-
deu e superou as expectativas da equi-
pe técnica da Semul. Mais de 1.500 
condomínios receberam o material 
gráfi co, produzido em parceria com 
a Secretaria Municipal de Comunica-

ção Social (Secom). “Ficamos muito 
felizes com a aceitação, pois mostra 
que a sociedade está empenhada em 
coibir a chaga social da violência do-
méstica. Afi nal, combatê-la é proble-
ma de todos e uma responsabilidade 
social coletiva”, destaca a secretária da 
Semul, Andréa Ramalho. 

Esse trabalho de conscientização 
e desconstrução de uma sociedade 
violenta também acontece de forma 
integrada entre a Semul e demais se-
cretarias municipais. O exemplo disso 
é o projeto Maria da Penha Vai Às Es-
colas, iniciado neste segundo semes-
tre. A equipe técnica da Semul tem se 
reunido com a assessoria pedagógica 
da Secretaria Municipal de Educação 
(SME) para oferecer informações e 
conteúdo a respeito do tema para pos-
teriormente ser trabalhada em sala de 
aula com os alunos da rede pública 

municipal de educação. 
Até o fi m deste mês, a Semul fará 

também um “webinário” para marcar 
a passagem de 15 anos da criação da 
Lei Maria da Penha, grande marco 
na legislação brasileira quando se 
trata de combate a violência contra 
a mulher, fazendo uma ligação com 
o Estatuto da Criança e Adolescente 
(ECA). “Planejamos fazer um debate 
voltado à conscientização dos jovens 
e adolescentes. Quanto mais cedo ini-
ciarmos essa formação cidadã em de-
fesa das mulheres, mostrando o que é 
a violência doméstica, como devemos 
proceder quando testemunhamos ca-
sos desse tipo, como denunciar, será 
melhor”, aponta Andréa Ramalho. 

A Semul ainda administra o Cen-
tro de Referência da Mulher Elizabeth 
Nasser (CREN) e a Casa Abrigo Clara 
Camarão. A primeira oferece assistên-

cia psicossocial e jurídica para as mu-
lheres vítimas de violência. Já a Casa 
Abrigo presta atendimento integral a 
mulheres em situação de risco de mor-
te iminente, em razão da violência do-
méstica e familiar. É um serviço de ca-
ráter sigiloso e temporário, em que as 

usuárias e seus dependentes menores 
permanecem por um período determi-
nado, até terem de novo condições de 
seguir suas vidas com mais segurança. 
Atualmente, duas famílias estão abri-
gadas no espaço, que de janeiro a ju-
nho passado somou 34 acolhimentos. 

Mais de 1.500 condomínios receberam o material gráfi co produzido pela Prefeitura
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Combinado não sai caro. É assim na 
vida e é assim na política. Ao com-
prar a preço de ouro o apoio do 

Centrão no Congresso, o governo Bolso-
naro não combinou o valor da fatura que 
pediria em troca.

Por mais absurda que sejam algumas 
exigências do Centrão, como o controle ab-
soluto do orçamento federal e da emissão de 
cheques em branco para gastar nos estados 
de parlamentares, isso ainda pode ser ainda 
muito barato perto do que Bolsonaro pode 
cobrar nesse escambo bilionário.

Ontem, numa demonstração de boa 

vontade para com o Planalto, o presidente da 
Câmara, Arthur Lira, condenou a interferên-
cia do TSE no debate sobre o voto impresso, 
essa excrescência inventada por Bolsonaro 
para melar as eleições do ano que vem.

A cada hora que passa vão se esvaindo 
as esperanças de que essas ameaças não pas-
sem de bravata. Na verdade, as instituições 
estão convencidas de que o presidente eleito 
em 2018 fala muito sério quando ameaça o 
País de usar uma saída a La Chaves para re-

solver sua queda de popularidade.
Embora as condições atuais sejam ad-

versas para uma aventura dessa natureza no 
Brasil, o Centrão tenta acompanhar como 
pode o presidente ensandecido, num país 
em que parte da elite habituou-se a mamar 
nas tetas do Estado e a fechar os olhos aos 
princípios clássicos da livre iniciativa.

Um documento assinado por im-
portantes empresários e intelectuais e 
divulgado nesta quarta-feira contra o 

golpismo tem muitos nomes de peso, 
mas também se ressente da falta de 
muitos bons e velhos conhecidos.

Por onde andarão esses patriotas?
O fato de Bolsonaro ameaçar ministros 

de maneira ostensiva só mostra que ele se 
sente reconfortado com o apoio de setores 
das Forças Armadas e do Congresso, que 
ainda estão na fase de contabilizar os lucros.

Bolsonaro vai esticar a corda e não 
vai parar até que uma de suas forças de 

apoio – o Congresso, preferencialmente – 
resolva reavaliar toda a negociação.

Fechar o Parlamento com um cabo e 
um soldado, como já chegou a sugerir um 
dos filhos do presidente, é um delírio com 
implicações que podem terminar em cadeia 
e sanções internacionais para muita gente.

Ontem, o presidente Luiz Fux do 
Supremo Tribunal Federal deixou de 
lado a ilusão e cancelou a reunião entre 
poderes com a qual havia sonhado.

Falta agora o Congresso e demais 
elites desembarcarem dos delírios gol-
pistas de Bolsonaro. 

Falta gente nesse protesto

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

A construtora pernambuca-
na Moura Dubeux, que no 
começo de 2020 captou R$ 

1,2 bilhão na Bolsa por meio de 
uma oferta pública de ações (IPO), 
apresentou ao mercado potiguar 
nesta quinta-feira 5, em pré-lança-
mento, o segundo empreendimen-
to em Natal em menos de um ano.

O “Les Amis” será construído 
numa área nobre da cidade,  entre 
as Avenidas Amintas Barros e Ja-
guarari, em Lagoa Nova. O “Olhar 
das Dunas” foi apresentado ao mer-
cado em dezembro de 2020.

Segundo Wescley Magalhães, ge-
rente de vendas da MD no Rio Gran-
de do Norte, é um novo momento 
vivido pela construtora fundada há 
35 anos no Recife e hoje uma das 
maiores incorporadoras e constru-
toras do Nordeste e a primeira do 
Nordeste a realizar um IPO na B3.

“Acreditamos tanto nesse mercado 

que estamos antecipando lançamen-
tos como este de agora, diante da gran-
de aceitação do primeiro lançamento”, 
comentou Magalhães ao Agora RN.

Para o executivo, a crise eco-
nômica do setor a partir de 2015 e 
agravada pela pandemia do novo 
coronavírus criou  uma demanda 
reprimida  no mercado que exigirá 
uma resposta à altura, com uma 
grande oferta de unidades habita-
cionais para a classe média.

“Pessoas que tinham pretensão 
de comprar um imóvel em 2015 con-
tinuam com essa intenção e num vo-
lume maior; pessoas deixando a casa 
dos pais em busca de um teto e de 
um investimento; pessoas se casan-
do e buscando sua primeira moradia 
em família, tudo isso é acompanhado 
com interesse pela MD”, afi rma.

Apesar da evolução da taxa de 
juros, Magalhães considera ainda 
muito baratos os juros hipotecá-

rios no Brasil diante da valoriza-
ção do investimento imobiliário  
e,principalmente, de uma oferta 
pequena, fazendo os estoques de 
Natal desabarem nos últimos anos.

“Esta é uma visão bastante atra-
tiva de mercado para a empresa em 
busca de expansão de seu mercado 
tradicional”, observa. “E para o 
consumidor trata-se, ao mesmo 
tempo, de investimento monetário 
e em bem estar”, acrescenta.

Com 25 lançamentos e 38 torres 
construídas  para a classe média, ao 
suspender a operação em Natal, em 
fi ns de 2015, a Moura Dubeux deixou 
o escritório aberto e funcionários 
com a missão de zerar o estoque.

“E fi zemos isso porque tínhamos 
certeza de que voltaríamos a operar 
por aqui com toda a força”, disse 
Fernando Amorim, diretor regional 
da Moura Dubeux, por ocasião do 
lançamento do primeiro empreendi-

mento da volta ao mercado potiguar, 
em dezembro do ano passado.  

Desta vez, a MD atrelou o pré-lan-
çamento desta quinta-feira a concei-
tos de convivência com experiência 
de morar bem  numa torre com 
apenas 75 unidades e plantas “Open 
Concept”, que trabalham a integra-
ção de sala, cozinha e varanda.

As áreas comuns do “Les Amis” 
serão entregues equipadas e decoradas 
e a estrutura de segurança, lazer e con-
forto em comum foram planejadas pa-
ra agregar valor aos futuros moradores.

Um exemplo disso é o espaço 
coworking com sala de estudos; 
sala de reunião, pet place com 
pet shower e mini market.

Outro investimento forte será nos 
itens de segurança, com ante-sala de se-
gurança para entrada de visitantes (eclu-
sa), espaço delivery, “guarda e-commer-
ce” controlado digitalmente e fechadura 
eletrônica em todas as unidades.

