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Olimpíadas: brasileiras garantem 
vaga na chave de duplas de tênis 
ESPORTES. 15 | Luisa Stefani (FOTO) entrou na chave de duplas dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, ao lado de Laura Pigossi, a número 2 do Brasil

SENAI e Nokia querem 
formar profissionais 
para a indústria 4.0 no 
Rio Grande do Norte
CIDADES. 6 |  Discussões sobre o tema 
avançaram em São Paulo, sobre a 
implantação de um laboratório de alta 
tecnologia,que poderá começar a 
funcionar ainda este ano, como uma 
espécie de “mini indústria” .

Moradores da 
comunidade Aliança 
recebem títulos de 
regularização fundiária
CIDADES. 5 | Moradores da comunidade 
Aliança, bairro de Nossa Senhora da 
Apresentação, na Zona Norte de Natal, 
receberam o documento legal de suas 
casas. O prefeito Álvaro Dias entregou 

pessoalmente os títulos de regularização 
fundiária.

Jair Bolsonaro faz 
caminhada em 
hospital: “Em breve, 
de volta a campo”
POLÍTICA. 4 | O presidente da 
República, Jair Bolsonaro sinalizou 
sua recuperação ao publicar uma 
foto, nesta sexta 16,  onde aparece 
caminhando pelo corredor do 
hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

PF investiga ação de milícia 
digital contra a democracia

POLÍTICA. 3 | A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que instaurou inquérito para investigar possível organização 
criminosa digital que promove atos contra a democracia. A apuração foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes
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iro Gomes, o eterno presidenciável da Re-
pública, desta vez cresceu entre os jovens e 
promete dar mais trabalho a seus adversá-
rios diretos, que são os dois pólos conheci-
dos por Lula e Jair Bolsonaro.

Em 2018, no segundo turno, Ciro viajou 
para Paris e deu uma solene banana para 
quem achava que seu dever era apoiar Fer-
nando Haddad, o caudatário dos votos de 
Lula e que até fez uma votação extraordi-
nária, mas perdeu com uma diferença de 10 
milhões de votos para o capitão.

Desta vez, Ciro trafega por uma rua mais 
exclusiva e tendo a seu lado o ex-marquetei-
ro de Lula, João Santana, resolveu tirar uma 
casquinha no episódio das manifestações 
populares em Cuba, um tema que é indiges-
to ao PT.  

Num vídeo de quatro minutos nas redes 
sociais, intitulado “Cuba para os cubanos”, 
Ciro Gomes deixa claro para uma faixa dos 
eleitores brasileiros que desistiu de Jair Bol-
sonaro que a ilha caribenha nunca passou 
mesmo de uma ditadura, desde que saiu das 
mãos corruptas de Fulgêncio Batista, em 
1959.

No vídeo, Ciro é duro com o PT e sua 
política externa é marcado esquerdismo 
tradicional, que no Brasil era uma coisa e 
no mundo outra, dando respaldo ao “tercei-
ro mundismo” barulhento que se rendia às 
ditaduras de esquerda.

As armas de novo Ciro se voltaram em 
favor da autodeterminação “do povo cuba-

no” para resolver seus problemas, o que 
equivale a um tiro no coração de muitos 
petistas, que fazem vistas grossas aos des-
mandos da ilha pela revolução.

O “Mais Médicos”, o programa de Dilma 
Rousseff  de levar atenção de saúde aos mais 
distantes rincões do país e usou cubanos 
em sua maioria, não consta ter sido resga-
tado agora por Ciro, mas será

O fato de ser, na verdade,  um  grande 
programa de transferência de renda para a 
ilha no qual o profi ssional daquele país ga-
nhava pouco  e o governo de lá muito, aju-
dou corporações de médicos a lutar feroz-
mente contra a iniciativa e sepultá-la de vez 
quando Bolsonaro assumiu o poder federal.

Ao mirar suas baterias contra o regime 
cubano, Ciro age com cálculo, para se inse-
rir melhor junto a uma camada de eleitores 
de centro-direita, que votou em Bolsonaro 
fugindo da opção petista, mas que hoje re-
vela um profundo arrependimento.