EMPREENDIMENTO|  O “Les 
Amis” será construído em 
área nobre da cidade,  
entre as Avenidas Amintas 
Barros e Jaguarari, em 
Lagoa Nova. O “Olhar das 
Dunas” foi apresentado ao 
mercado em dezembro do 
ano passado

Moura Dubeux lança seu segundo 
projeto em Natal em menos de um ano

ELIAS MEDEIROS

Wescley Magalhães: “Pessoas que 
tinham pretensão de comprar um 
imóvel em 2015 continuam com 
essa intenção e num volume maior”
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O Programa Mais RN, do Sis-
tema FIERN, vai fi rmar uma 
parceria com a Secretaria 

de Tributação do Estado para que 
obtenha, de forma mais frequente, 
os dados desse órgão do Governo 
e, assim, possa sistematizar as in-
formações em plataformas dispo-
níveis em meio digital.

O convênio deverá ser forma-
lizado nas próximas semanas e as 
diretrizes da aproximação foram 
defi nidas em reunião nesta quar-
ta-feira 4, entre o presidente da 
FIERN, Amaro Sales de Araújo, e 
o secretário estadual de Tributa-
ção, Carlos Eduardo Xavier. 

“O Mais RN contará com essa 
parceria da Secretaria de Tributação, 

com dados, mapas, quadros com o 
intuito de ter mais detalhadamente 
as informações de arrecadação do 
governo, para que possamos ter aces-
so periódico e trabalhar de forma 
sistematizada. Isso terá resultados 
positivos para o Rio Grande do Nor-
te, a exemplo do que estamos tendo 
oportunidade de realizar junto a ou-
tros setores”, destacou Amaro Sales.

Ele acrescentou que o diálogo 
terá continuidade para outras parce-
rias. “A Federação está trabalhando, 
por intermédio do Mais RN, uma 
agenda de desenvolvimento, a ser 
apresentada ao Governo, e que vai 
abordar temas importantes, como 
aeroporto, porto, cadeias produtivas, 
PPPs e encadeamento produtivo e, 

assim, termos um Rio Grande do 
Norte mais produtivo, mais compe-
titivo e com novos projetos e ativida-
des em crescimento, principalmente 
nas suas mais expressivas vocações, 
como energia, piscicultura, pesca 
oceânica, alimentos, fruticultura 
além, claro, do turismo, e os demais 
setores da economia potiguar”, disse.

O secretário de Tributação afi r-
mou que o termo de cooperação de-
verá ser fi rmado para que sejam for-
necidos dados ao Mais RN. “Isso cada 
vez mais amplia essas plataformas 
do Mais RN, que está na vanguarda 
destas discussões sobre o desenvolvi-
mento do Estado”, disse Carlos Edu-
ardo Xavier. E afi rmou que isso abre 
também possibilidades para debates 

conjuntos sobre a retomada do cres-
cimento do Rio Grande do Norte. 

Durante a reunião, o coordena-
dor do Mais RN, José Bezerra Ma-
rinho, e o assessor técnico de Eco-
nomia e Pesquisa da FIERN, Pedro 
Albuquerque, fi zeram uma apresen-
tação atualizada sobre o Mais RN, 
suas plataformas, mapas e disponi-
bilidades de cruzamentos de dados 
para consultas, além de sínteses de 
projeções econômicas do RN.

Também participaram da reunião 
o chefe de gabinete da FIERN, Helder 
Maranhão, o superintendente regio-
nal do SESI, Juliano Martins, a gerente 
da Unidade de Comunicação, Juliska 
Azevedo, e o secretário de Tributação 
adjunto, Álvaro Luiz Bezerra.

INFORMAÇÕES | O 
convênio deverá ser 
formalizado nas próximas 
semanas e as diretrizes 
da aproximação foram 
definidas em entre o 
presidente da Federação 
da Indústria, Amaro Sales 
de Araújo, e o secretário 
estadual de Tributação, 
Carlos Eduardo Xavier

FIERN e Secretaria de Tributação 
definem parceria para o MAIS RN

FIERN

FIERN

Coordenador do Mais RN, José Bezerra Marinho, fez apresentação atualizada sobre o Mais RN, suas plataformas, mapas e disponibilidades de cruzamentos de dados

Amaro Sales destaca resultados 
positivos para o Rio Grande do 
Norte, a partir da parceria com 
a Secretaria de Tributação
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Nestes tempos de pande-
mia, é imprescindível vol-
tar a sentir!

Como é amplamente divulga-
do, são sintomas relativamente 
comuns da Covid-19 as perdas 
do olfato e do paladar. A recu-
peração, para além do retorno 
da função pulmonar e de outras 
que venham a ser, eventualmen-
te, afetadas pela doença, requer 
a volta do sentir gostos e cheiros. 
Por outro lado, da humanidade, 
ainda que supostamente sã, exi-
ge-se cada vez mais a empatia, o 
sentir o outro, como se fosse a si 
mesmo, sob pena de ter perdido 
a sua própria essência, que lhe 
faz ser.

A complexa atividade do 
magistrado reclama inexoravel-
mente o sentir. Não é à toa que 
o ato judicial por excelência é 
a sentença (do latim sententia, 
derivação do verbo sentire). Não 
se pode decidir sobre a vida, a 
liberdade, o patrimônio, os valo-
res mais caros aos seres huma-
nos, prendendo-se, tão somente, 
de modo abstrato, sem qualquer 
exercício do sentir, em informa-
ções frias, lançadas em autos 
virtuais pelos profi ssionais do 
direito.

Mais do que nunca, urge aper-
ceber-se da angústia daqueles 
que batem à porta do Judiciário, 
para pedir que o seu sofrimento 
chegue a um fi m. E, para bem en-
tender os que têm fome e sede de 
justiça, há que se alcançar a sua 
verdade, verdade esta que se cap-
ta justamente com os sentidos.

Há que se fi xar o olhar nos 
olhos dos que suplicam, captan-
do a verdade ou a mentira que 
expressam, daí extraindo a solu-
ção do confl ito que se lhe apre-
sentam. Há que se ouvir o que 
têm a falar, a chorar, a gaguejar, 
enfi m, deixar que brotem de seu 
âmago as palavras, rudes ou eru-
ditas, que permitam transpare-
cer os fatos e sobre eles dar uma 
resposta. Há que se identifi car a 

linguagem corporal, vislumbran-
do o conteúdo que os olhares e 
o verbo ocultam ou distorcem. E 
o tato? Como não ler, nas mãos 
enrugadas de um agricultor, a 
prova dos anos laborados na lida 
no campo, sob o calor ou o frio 
inclementes e o peso e a rudeza 
dos instrumentos de trabalho?

Os fatos não acontecem nos 
autos, como diziam os antigos 
juristas, estão no mundo e cabe 
ao julgador apreendê-los em to-
da a sua inteireza. O juiz precisa, 
com certa regularidade, sair do 
fórum ou da frente da tela do seu 
computador e inspecionar, in 
loco, as misérias dos que o cha-
mam. Os profi ssionais do direito, 
por mais competentes que sejam 
em seus ofícios, jamais consegui-
rão, se isolados, reproduzir, com 
inteireza, os fatos captados pelo 
conjunto dos sentidos, na subli-
me e sagrada missão de julgar.

Neste momento histórico em 
que, felizmente, a ciência come-
ça a oferecer instrumentos para 
o retorno à normalidade, o Ju-
diciário, igualmente, deve viabi-
lizar esta possibilidade de volta 
ao contato presencial. Os meios 
eletrônicos, por mais efi cientes 
que sejam, tão valiosos para pro-
piciar o mínimo de continuidade 
às atividades judicantes, nunca 
serão capazes de espelhar, com 
plena fi delidade, o que só os sen-
tidos proporcionarão. É emer-
gente o decidir com base nos 
sentidos, e não, tão somente, pe-
la reprodução de imagens e sons 
por equipamentos tecnológicos. 
Como aquele que adoeceu da 
Covid-19 necessita reaprender 
a respirar, caminhar, viver, chei-
rar, degustar, o Judiciário precisa 
voltar a ver o concreto, fora das 
telas de um PC, a realidade que 
grita lá fora e ouvir os clamores 
de uma população carente, an-
gustiada e que confi a no Estado 
Democrático de Direito, como 
instrumento de construção civi-
lizatória.

É preciso voltar a sentir

ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO
Desembargador Federal

O Sicoob Potiguar inau-
gura nesta sexta-feira 6 
mais uma agência em 

Natal, dando prosseguimento, 
assim, ao seu projeto de expan-
são no Rio Grande do Norte. Lo-
calizada na sede da Associação 
Médica do Rio Grande do Norte 
e Cooperativa Médica do RN 
(Coopmed-RN), no Tirol, a nova 
unidade vai benefi ciar profi s-
sionais e empresas do segmento 
da saúde com um atendimento 
especializado e ofertas exclusi-
vas de produtos e serviços.

“Com o crescimento da par-
ceria com a Coopmed-RN, sen-
timos necessidade de qualifi car 
o serviço prestado à classe mé-
dica. Resolvemos, então, abrir 
uma agência dentro da própria 
instituição, criando dessa forma 
um canal direto de atendimen-
to e garantindo aos associados 
mais comodidade, seguran-
ça, tratamento humanizado e 
atendimento personalizado”, 
explica o presidente do Sicoob 
Potiguar, Custódio Arrais. “Esta-
mos abrindo essa agência, mas 
mantendo os pés no chão. Cada 
parceria que fi rmamos visa dar 
frutos para ambos os lados. Por-
que esse é um dos princípios do 
cooperativismo: a ajuda mútua 
e a intercooperação. A recipro-
cidade tem norteado nossa rela-
ção e nosso crescimento”.

A expectativa é que, a partir 
da abertura da unidade, três mil 
novos associados entrem para a 
cooperativa fi nanceira nos próxi-
mos dois anos - atualmente são 6 
mil cooperados. Esta será a quar-
ta agência do Sicoob Potiguar 
em Natal. As outras estão locali-
zadas no edifício Giovanni Fulco 
(Tirol), Alecrim e na Avenida 
Roberto Freire, todas com aten-
dimento ao público em geral.  

A inauguração da nova 
unidade está em conformida-

de com o plano de expansão 
da cooperativa aprovado pelo 
Banco Central, que não apenas 
ampliou a área de atuação do 
Sicoob Potiguar, como também 
autorizou a nossa expansão das 
operações ao interior do RN.

“Estamos em pleno processo 
de expansão, principalmente no 
interior. Temos conversas adian-
tadas com várias prefeituras e 
outros segmentos representa-
tivos. Cada parceria está sendo 
estudada com bastante atenção, 
visando atender as necessidades 
de cada localidade”, destaca Cus-
tódio, adiantando que Mossoró é 
a cidade onde as conversas estão 
mais avançadas. Segundo o pre-
sidente da entidade, a capital do 
Oeste vai ganhar sua primeira 
agência do Sicoob Potiguar já no 
primeiro semestre de 2022.

Conheça o Sicoob
O Sicoob é o maior sistema 

fi nanceiro cooperativo do Brasil, 
sendo a terceira maior rede de 
atendimento entre as institui-
ções fi nanceiras bancárias do 
Brasil. Os serviços oferecidos são 
muito parecidos com os dos ban-
cos tradicionais, mas no formato 
de cooperativa, onde os clientes 
são associados e, assim, parti-
cipam como donos do negócio. 
Dessa forma, os resultados fi nan-
ceiros são repartidos entre todos 
os cooperados, de modo que os 
recursos acabam sendo reapli-
cados na comunidade onde está 
inserida a cooperativa.

O cooperativismo fi nanceiro 
também é conhecido por ofere-
cer taxas e tarifas mais baixas 
que os outros bancos. Por todos 
esses fatores, cada vez mais o 
Sicoob tem conquistado novos 
associados, o que tem feito in-
clusive a instituição despontar 
entre as maiores instituições 
fi nanceiras do país.

Sicoob Potiguar inaugura 
agência na Coopmed em Natal

O QUE É | O Sicoob é o 
maior sistema financeiro 
cooperativo do Brasil, 
sendo a terceira maior 
rede de atendimento entre 
as instituições financeiras 
bancárias do Brasil. Os 
serviços oferecidos são 
muito parecidos com os 
dos bancos tradicionais, 
mas no formato de 
cooperativa, onde os 
clientes são associados

THAMISE CERQUEIRA

CONAPE

Custódio Arrais: “Temos conversas 
adiantadas com várias prefeituras e 
outros segmentos representativos”
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DIVULGAÇÃO

O preço da cesta básica subiu 
em 15 das 17 capitais pesqui-
sadas pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) na com-

paração entre julho e junho. Natal foi 
uma delas, com aumento de 1,26%. 
E sobre a capital potiguar, há outro 
dado que chama atenção no estudo 
divulgado nesta quinta-feira, 5: no 
acumulado de 2021, o conjunto de 
alimentos teve um salto de 10% no 
preço, segundo maior alta da análise.

A cesta básica em Natal está 
hoje estimada em R$ 506,51, o 
que corresponde a quase metade 
do salário mínimo líquido. Nos 
últimos 12 meses, a variação foi 
de 17,61% pra cima.

Na comparação mensal e levan-

do em conta todas as capitais, as 
maiores altas foram registradas em 
em Fortaleza (3,92%), Campo Gran-
de (3,89%), Aracaju (3,71%), Belo Ho-
rizonte (3,29%) e Salvador (3,27%). 
Em João Pessoa o conjunto de ali-
mentos e itens essenciais teve que-
da de 0,7% e em Brasília de 0,45%. 
As cestas mais caras são a de Porto 
Alegre (R$ 656,92), Florianópolis (R$ 
654,43) e São Paulo (R$ 640,51).

Na comparação entre julho 
deste ano e o mesmo mês de 2020, 
a maior alta foi registrada na ces-
ta básica de Brasília (29,42%), que 

atualmente custa R$ 582,35. No 
período, a cesta básica de Porto 
Alegre teve a segunda maior ele-
vação nos preços (28,5%).

Entre os produtos que impul-
sionaram o custo da cesta básica 
está o o tomate, que, em julho, teve 
alta em 15 capitais, sendo 39,95% em 
Belo Horizonte, 34,24% em Goiânia 
e 34,1% em Fortaleza. Segundo o 
Dieese, o aumento está relacionado 
ao frio que atrasou a maturação do 
fruto diminuindo a oferta.

O açúcar também teve eleva-
ção nos preços em 15 capitais em 

julho, com percentuais que varia-
ram entre 8,12% no Rio de Janeiro 
e 1,59% em Belém. De acordo com 
o Dieese, o aumento nos preços 
acontece devido a entressafra e al-
ta do petróleo, que estimula a pro-
dução de etanol, concorrendo com 
a fabricação de açúcar. O aumento 
das exportações foi outro fator 
que puxou os preços para cima.

O café foi outro item que te-
ve alta de preço em 15 capitais, 
como Vitória (10,96%), São Paulo 
(9,88%), Campo Grande (8,77%) 
e Brasília (8,14%).

No acumulado de 2021, Natal tem 
2ª maior alta no preço da cesta básica

FINAÇAS. Entres as 17 
cidades analisadas, a 
capital potiguar já acumula 
um aumento de 10% no 
preço da cesta básica, atrás 
apenas de Curitiba (14,7%)

A advogada Marisa Almeida 
anunciou sua pré-candidatu-
ra à presidente da OAB/RN, 

como representante do movimento 
OAB Que Queremos. A divulgação 
foi feita em entrevista ao programa 
de rádio CBN com Elas, apresentado 
pelas jornalistas Suzy Noronha, Syl-
via Serejo e Suzana Schott.

 “Essa candidatura surgiu muito 
naturalmente. Sempre estive pró-
xima, participando de várias lutas 
e ouvindo os problemas e desafi os 
dos colegas de todo o estado, para 
captar o momento em que a advo-
cacia potiguar passa como um todo. 

A partir daí, coloquei meu nome à 
disposição. Ainda estamos em um 
período de pré-candidatura, mas es-
tou muito feliz com a receptividade 
e tenho certeza teremos êxito nessa 
caminhada”, disse Marisa.

Temas como a ausência da OAB 
na digitalização da justiça e durante 
o período de pandemia, também fo-
ram debatidos no programa.

“O que os advogados nos falam 
é que a OAB precisava ter sido mais 
presente em alguns debates e levan-
tado alguns questionamentos dentro 
da própria classe, como a digitaliza-
ção da justiça. Debater esse, que é 

um dos grandes momentos de trans-
formação da advocacia, era um dos 
grandes anseios dos colegas. A gente 
tinha ainda uma Escola Superior de 
Advocacia atuante em outras ges-
tões mas que, durante a pandemia, 
não ofereceu um debate ou curso 
de atualização aos advogados. Esse 
período de reclusão social poderia 
ter suscitado novos desafi os dentro 
da instituição. Basta analisar a reali-
dade de OABs vizinhas, como as da 
Paraíba, Ceará e Pernambuco. A OAB 
Potiguar precisava ter sido mais pre-
sente”, enfatiza a advogada.

Durante a entrevista, Marisa 

falou ainda sobre a experiência 
enquanto vice-presidente da Ins-
tituição no triênio 2016-2018 e 
sobre a importância de atualizar 
o discurso da OAB. 

“Gosto muito de pontuar que a 
OAB a precisa ser plural. Antigamen-
te, existia o discurso de interiorizar a 
instituição. Com a justiça 100% digi-
tal, ele se tornou atrasado. Hoje você 
pode estar em Natal e fazer uma 
audiência em Mossoró. Precisamos 
pensar na advocacia potiguar como 
um todo, até como forma de dar 
igualdade e de pensar a instituição 
como algo forte”, conclui.