A questão é saber como agirá esse elei-
torado se a questão do voto útil se impuser 
novamente nas eleições de 2022, caso o can-
didato incumbente (Bolsonaro) mantiver 
ligadas as torneiras do dinheiro público que 
arrebatou o Centrão no Congresso e começa 
a transbordar pelos programas sociais.

A verdade é que, faltando ainda muitos 
meses até as eleições de 2022, o jogo será o 
de cartas fechadas e com muitas defecções 
até que um favorito se imponha.

E, por enquanto, ele é Lula, gostem ou não.

A guinada à direita de Ciro 
é uma bela estratégia

Milicos ajudaram 
Acusada pelo presidente Bolsonaro sem 

uma única e miserável prova, a urna eletrô-
nica teve entre os seus inventores  militares 
das Forças Armadas, lembra O Estado de 
S.Paulo desta sexta-feira.

A máquina, que neste ano completa 25 
anos, diz o jornal, enterrou um passado de 
constantes denúncias de fraudes na votação 
com cédulas de papel.

O Estadão levantou a lista dos invento-
res do equipamento que se tornou símbolo 
do mais longevo período democrático. A 
apuração aponta a participação de ofi ciais 
da Aeronáutica, da Marinha e do Exército na 

criação da tecnologia.

Messias passa bem
Entre mortos e feridos, com direito a uma 

foto com o bucho exposto no hospital, o pre-
sidente Jair Bolsonaro vai muito bem, obriga-
do. Até já desfi la pelo hospital que tem nome 
de SPA sorridente e sem máscara, pra variar.

O cirurgião Antonio Luiz Macedo afi rmou 
ao GLOBO nesta sexta-feira que o presidente 
deve ter alta nos próximos dois dias, devendo 
deixar o hospital com dieta cremosa para, na 
sequência, receber alimentação pastosa por 
um tempo até voltar para os pratos preferidos, 
entre ele o tal fi lé de R$ 1,7 mil o quilo.

Mais uma bomba
Quando era ministro da Saúde, o general da 

ativa Eduardo Pazuello prometeu a um grupo 
de intermediadores comprar 30 milhões de 
doses da vacina chinesa Coronavac por quase o 
triplo do preço negociado pelo Instituto Butan-
tan, revela a Folha de S.Paulo.

A negociação foi feita fora da agenda 
ofi cial em 11 de março, teve o seu desfecho 
registrado em um vídeo em que o general 
aparece ao lado de quatro pessoas que re-
presentam a World Brands, uma empresa 
de Santa Catarina que lida com comércio 
exterior.

Orçamento secreto
Opositores do governo no Congresso estão 

fazendo hoira extra para melar as tais emendas 
do relator, identificadas pelo código RP 9. Esta 
carreta de dinheiro é base do esquema conhecido 
como orçamento secreto, revelado pelo Estadão.

Os partidos recorreram ao Judiciário e ao 
Tribunal de Contas da União (TCU) para tentar 
barrar a distribuição de recursos  que dão apoio 
em tempo integral ao governo no Congresso.

Mais: segundo apurou o Estadão, a minis-
tra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), poderá decidir sozinha se o uso das 
emendas fere a Constituição.

JOVEM PAN

C

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br
Interino: Marcelo Hollanda

Ciro Gomes age com cálculo, para se 
inserir melhor junto a uma camada de 
eleitores de centro-direita
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A Polícia Federal informou 
ao ministro Alexandre de 
Moraes, do STF (Supremo 

Tribunal Federal), que instaurou 
formalmente o inquérito para inves-
tigar suposta organização criminosa 
digital que promove atos contra a 
democracia. A apuração foi deter-
minada pelo magistrado no último 
dia 1º e deriva do inquérito dos atos 
com pautas antidemocráticas.

Em ofício enviado ao STF, a de-
legada Denisse Dias Ribeiro informa 
que a investigação foi aberta e soli-
cita o compartilhamento de dados 
relacionados ao inquérito dos atos. 

“Esclareça-se ainda que tal pedi-
do visa obter a autorização de aces-
so a integralidade dos dados ali exis-
tentes (mídias apreendidas, quebra 
de sigilo bancários e telemáticos) a 
fi m de subsidiar a presente investi-
gação”, escreveu Denisse.