Marisa Almeida anuncia pré-
candidatura à presidência da OAB/RN

JUDICIÁRIO
DIVULGAÇÃO 

Advogada Marisa Almeida 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. MARCUS VASSBLOM, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 013.345.364-22, portador 
do RG n° 001.986.668 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua do Amor, Cond. Girassois, Casa 21, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial 
Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Acácias, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 2.100,00m² (dois mil e cem metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município 
de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.035.01.0120.0000.9, 1.0101.035.01.0122.0000.9 e sequencial n° 1.002308.9, 
1.002307.0. CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-33ºW, de coordenadas N 9.310.635,665m e E 272.006,928m; deste segue 
confrontando com a RUA DAS ACAÇIAS, com azimute de 143º29’47’’por uma distância de 34,67m até o vértice M2, de 
coordenadas N 9.310.607,794m e E 274.027,554m; deste segue confrontando com a propriedade de RUA DAS 
BORBOLETAS, com azimute de 231º10’18’’ por uma distância de 59,62m até o vértice M3, de coordenadas N 
9.310.570,415m e E 273.981,111m.; deste segue confrontando com a propriedade de VALDIRA CASTELO DA SILVA, com 
azimute de 323º05’27’’ por uma distância de 35,67m até o vértice M4, de coordenadas N 9.310.598,936m e E 
273.959,690m; deste segue confrontando com a propriedade de NORTHERN COMFORT INC. IMB. LTDA, com azimute 
52º08’02’’ por uma distância de 59,84m até o vértice M1, ponto inicial da descrição deste perímetro de 189,80m.   Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 50.411,55. O requerente alega o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Valdira Castelo da Silva, a empresa Northern 
Comfort Inc. Imb. Ltda, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento 
acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias 
nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 06.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. MARCUS VASSBLOM, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 013.345.364-22, portador 
do RG n° 001.986.668 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua do Amor, Cond. Girassois, Casa 21, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial 
Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Bem-te-vis, n° 06, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 56,50m² (cinquenta e seis metros e cinquenta decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.002.03.1701.0000.6, e sequencial n° 
1.002591.0. CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.311.038,902m e E 
273.196,924m; deste segue confrontando com JOSÉ ALEJANDRO MAZZARO, com azimute de 112°29'45" por uma 
distância de 7,740m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.311.035,941m e E 273.204,074m ; deste segue confrontando 
com  RUA BEM-TE-VI, com azimute de 202°32'12" por uma distância de 6,830m, até o ponto M03, de coordenadas N 
9.311.029,632m e E 273.201,457m ; deste segue confrontando com  PABLO CRISTHIAN NAZARENO REGIDOR, com 
azimute de 292°45'08" por uma distância de 8,848m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.311.033,054m e E 
273.193,297m ; deste segue confrontando com  JACQUELINE LIMA DE MACEDO, com azimute de 31°48'30" por uma  
distância de 6,881m, até o ponto M01, onde teve inicio essa descrição. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 37.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 
somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. José Alejandro Mazzaro, o Sr. Pablo Cristhian 
Nazareno Regidor, a Sra. Jacqueline Lima de Macedo, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 06.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 

 
CERAMICA CAMPESTRE LTDA inscrita sob o CNPJ: 09.016.945/0001-76, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença Simplificada – RLS para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizada 
na Fazenda Marcação, S/N, Zona rural, situada no município de São José do Campestre- RN. 
 

Ivan Neri de Araújo 
Sócio – Administrador 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
CHAMEAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 27.460.234/0001-78, torna público que está 
requerendo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença 
Simplificada – LS, para instalação de um empreendimento Comercial composto por 09 Lojas em terreno com 
717,75m² e área construída de 432,02m², localizado na Av. Abel Cabral, s/n – Área 01 – Nova Parnamirim- 
Parnamirim-RN – CEP: 59151-250. 

Andréia Pires Camelo Costa 
Sócia 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
CHAMEAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 27.460.234/0001-78, torna público que está 
requerendo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença 
Simplificada – LS, para instalação de um empreendimento Comercial composto por 09 Lojas em terreno com 
613,92m² e área construída de 427,78m², localizado na Av. Abel Cabral, s/n – Área 02 – Nova Parnamirim- 
Parnamirim-RN – CEP: 59151-250. 

Andréia Pires Camelo Costa 
Sócia 

EDUCAÇÃO | Objetivo é preparar sistema para novas situações de ensino remoto

O secretário-executivo do Mi-
nistério da Educação (MEC) 
Victor Godoy Veiga afi rmou 

nesta quinta, 5 que o retorno às au-
las presenciais nas escolas públicas 
de todo o país permitirá ao governo 
federal, em parceria com estados 
e municípios, focar nas ações que 
a pasta considera prioritárias para 
melhorar o ensino brasileiro.

“Só com a reabertura segura das 
escolas conseguiremos viabilizar 
todas as demais prioridades [do 
MEC], como a transformação digital 
do sistema educacional brasileiro”, 
disse Veiga, ao participar, esta ma-
nhã, de um seminário virtual que o 
ministério promoveu para discutir 
os impactos da pandemia da co-
vid-19 na educação brasileira.

De acordo com o secretário-
-executivo, a “transformação di-
gital” do sistema educacional tem 
entre os objetivos preparar a rede 
pública de ensino “numa pers-
pectiva de que, no futuro, se en-
frentarmos outros desafi os desta 
magnitude, tenhamos condições 
de não sofrer como sofremos”.

No mesmo evento, o secretário 
de Educação Básica do MEC, Mau-
ro Luiz Rabelo, acrescentou que o 
ministério destinará, a partir deste 
mês, cerca de R$ 320 milhões pa-
ra auxiliar as escolas que tiverem 
que manter o modelo híbrido de 
ensino, realizando parte das ativi-
dades pedagógicas à distância. O 
montante será disponibilizado por 
meio do Programa de Inovação e 
Educação Conectada (Piec).

Além disso, de acordo com 
Rabelo, o MEC disponibilizou, por 
meio do Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE) Emergencial cer-
ca de R$ 648,9 milhões, para suple-
mentar os recursos federais destina-
dos aos estabelecimentos de ensino 
para a compra de itens de consumo 
e de equipamentos de proteção in-

dividual, e para a realização de ser-
viços de desinfecção de ambientes e 
de pequenos reparos, benefi ciando 
a cerca de 36 milhões de estudantes 
de 111 mil escolas públicas.

Prioridades
Além dos investimentos em 

tecnologia digital, o secretário-exe-
cutivo do MEC apontou outras três 
prioridades da pasta para o ensino: 
a consolidação da nova Política Na-
cional de Alfabetização; o fortaleci-
mento do ensino profi ssional e tec-
nológico e, “em especial”, a redução 
das desigualdades regionais.

Segundo Veiga, a nova Política 
Nacional de Alfabetização visa a 
melhorar o desempenho acadêmico 
dos estudantes, colocando o Brasil 
em melhor posição nas avaliações 
internacionais. Já o fortalecimento 
do ensino profi ssionalizante é pen-
sado na “perspectiva de aproximar a 
Educação do Mercado”. “A educação 
brasileira tem que preparar nossos 
jovens para as necessidades do mer-
cado de trabalho”.

De acordo com Veiga, a não-rea-
lização de aulas presenciais que, em 
alguns estados, ultrapassou 400 dias, 
contribui para aumentar desigual-
dades socioeconômicas. “Sabemos 
que grande parte da rede privada 
retomou as atividades presenciais 
ainda no ano passado. Precisamos 
ter em mente políticas que ataquem 
este problema, que já era uma he-
rança da nossa Educação e que, 
agora, vai se aprofundar”, comentou 
o secretário-executivo, destacando 
que, se dependesse da pasta, as au-
las teriam sido retomadas em todo 
o país a partir de setembro de 2020.

“Muitas das preocupações 
[quanto à volta ao ambiente escolar 
presencial] são legítimas, [como a 
necessidade de] um protocolo de 
biossegurança ou quanto à falta de 
água, mas em relação à falta de água 

nas escolas, temos 138 mil escolas da 
rede pública. Destas, 3,4 mil não tem 
água. Infelizmente, nos balizamos 
por baixo: porque há uma ou outra 
escola sem água, decidimos não 
abrir nenhuma escola”, refl etiu Veiga.

Presidente do Conselho Na-
cional de Educação (CNE), Maria 
Helena Guimarães, disse apoiar 
todas as iniciativas do MEC para 
que os alunos possam voltar em 
segurança às escolas, mas lem-
brou que muitos estados e mu-
nicípios já tomaram as medidas 
necessárias e retomaram as aulas.

“O grande desafi o, agora, é en-
tender que a escola é o lugar mais 
seguro para a criança. Mais seguro 
que o shopping, que a rua e, in-
clusive, para muitas crianças que 
têm que fi car sozinhas em casa, 
do que seus próprios lares”, disse 
a educadora, avaliando que a pan-
demia demonstrou as fragilidades 
da educação remota. “Os pais têm 
uma enorme difi culdade de fazer a 
mediação pedagógica que só o pro-
fessor consegue fazer.”

Maria Helena também comen-
tou a importância de um plano pa-
ra informatizar e integrar às esco-
las públicas à rede digital de ensino. 
“Sei que não é uma ação para ser 
feita de um dia para o outro, mas 
para chegarmos a termos conecti-
vidade no Brasil todo, precisamos 
ter um plano de voo. E é isto que 
está faltando. Precisamos de um 
plano de curto, de médio e de longo 
prazo para, de fato, conseguirmos 
chegar, em 2030, com todas as es-
colas, todos os municípios, plena-
mente conectados. Ou fi caremos 
para trás”, pontuou a presidente do 
CNE, defendendo a importância de 
escolas conectadas não só para a 
realização de atividades pedagógi-
cas e de apoio aos estudantes, mas 
também para a oferta de cursos de 
preparação dos professores.

Transformação digital é desafio
do MEC com aulas presenciais

REUTERS/DADO RUVIC/ILLUSTRATION
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

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

Iron de Bezerra Medeiros 
Representante Legal 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
GUSTAVO BUARQUE DE GUSMÃO, CPF: 607.677.667-68., torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO,  de N° 2014-074125/TEC/RLO-0552, com validade de 
20/10/2021, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de  São Gonçalo do Amarante-
RN. 

GUSTAVO BUARQUE DE GUSMÃO  
Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
COMERCIAL DE GAS MEDEIROS E SILVA LTDA, CNPJ 17.457.440/0001-75, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
para um Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizado na Rua Vereador Moises Salustino, 
50, Walfredo Galvao, Currais Novos, CEP: 59.380-000.  

 
João José da Silva Neto 

Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JUCURUTU TEXTIL LTDA, CNPJ 21.820.689/0001-70, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma FACÇÃO 
DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, localizada na Rua Manoel Dutra Souza, n° 240 – Centro – Jucurutu/RN - CEP: 
59.330-000. 

Maria Da Guia Medeiros de Queiroz  
Proprietária 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NERY & CIA LTDA, CNPJ: 08.385.213/0008-67, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação de 
Licença Simplificada - RLS, para Armazenamento e Revenda de GLP Classe II, com capacidade total de 
armazenamento de 1560kg de GLP, localizado na Rua Valentim Lopes, 26, Centro, Ouro Branco/RN. 
 

ALEX AYRES NERY 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 047/2021

O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado 
pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Eletrônico N° 047/2021 - Processo Administrativo nº 3.480/2021 - Secretaria Municipal de 
Administração que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de GÁS GLP, destinados a todas as unidades vinculadas a Prefeitura 
Municipal de Guamaré, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO 
HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de expediente. 
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da 
Transparência do Município (http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e 
ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647.

GUAMARE / RN, 05 de Agosto de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CENTRAL LTDA ME, CNPJ: 14.899.379/0001-28, torna público que 
recebeu do IDEMA a LO, com prazo de validade até 05/08/2027, para revenda de combustíveis líquidos, com 
capacidade de 30m³, localizado à Av. Rio Branco, nº 829, Centro, Jardim de Piranhas/RN. 

  
AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS CENTRAL LTDA 

CNPJ: 14.899.379/0001-28 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
AUTO POSTO EXPRESSO EIRELLI EPP, CNPJ: 12.482.518/0001-98, torna público que recebeu do IDEMA a 
LO, com prazo de validade até 02/12/2025, para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 50m³, 
localizado à Rua Djalma Dutra, nº 614, Centro, Nova Cruz/RN. 

  
AUTO POSTO EXPRESSO EIRELLI EPP 

CNPJ: 12.482.518/0001-98 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
REFINARIA DE SAL SALINAS LTDA CNPJ: 31.899.270/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO com validade até 
21/07/2023para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Várzea de Cacimbas, 
s/n, Galpão 02, Zona Rural, Município de Porto do Mangue/RN. 

 
Uesile Fernandes Bezerra 

Sócio Proprietário 

FINANÇAS | Segundo BC, a captação líquida do acumulado do ano ficou negativa em 
R$ 10,1 bilhões; Nos três primeiros meses de 2021, perdas somavam R$ 27,5 bilhões

Os depósitos em caderneta de 
poupança superaram os sa-
ques em R$ 6,37 bilhões em 

julho, segundo dados divulgados 
pelo BC (Banco Central) nesta quin-
ta-feira, 5. Mesmo com o resultado 
positivo no mês, a captação líquida 
—diferença entre entradas e saí-
das— do acumulado do ano fi cou 
negativa em R$ 10,1 bilhões.

Nos três primeiros meses de 
2021, quando ainda não haviam 
começado os pagamentos da no-
va rodada do auxílio emergencial, 
os números vieram negativos em 
R$ 27,5 bilhões. A partir de abril, a 
captação da caderneta voltou a ser 
positiva, com R$ 3,8 bilhões.

Em maio, a entrada líquida foi 
mais baixa, de R$ 72,6 milhões, mas 
permaneceu positiva. Em junho, a 
poupança registrou a maior capta-
ção do ano, com R$ 7 bilhões.

Em julho, os brasileiros deposi-
taram R$ 298,2 bilhões na poupan-
ça e sacaram R$ 291,8 bilhões.

O saldo, que é todo o montante 
investido na modalidade, permane-
ceu superior a R$ 1 trilhão no mês. 
O estoque alcançou a marca pela 
primeira vez na história em setem-
bro do ano passado com o aumento 
expressivo da captação.A reversão 
dos resultados da poupança neste 
ano coincidiu com o retorno do 
auxílio emergencial, que começou 
a ser pago no início de abril e vai 
até outubro. A nova rodada tem 

valor menor que a primeira versão, 
paga entre abril e dezembro do ano 
passado —inicialmente de R$ 600 e 
depois reduzido para R$ 300.

Dessa vez, o benefício tem valor 
médio de R$ 250, mas pode ser de R$ 
150 ou R$ 375, dependendo do ta-
manho da família de quem recebe.

Os valores são pagos por meio 
de conta-poupança digital da Caixa 
Econômica Federal, o que ajudou 
a explicar o movimento de forte 
alta na captação líquida ao longo 
de 2020, que bateu recorde com R$ 
166,3 de entradas líquidas.

Após a chegada do vírus ao 
país, em março do ano passado, 
a caderneta registrou valores ele-
vados em captação líquida nos 
meses seguintes, em compara-
ção ao restante da série.

Sem o auxílio, o resultado da 

caderneta foi negativo em R$ 18,1 
bilhões em janeiro deste ano, pior 
valor da série iniciada em 1995. Em 
fevereiro, a captação líquida foi ne-
gativa em R$ 5,8 bilhões e em mar-
ço, em R$ 3,52 bilhões.

Com o retorno do auxílio em 
versão reduzida, o resultado de 
junho, mesmo sendo o maior 
de 2021, foi mais baixo que os 
registrados nos meses de paga-
mento da primeira versão do 
benefício no ano passado.

No ápice da crise, em abril de 
2020, a captação da poupança ba-
teu recorde, com R$ 30,4 bilhões. 
O resultado foi superado em maio 
daquele ano, com R$ 37,2 bilhões, 
o maior da série histórica até agora.

A caderneta rende a TR (Taxa 
Referencial), hoje zerada, mais 70% 
da Selic, que está em 5,25% ao ano.

O Indicador Antecedente de 
Emprego (Iaemp), calcula-
do pela Fundação Getulio 

Vargas (FGV), subiu 1,6 ponto de 
junho para julho e atingiu 89,2 pon-
tos. Esse é o maior nível desde feve-
reiro de 2020 (92 pontos), período 
anterior às medidas de isolamento 
adotadas para lidar com a pande-
mia de covid-19 no país.

O indicador é calculado com 
base em entrevistas com consu-
midores e com empresários da 
indústria e dos serviços e busca 
antecipar tendências do mercado 
de trabalho. “O resultado positivo 
sugere que a melhora nos números 
da pandemia e a redução das medi-
das restritivas podem estar impul-
sionando a retomada do mercado 
de trabalho. Além disso, também 
há uma expectativa mais favorável 

em serviços, setor que emprega 
muito, com a maior circulação de 
pessoas. Mas é importante ressal-
tar que ainda existe um espaço pa-
ra recuperação e que até mesmo o 
nível pré-pandemia ainda retratava 
um cenário desafi ador no mercado 

de trabalho”, afi rma o economista 
da FGV Rodolpho Tobler.

Dos sete componentes do Ia-
emp, cinco contribuíram para a 
alta julho, com destaque para o 
que mede a situação corrente dos 
negócios do setor de serviços.

Poupança tem resultado positivo 
de R$ 6,37 bilhões em julho

Indicador de Emprego da FGV atinge 
maior nível desde fevereiro de 2020

A partir de abril, a captação da caderneta voltou a ser positiva, com R$ 3,8 bilhões

Indicador é calculado com base em entrevistas com consumidores e com empresários

DIVULGAÇÃO

MARCELLO CASAL JR

TRABALHO
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JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Não são mais as placas publicitá-
rias que chamam a atenção. Os 
escritos agora são outros e as ima-

gens, ao vivo, estão ali, bem diante de nós. 
Adultos, jovens e até crianças imploram 
por ajuda. Querem comprar comida. Pe-
dem empregos. Informam que têm filhos 
para criar. É a miséria chegando cada vez 
mais perto dos que achavam que, em seus 
mundos luxuosos, talvez nunca fossem 
“conviver” com uma realidade tão crua.

Brasileiros e estrangeiros – a maio-
ria venezuelanos – se misturam. Como 
numa colcha de retalhos, cada um tem 
sua forma, sua cor, sua origem, mas 
todos têm no avesso as tramas que os 
sustentam à espera de uma oportunida-
de de trabalho, de um prato de comida. 

Aguardam serem lembrados e tratados 
com dignidade. São a maioria dos que 
pedem socorro. Alguns que a eles se 
misturam com má intenção são exce-
ções. A regra, neste exato momento em 
que você ler este texto, aponta para seres 
humanos famintos, no meio de nós.

Julgá-los é fácil demais. Achar que 
são vagabundos, preguiçosos, drogados 
e tantos outros adjetivos é cômodo, 
confortável. Vamos nos imaginar no lu-
gar de um deles, que já bateu em tantas 
portas, que precisou sair de sua nação, 
que não tem a quem recorrer, que vê os 
fi lhos passando fome, que não tem mo-

rada, que enfrenta o frio, o calor, a sede, 
tudo ao mesmo tempo! A gangorra da 
vida está aí: um dia estamos em cima, 
no outro, despencamos. E nenhum de 
nós tem a capacidade de saber o que 
acontecerá daqui a um segundo, muito 
menos se teremos o que comer, o que 
beber e onde dormir no dia seguinte.