A nova investigação mira os nú-

cleos de produção, publicação, fi nan-
ciamento e político “absolutamente 
semelhantes àqueles identifi cados” 
no inquérito que apura ameaças, ata-
ques e “fake news” contra o STF, que 
também está sob relatoria de Moraes.

Na decisão que abriu o inquéri-
to, o ministro afi rmou que as inves-
tigações “apontaram fortes indícios 
da existência de uma organização 
criminosa voltada a promover di-
versas condutas para desestabilizar 
e, por que não, destruir os Poderes 
Legislativo e Judiciário a partir de 
uma insana lógica de prevalência 
absoluta de um único poder nas 
decisões do Estado”.

Moraes citou o relatório parcial 
da PF que concluiu, em dezembro 
do ano passado, pela necessidade de 
aprofundamento das investigações 
relativas a núcleos voltados para pro-
dução, fi nanciamento e divulgação 
de ataques à democracia.

“Essa organização defende a ne-
cessidade de exclusão dos Poderes 
Legislativo e Judiciário na tríade do 
sistema de freios e contrapesos da 
Constituição Federal, ora atacando 
seus integrantes, especialmente, no 
caso do Congresso Nacional, dos Pre-
sidentes da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, e dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal”, escre-

veu.
Um dos casos citados envolve 

Allan dos Santos, investigado no in-
quérito dos atos com pautas antide-
mocráticas. Segundo o ministro, as 
apurações apontam que o blogueiro 
construiu “amplo material com ata-
ques aos Poderes de Estado e institui-
ções democráticas”. O ministro tam-
bém citou, segundo o site Poder360, 
a proximidade do blogueiro com 
deputados bolsonaristas, incluindo o 
fi lho do presidente, deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Segun-
do as apurações da PF e depoimento 
colhidos na investigação, o blogueiro 
costumava se reunir com os congres-
sistas em sua residência.

“Esta atuação ativa, em conjunto 
com uma séria de parlamentares, 
atores do universo das redes sociais 
e outros defensores do rompimento 
institucional, constitui um dos obje-
tos necessários de futura investiga-
ção, uma vez que não fi zeram parte 
inicial do presente inquérito, nem 
tampouco foram objeto de pedido de 
arquivamento”, afi rmou Moraes.

O inquérito contra suposta orga-
nização criminosa digital tem dura-
ção inicial de 90 dias e será chefi ado 
pela delegada Denisse Dias Ribeiro, 
que coordenou investigação sobre os 
atos com pautas antidemocráticas.

As prestadoras de Serviço de 
Comunicação Multimídia que 
atuam no Rio Grande do Nor-

te deverão garantir a partir de agora 
uma velocidade média de conexão à 
internet banda larga ou móvel, tanto 
no download quanto no upload, de, 
no mínimo, 80% da velocidade con-
tratada pelo assinante. 

Uma lei neste sentido de autoria 
do deputado e presidente da As-
sembleia Legislativa do RN, Ezequiel 
Ferreira (PSDB) foi sancionada pela 
governadora Fátima Bezerra (PT). Há 
a possibilidade de aplicação de multa 
em caso de descumprimento.

“Infelizmente, é prática comum 
no mercado que os provedores 
anunciem uma velocidade de co-
nexão grande, mas, quando o ser-
viço é contratado, constata-se que 
o serviço fornecido é muito inferior 
ao acordado e, até mesmo, ao valor 
mínimo estipulado pela ANATEL. 
Em tais casos, a prestadora acaba 
se justifi cando com o fato de que o 
contrato trata da velocidade máxi-
ma, e não média, e assim o problema 
permanece sem nenhuma solução 
devido a ausência de penalidades 
objetivas, problema agora solucio-
nado”, disse Ezequiel Ferreira.