São as desigualdades sociais que 
maltratam quem tem humanidade, 
quem pensa além do ter, das riquezas 
materiais. Sim, as sociedades são for-
madas por diferentes camadas, jamais 
fi caremos, todos, no mesmo patamar, 
mas não custa nada ser solidário, ten-

tar ajudar, repartir o que se tem com 
aquela criatura que está ali, humilhada, 
pedindo uma ajuda pelo amor de Deus.

Essas diferenças tão grandes geram 
uma sensação de impotência, de impuni-
dade, de descrédito nos que prometem – e 
só prometem – fazer algo por essas pesso-
as menos favorecidas, desgraçadamente 
condenadas ao isolamento, mesmo que 
não vivêssemos em época de pandemia. 
Aliás, nem sabemos quando escapare-
mos da covid-19 e quando outra praga 
desse tipo – ou pior – baterá novamente 
em nossas moradas, sejam elas mansões 
ou em via pública, sob marquises de ca-

sas, lojas e até de templos religiosos, que 
se abrem facilmente somente na hora dos 
seus líderes receberem as “ofertas”.

Insensíveis e cruéis os que igno-
ram a miséria alheia. Hipócritas e 
cafajestes os que se aproveitam para 
permanecerem no poder. Incompeten-
tes e bandidos os que podem fazer algo 
para mudar a situação dessas pessoas 
e nada fazem, achando que não cor-
rem o risco de passarem pelo mesmo.

Sem essa de “sextou” ou de qual-
quer outro tipo desses modismos 
babacas! Hoje é um dia como outro 
qualquer, quando nós estamos privi-
legiados, temos alimento, casa para 
morar e outros tantos estão jogados 
na lama. Hoje está assim. E amanhã?!

A miséria chega em placas e olhares famintos

TIAGO QUEIROZ

A proporção de famílias com 
dívidas no País alcançou 
em julho 71,4% do total de 

entrevistados na Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), realizada pela Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), alta 
de 1,7 ponto porcentual em relação 
a junho, renovando o recorde da sé-
rie histórica. Em relação a julho de 
2020, houve alta de 4 pontos, maior 
variação nessa base de comparação 
desde dezembro de 2019.

O crescimento do endivida-
mento, em meio à infl ação pres-
sionada e ao mercado de traba-
lho fragilizado, preocupa a CNC, 
principalmente porque houve 
aumento da inadimplência.

O total de brasileiros com dívi-
das ou contas em atraso aumentou 
pelo terceiro mês seguido, alcan-
çando 25,6% das famílias - 0,5 pon-
to acima de junho, mas 0,7 ponto 
abaixo de julho de 2020. A parcela 
dos consumidores que declararam 
não ter condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso, o que 
sinaliza para continuidade da ina-
dimplência, passou de 10,8% em ju-

nho para 10,9% em julho, 1,1 ponto 
porcentual abaixo do nível registra-
do em igual mês de 2020.

“O tempo de atraso no paga-
mento das dívidas também vem 
crescendo, refl exo das difi culdades 
enfrentadas pelas famílias na faixa 
de menor renda, em especial, para 
quitarem seus compromissos fi nan-
ceiros em dia”, diz a nota divulgada 
nesta quinta-feira, 5, pela CNC.

O aumento no número de en-
dividados em julho ocorreu nas 
duas faixas de renda investigadas 
na pesquisa, mas a proporção de 
famílias endividadas chamou mais 
atenção no grupo que recebe até 
dez salários mínimos, com avanço 
de 70,7% em junho para 72,6% ago-
ra - recorde da série histórica.

No agregado, o cartão de cré-
dito se manteve como principal 

forma de endividamento. A pro-
porção de endividados no cartão 
de crédito também renovou a 
máxima da série histórica, che-
gando a 82,7%. “Este meio de pa-
gamento é o mais difundido pelas 
facilidades de uso, mas é também 
o que oferece o maior custo ao 
usuário, sobretudo quando se 
torna crédito rotativo”, diz a CNC.

A entidade demonstrou preo-

cupação também com o ciclo de 
elevação dos juros, após o Banco 
Central (BC) aumentar a taxa 
básica Selic de 4,25% ao ano para 
5,25% ao ano, em decisão anuncia-
da na quarta-feira, 4. “O aumento 
dos juros em curso no País enca-
rece as dívidas, principalmente na 
modalidade mais buscada pelos 
endividados hoje, que é o cartão 
de crédito”, alerta a nota da CNC.

Proporção de famílias endividadas 
atinge o recorde de 71,4% em julho
CRISE. Em um cenário 
de inflação pressionada 
e desemprego alto, a 
inadimplência cresceu pelo 
terceiro mês seguido e 
25,6% das famílias tinham 
contas em atraso

Em julho, 25,6% das famílias brasileiras tinham contas em atraso, segundo a CNC; entidade demonstrou preocupação também com o ciclo de elevação dos juros



Ogovernador do Piauí e 
presidente do Consórcio 
Nordeste, Wellington Dias 

(PT), anunciou nesta quinta-feira, 
5, a suspensão da compra de 37 
milhões de doses da vacina contra 
a covid-19 Sputnik V. A decisão foi 
tomada após reunião realizada 
nesta manhã com o Fundo Russo 
de Investimento Direto (RDIF, na 
sigla em inglês), responsável pelo 
fornecimento do imunizante. 

O acordo foi suspenso, segun-
do o governador, por causa das 
condições impostas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), da não inclusão da va-
cina no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) e da falta da li-
cença de importação para o imu-
nizante. A Rússia tem enfrentado 
problemas na entrega de vacinas 
a outros países, como a Argenti-
na, que pressionou Moscou para 
acelerar o envio dos lotes.

O contrato fi rmado em março 
deste ano com o Instituto Gamaleya, 
desenvolvedor da vacina, e com o 

Fundo Russo previa a entrega de 37 
milhões de doses ao Brasil, sendo 
que as primeiras duas milhões de 
doses eram esperadas ainda para 
abril. No entanto, o Consórcio Nor-
deste aponta que as condicionantes 
impostas pela Anvisa e a não inclu-
são no PNI pelo Ministério da Saúde 
fi zeram com que, até o momento, 
nenhuma dose tenha desembarca-
do em território brasileiro.

“A partir de uma decisão da 
Anvisa, que faz uma alteração no 
padrão de teste, junto com a não 
inclusão do Ministério da Saúde 
da vacina Spunik no Plano Nacio-
nal de Vacinação e a falta da licen-
ça de importação, nós tivemos a 
suspensão da entrega dessas va-
cinas”, diz em vídeo o governador 
Wellington Dias. Esse somatório 
de fatores, explica, levou à sus-
pensão da entrega da vacina “até 
que se tenha uma autorização do 
uso do imunizante” no País.

“Os Estados brasileiros, gover-
nadores, todos nos empanhamos 
para trazer mais vacinas, e infeliz-
mente aqui (no Brasil) há um impe-
dimento, onde a burocracia é usada 
para impedir a entrada de vacinas. 
Isso é lamentável. Com certeza, 
serão vidas humanas que pagarão 
por conta de decisões como essa”, 
complementou o governador.

No início de julho, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, afi rmou 
que a Sputnik não seria incluída no 
PNI, uma vez que já existe um volu-
me sufi ciente de outras vacinas en-
comendadas pelo governo federal. 

“Se não fosse essa declaração, já da-
ria para dizer que no dia 28 chega-
ria a primeira etapa do 1% liberado 
pela Anvisa. Tinha um compromis-
so de entrega do volume completo 
até o mês de setembro”, afi rmou 
Wellington Dias em entrevista ao 
Estadão no fi nal do último mês.

Após impasses para a chegada 
da Sputnik V e demora na defi ni-
ção de cronograma de envio do 
imunizantes para o Nordeste, Es-
tados como Mato Grosso do Sul 
e Minas Gerais demonstraram 
desânimo quanto à aquisição da 
vacina. Mas não se tinha, até o 
momento, confi rmação de que os 
negócios com o Consórcio Nor-
deste teriam sido suspensos.

A confi rmação só veio nesta 
quinta-feira. Com isso, o Fundo 
Soberano Russo informou que as 
vacinas que seriam destinadas ao 
Brasil serão enviadas agora para 
o México, Argentina e Bolívia, e 
que, assim que o Brasil decidir, as 
vacinas estarão disponíveis para 
envio imediato para atender à ne-
cessidade do povo brasileiro.

Em julho, a Argentina, um dos 
primeiros países a usar ampla-
mente a vacina russa, aumentou a 
pressão sobre a Rússia e ameaçou 
romper o contrato de compra por 
causa dos atrasos na chegada de 
segundas doses. Os atrasos começa-
ram a comprometer sua campanha 
de imunização contra a covid-19. 
Depois das reclamações, o governo 
russo afi rmou que resolverá os atra-
sos nas entregas da vacina.
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SPUTNIK V | Segundo o 
governador do Piauí, 
Wellington Dias (PT), acordo 
foi suspenso por conta das 
limitações impostas pela 
Anvisa e da não inclusão da 
vacina no Programa Nacional 
de Imunizações (PNI)

Anvisa liberou a importação em junho do imunizante, mas impôs uma série de exigências

Após impasse com a 
Rússia, Consórcio Nordeste 
suspende compra de doses 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

No mês de julho, foram distri-
buídas mais de 43 milhões 
de vacinas contra a covid-19. 

Foi o maior resultado desde o início 
da campanha de imunização. Até 
agora, o Ministério da Saúde e os 
laboratórios responsáveis por vaci-
nas já distribuíram 184 milhões de 
doses a estados e municípios, com 
aplicação de 147 milhões de doses.

O balanço foi apresentado 
pelo ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, durante cerimônia de 
entrega das medalhas da Ordem 
do Mérito Médico e de Mérito 
Oswaldo Cruz, realizada nesta 
quinta, 5, no Palácio do Planalto.

Queiroga também destacou o 
Dia da Saúde para ressaltar o papel 
fundamental dos profi ssionais da 
área e do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no combate à pandemia no 
país, especialmente no desenvolvi-
mento e aplicação de vacinas.

“Tivemos a emergência de saú-
de pública da covid-19 que abalou 
nossa sociedade e impôs mudan-
ças de hábito. Ao mesmo tempo, 
impulsionou esforços coletivos 
para desenvolver, produzir e dis-
tribuir vacinas e produtos médicos 
em tempo recorde”, declarou.

O titular do Ministério desta-
cou a construção do novo com-
plexo industrial de biotecnologia 
em saúde da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Para ele estão 
previstos investimentos de R$ 
3,4 bilhões. De acordo com Quei-
roga, o projeto permitirá quintu-
plicar a capacidade de produzir 
vacinas e imunobiológicos.

Já foram distribuídas 184 milhões de doses a estados e municípios

Julho teve distribuição 
de 43 milhões de 
doses de vacinas

IMUNIZAÇÃO 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Assuntos de casa e família terão prioridade para você 
nesta sexta-feira. Com a Lua na Casa 4, você vai se sentir 
mais apegada e mais responsável pela família, ainda mais 
se for preciso investir em reparos ou compras urgentes. 
Conte com o apoio dos parentes para o que precisar.

Seu foco está na carreira e vários astros vão 
bene  ciar seus planos e ideais nesta sexta-feira. 
Vênus na Casa 12 deixará você profundamente 
inspirada e isso deve ajudá-la a tirar qualquer 
obstáculo do caminho.

A Lua acentua o seu poder de comunicação e você pode 
conseguir tudo que quiser com uma boa conversa. Use e abuse 
desta habilidade, ainda mais se você trabalha com vendas, 
telemarketing ou atendimento ao público. O céu também 
envia ótimas vibrações para quem procura um novo emprego.

A vontade de se aperfeiçoar no que faz e progredir 
na pro  ssão continua acentuada e os astros 
aconselham você a fazer isso em parceria com 
os colegas. Una-se a pessoas que têm objetivos 
parecidos com os seus.

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um bom 
incentivo para você se dedicar ao trabalho e batalhar por 
novas oportunidades de ganhar dinheiro. Pode até investir 
em uma promoção ou reivindicar um aumento aos chefes, se 
achar que é mesmo um bom momento para falar sobre isso.

As transformações que você iniciou ontem 
devem continuar ao longo desta sexta-feira e, se 
depender do apoio dos astros, suas decisões e 
atitudes trarão resultados bem positivos.

Os astros realçam sua simpatia e sua autocon  ança, o que deve 
bene  ciar todos os setores da sua vida hoje. A Lua em Câncer 
incentiva você a explorar todos os seus talentos no trabalho. 
Pode ter boas conversas e fazer acordos bem vantajosos, ainda 
mais se souber usar o seu charme para conseguir o que deseja.

Trabalhar em equipe continua sendo uma boa 
opção para você. Todos sairão ganhando se 
investirem na troca de ideias e de experiências, 
a  nal, é certo que várias cabeças pensam melhor do 
que uma e a união de esforços só trará benefícios.

O cansaço da semana pode pesar um pouco 
mais nesta sexta-feira e você pode sentir certo 
desânimo ao longo do dia. Respeite o desejo de 
 car mais quieta no seu canto hoje, principalmente 

no trabalho.

Você vai encarar o trabalho com muita disciplina e 
responsabilidade. Urano recomenda que você priorize as tarefas 
que já domina e sabe que faz bem. Vênus indica mudanças e 
avisa que serão muito positivas. Pode até conseguir algumas 
vantagens para o bolso, como um aumento ou uma grati  cação.

A Lua na Casa 11 ajuda você a trair bons aliados, 
por isso, trabalhar em equipe pode ser uma 
boa opção hoje. Aposte na troca de ideias e 
experiências, pois isso só vai estimular ainda mais 
a sua criatividade.

Com o Sol na Casa do Trabalho, você contará com 
doses extras de disposição, vitalidade e disciplina para 
encarar o trabalho e deixar todo o seu serviço em dia. 
Para ajudar, a Lua reforça a sua criatividade e deve 
ajudá-la a resolver tudo com muito mais facilidade.

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
Rodrigo Simas, Marcello Melo 
Júnior e Lucy Ramos fazem a 
“Superdança” nesta semana.
Ronnie Von e seu fi lho Leo Von 

serão os convidados do programa 
“Th e Noite”, do Danilo Gentili, 
na noite de hoje, no SBT. Tema: 

“Dia dos pais”. O talk show 
científi co “Posso Explicar”, já 

apresentado no Nat Geo com Miá 
Mello, estreia dia 16 no Disney 

+.  Serão 16 programas... ... Entre 
os convidados, Sabrina Sato, 
Maria Bopp e Fábio Porchat.
Formata começa, ainda este 

mês, as gravações do musical “O 
Coro”, do Miguel Falabella... ... 

Previsão de duas temporadas, com 
10 episódios cada uma... ... Um 

trabalho sob encomenda da Disney.
A propósito do Falabella, ele 

tem, sim, convite da Globo para a 
novela de João Emanuel Carneiro.

Confi rmado: na próxima 
segunda-feira, o “Jornal da Record” 

terá a volta de Celso Freitas.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Volta aos estúdios
A ESPN fará algumas alterações na 

sua programação na próxima segunda-
-feira, visando uma mudança defi nitiva 
da grade até o fi nal de setembro.

Depois de um período trabalhando 
remotamente, dois programas voltam 
aos estúdios: as edições do “SportsCen-
ter”, das 11h às 13h, e das 20h às 22h.

Carga total 
Num primeiro momento, serão 

essas duas edições do “SportsCenter”, 
segunda-feira, novamente presencial.

Porém, todos os programas devem 
ou poderão retornar aos estúdios no 
dia 27 de setembro, emedando aí com 
as estreia dos novos produtos, grade, 
nomes e cenários dessas atrações.         

Prioridade
A direção da Globo tem tra-

balhado intensamente na busca 
de alguém para apresentar o novo 
“Caldeirão” dos sábados.

Entre os nomes conhecidos de seu 
elenco e até cantores ou cantoras con-
sagrados, muitos já foram contatados, 
mas até o encerramento desta coluna, 
ainda não havia ninguém acertado.

Final ao vivo
Sem esconder de ninguém, 

foi revelado que só a fi nal do 
“Ilha Record” seria ao vivo. No 
mais, está tudo gravado.

E assim será, no dia 10 de setem-
bro, uma sexta-feira, no estúdio com a 
Sabrina Sato e todos os participantes.

Aposta
A Globo tem espalhado dife-

rentes chamadas do “Th e Masked 
Singer Brasil” em sua programação, 

anunciando a estreia para a próxima 
terça-feira, depois da novela.

Apresentação de Ivete Sangalo. 
Promete.

Silêncio
José Luiz Datena decidiu com ele 

mesmo, dar um tempo e limitar o que 
tem a dizer aos seus programas diários 
na rádio e televisão Bandeirantes.

Não quer falar nada de eleições ou 
candidatura, por enquanto.

Desmontar acampamento
A Olimpíada segue até domin-

go, mas para muitos daqueles en-
volvidos na sua cobertura, o traba-
lho vai terminar bem antes da festa 
de encerramento.

Muitos dos que ainda estão em 
Tóquio, entre hoje e amanhã devem 
iniciar a viagem de volta.

TV paga não vai 
acabar, mas precisa 
se reinventar

Muita gente tem preconiza-
do, até apostado no fi m da TV 
paga, elucubrando em cima de 
números ou queda de assinatu-
ras. Mas sabe quando isso vai 
acontecer? Nunca.

Em primeiro lugar, porque 
em meio a tantos ananases, com 
prazos de validade vencidos, 
existem canais muito bons, que o 
tempo todo procuram atender a 
expectativa do seu público.

Por outro lado, vários desses 
que suam a camisa para justifi car 
as suas existências, aos poucos 

têm buscado outros meios para 
distribuir os seus conteúdos.

Ficar só naquela de exibir os 
mesmos fi lminhos de sempre ou 
tentar se socorrer com vendas de 
horários, é suicídio anunciado. 
Num determinado momento não 
vai dar mais. Será o fi m.

Mas para os demais, entre 
eles HBO e Universal, que têm 
procurado trabalhar em outras 
direções, ou plataformas, como 
caminhos já pavimentados, o fu-
turo será dos mais promissores.

Tem que ser por aí. Não existe 
outra.

(Natália Lage em “Hard”, da 
HBO e HBO Max, que exibirá  
episódios fi nais a partir de 15 de 
agosto/ Divulgação).

JOSÉ CARLOS NERY
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Gonçalo João Santos de Oliveira 
Proprietário 

HUMOR  | Artista não parou 
por aí. Ele também indicou 
que seria uma boa o Comitê 
Olímpico dar uma olhada na 
modalidade “sinuquinha” e 
no “vôlei aquático”.

Sempre com humor elevado, 
o cantor Zeca Pagodinho, 62, 
entrou na onda dos memes e 

das brincadeiras de internet. Agora, 
ele publicou uma série de imagens 
para sugerir novas modalidades às 
Olimpíadas de 2024, em Paris.

A mais divertida foi o “levanta-
mento de copo”. Mas o artista não 
parou por aí. Também indicou que 
seria uma boa o Comitê Olímpico 
dar uma olhada na modalidade “si-
nuquinha” e no “vôlei aquático”.

“Estamos na reta fi nal dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, mas nada de 
deixar a peteca do Badminton cair 
após o encerramento! O Zeca Pa-
godinho tem sugestões incríveis de 
modalidades que você pode prati-
car quando e onde quiser”, postou.

Artistas e amigos se divertiram 
com as imagens. “Estou seguindo 
os ensinamentos do mestre. E me 
preparando para representar daqui 
quatro anos nosso samba na Olim-
píadas”, escreveu Arlindinho.

No mês de junho, Zeca já 

havia movimentado a internet 
ao mencionar em seu Twitter, 
com um emoji chorando de rir, 
um meme feito com uma mú-
sica sua. Na imagem comparti-
lhada, o cantor aparece com o 
fi ltro negativo e a legenda “des-
cobri que sou cringe demais”.

A legenda faz referência à mú-
sica “Verdade” (1996), com o verso 
“Descobri que te amo demais” e 
nasceu da junção de dois assuntos 
que tomaram conta das redes so-
ciais nas últimas semanas.

O fato de a foto estar com o 
fi ltro que inverte as cores nasceu 
de um meme que consiste em 
inverter as cores da foto e o signi-
fi cado do que ela representa.

Já a palavra “cringe” vem sen-
do usada para classifi car atitudes 
e comportamentos que causam 
“vergonha alheia”. Nas respostas da 
publicação os fãs do cantor se di-
vertiram com o fato de ele ter nota-
do o meme. “Zeca você é o melhor”, 
escreveu uma internauta.

No Instagram, cantor famoso pela irreverência postou uma série de imagens sugerindo novas modalidades olímpicas 

Zeca Pagodinho sugere 
levantamento de copo’ 
na Olimpíada

REPRODUÇÃO 

A cantora Walkyria Santos, 
43, conversou com seus fãs 
e seguidores por uma live 

em seu Instagram nesta quinta-
-feira, 5. Durante a transmissão, 
a artista afi rmou que pretende 
tomar medidas contra o cyber-
bullying --bullying na Internet-- e 
que irá lutar por uma lei que leve 
o nome de seu fi lho, Lucas.

“Hoje está mais difícil que on-
tem. A gente não para de chorar, a 
dor não passa, não. Vou lutar atrás 
de uma lei. Uma lei que vai ter o 
nome do meu fi lho, do meu anjo”. 
O adolescente tinha 16 anos e tirou 
a própria vida após sofrer ataques e 

comentários homofóbicos na Inter-
net por publicar um vídeo no TikTok.

Ainda na live, ela pediu que os 
internautas denunciassem os perfi s 
falsos que estão sendo criados de 
seu fi lho. “Se vocês puderem denun-
ciar esses perfi s que estão apare-
cendo. O povo não tem o que fazer, 
meu Deus. Aqui está muito difícil, a 
gente nem pode chorar”, disse.

“Uma hora quer chorar por 
causa das crianças. Não posso 
chorar na frente da minha fi lha, 
que fi ca nervosa. Do meu sobri-
nho... Não queira perder um fi lho, 
não. É uma dor muito grande. Só 
Deus”, completou a cantora.

Cantora conversou com internautas e falou sobre a dor que está sentindo no momento 

Walkyria Santos diz 
que irá lutar por lei com 
nome do filho Lucas: 
‘Dor não passa’

CYBERBULLYING
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AGENDE O SEU HORÁRIO
SEG. A SÁB.

DAS 09H ÀS 17H

Denise Lima
Nutricionista
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OOOOSSSSSEM RESULTADOS

6h FUTEBOL MASC. Disputa 3º lugar (México x Japão) SporTV (ao vivo)
6h15 LUTA OLÍMPICA Finais SporTV 2 (ao vivo)
7h HIPISMO Elim. Saltos por equipes (Yuri Mansur/Alfons, Rodrigo Pes-

soa/Carlitos Way, Marlon Zanotelli/VDL Edgar e Pedro Veniss/Quabri de L’Isle) 
SporTV 2/BandSports (ao vivo)

8h ATLETISMO Finais 4x100m livre masc. e fem., 5000 m masc., 400 m 
rasos fem., 1500 m fem. SporTV /BandSports (ao vivo)

9h VÔLEI FEM. Semi  nal (Brasil x Coreia do Sul) Globo/SporTV 2/BandS-
ports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Após uma vitória maiúscula sobre as russas, as brasi-
leiras terão pela frente a Coreia do Sul nas semi  nais; a vitória garante pelo 
menos a prata - Pedro Pardo/AFP

9h FUTEBOL FEM. Final (Suécia x Canadá) SporTV 3 (ao vivo)
9h HANDEBOL FEM. Semi  nal (Noruega x Comitê Russo) SporTV (ao 

vivo)
11h POLO AQUÁTICO MASC. Semi  nal (Sérvia x Espanha) SporTV 2 

(ao vivo)
18h45 ATLETISMO Maratona fem. SporTV 3 (ao vivo)
19h30 GOLFE Torneio feminino SporTV 4 (ao vivo)
21h30 CANOAGEM Semi  nais e  nais Globo/SporTV/BandSports (ao 

vivo)
IQUE DE OLHO: Passando pelas eliminatórias, na noite desta quinta (5), 

Isaquias Queiroz vai com tudo para tentar uma medalha na prova individual 
de canoa 1000 m

21h45 SALTOS ORNAMENTAIS Semi  nais 10 m SporTV 3 (ao vivo)
22h VÔLEI DE PRAIA MASC. Disputa 3º lugar (Plavins/Tocs-LAT x Cherif/

Ahmed-QAT) SporTV 2 (ao vivo)
23h30 VÔLEI DE PRAIA MASC. Final (Mol A./Sorum C.-NOR x Krasilni-

kov/Stoyanovskiy-RUS) SporTV 2 (ao vivo)
23h30 BASQUETE MASC. Final (EUA x França) SporTV 3 (ao vivo)
FIQUE DE OLHO: Derrotado pela França na abertura das Olimpíadas de 

Tóquio, o time dos EUA tenta dar o troco para conquistar a quarta medalha de 
ouro consecutiva nos Jogos

O QUE ASSISTIR – OLIMPÍADA

VACILO | Surfista não tomou 
imunizante oferecido pelo 
COB nos Jogos de Tóquio 
e, por isso, não poderá 
participar da competição em 
Teahupoo

Gabriel Medina não estará 
presente na etapa do Mun-
dial de Surfe realizada em 

Teahupoo, na Polinésia Francesa, 
pois não tomou a vacina contra 
a covid-19. Apesar de o Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) ter dis-
ponibilizado doses do imunizante 
para todos os atletas que represen-
tam o País nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, o surfi sta brasileiro 
decidiu não se imunizar e, por isso, 
não tem possibilidade de disputar a 
competição na ilha do Taiti. 

Medina confi rmou a informa-
ção em uma live nas redes sociais 
e mostrou seu descontentamento 
com a situação. “Eu não vou para 
Teahupoo, porque não tomei a 
vacina. Aí tem que fazer 10 dias de 
quarentena. Aí não dá tempo de ir 
do México para lá porque é uma se-
guida da outra. Vou ser obrigado a 
não ir, sacanagem”, afi rmou.

Por outro lado, Medina afi r-
mou que pode descartar uma eta-
pa do Mundial. Segundo ele, “(a 
situação) está de boa”. Conside-
rando a delegação brasileira que 
viajou ao Japão, 75% dos atletas se 
vacinaram, enquanto 25% preferi-

ram não receber a dose. Eles eram 
livres para tomar a decisão. Os 
nomes e motivos das recusas não 
foram revelados pelo COB. 

Apesar da ausência em Te-
ahupoo, Medina é o líder da 
principal disputa do surfe, com 
46.720 pontos à frente do cam-
peão olímpico Italo Ferreira, que 
tem 33.555. A próxima etapa do 
campeonato ocorre no México, 
entre os dias 10 e 20 de agosto. 

Depois disso, o brasileiro pula 
o evento na Polinésia Francesa e 
se dirige para Lower Trestles, na 
Califórnia, onde disputa a WSL 
Finals, novidade anunciada pela 
Liga Mundial de Surfe para essa 
temporada e que vai reunir os cinco 
primeiros surfi stas do ranking com 
o objetivo de defi nir o campeão.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
Medina fi cou na quarta colocação 
depois de perder para o japonês 
Kanoa Igarashi na semifi nal do 
torneio e para o australiano Owen 
Wright na disputa do bronze. O 
surfi sta não hesitou em expor sua 
discordância com a decisão dos 
árbitros e acredita que merecia um 
resultado melhor na competição.

Depois de polêmicas com esposa e de ficar sem medalha em Tóquio, Medina sequer poderá disputar etapa do Mundial de Surfe

Após recusar vacina, 
Gabriel Medina fica 
fora de etapa do 
Mundial de Surfe

TOMAZ SILVA 