Segundo a nova legislação, a velo-
cidade média de conexão será obtida 
através da média aritmética simples 
dos resultados das medições de ve-
locidade instantânea, feitas durante 
um mês.  Na hipótese da velocidade 
média de conexão à internet estar 
abaixo de 80% da velocidade contra-
tada pelo assinante, a prestadora de-
verá realizar o abatimento automá-
tico referente ao valor proporcional 
do serviço não prestado, acrescido 
de multa no valor do 10% do total da 
fatura, já no mês seguinte, observado 
o período da reivindicação e ocorrên-
cia do dano ao consumidor.

PF abre investigação 
para apurar ação de 
suposta milícia digital 
contra a democracia

Lei obriga operadoras a garantirem 
pelo menos 80% da velocidade 
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INTERNET CONTRATADA

STF | Apuração foi 
determinada pelo ministro 
Alexandre de Moraes 
e resulta do inquérito 
dos atos com pautas 
antidemocráticas

Deputado Ezequiel Ferreira é autor da lei que foi sancionada pela governadora Fátima Bezerra

Denisse Dias Ribeiro: investigação foi 
aberta e solicita o compartilhamento de 
dados relacionados ao inquérito dos atos 
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A reunião desta sexta-feira 
16 da comissão especial 
criada pela Câmara dos De-

putados para analisar a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
135/19, que torna o voto impresso 
obrigatório, foi encerrada sem a 
votação do parecer. Esse desfecho 
veio após muitas discussões.

O presidente da comissão es-
pecial, deputado Paulo Eduardo 
Martins (PSC-PR), decidiu aten-
der o pedido do relator, deputado 
Filipe Barros (PSL-PR), por mais 
prazo para incorporar sugestões 
em novo substitutivo. A próxima 
reunião do colegiado foi marcada 
para o dia 5 de agosto, depois do 
recesso parlamentar.

A reunião extraordinária 
desta sexta-feira foi convocada 
após requerimento do deputado 
Hildo Rocha (MDB-MA) e outros 
20 parlamentares, protocolado 
à tarde. Na última madrugada, o 
Plenário da Câmara chegou ana-
lisar sugestão que suspenderia 
a reunião, mas não houve votos 
sufi cientes para aprovação.

Segundo Hildo Rocha, as elei-
ções gerais em 2022 não permi-
tem mudanças. “Não tem mais 
tempo para a Justiça Eleitoral, sei 
pela experiência de mais de 20 
anos como parlamentar”, disse. 
“Fiz esta autoconvocação não foi 

à toa e outros colegas apoiaram, 
porque o presidente já adiou a vo-
tação duas vezes”, explicou.

Iniciados os trabalhos da comis-
são especial, segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, os parlamentares 
mais próximos do governo Bolsona-
ro tentaram adiar a votação. De ou-
tro lado, a maioria criada no colegia-
do após várias trocas de integrantes 
insistia na votação da proposta. Um 
requerimento para retirada de pau-
ta foi rejeitado por 22 votos a 12.

A deputada Bia Kicis (PSL-
-DF), autora da PEC, aproveitou 
quedas de conexão durante a ses-
são semipresencial para defender 
o texto. “A tecnologia falha, os 
equipamentos falham”, advertiu. 
Segundo o presidente Paulo Edu-
ardo Martins, houve tentativas 
de invasão da videoconferência, 
contornadas pelos técnicos.

Bia Kicis, Filipe Barros e o líder 
da bancada do PSL, deputado Vi-
tor Hugo (PSL-GO), aproveitaram 
para fazer críticas a setores da 
Justiça Eleitoral, os quais acusa-
ram de interferir nos trabalhos. A 
deputada Caroline de Toni (PSL-
-SC) alegou ainda que as falhas na 
reunião semipresencial poderiam 
levar à anulação da reunião.

Memória
Na versão original apresentada 

pela deputada Bia Kicis, a proposta 
determina que, em processos de 
votação e apuração das eleições, 
dos plebiscitos e dos referendos, 
independentemente do meio em-
pregado para o registro do voto, será 
“obrigatória a expedição de cédulas 
físicas conferíveis pelo eleitor”.

Já um substitutivo apresentado 
no fi nal de junho por Filipe Barros 
determina a adoção de um tipo de 

urna eletrônica que permita a im-
pressão do registro do voto. Essa 
cédula em papel será então deposi-
tada em recipiente indevassável, as-
segurada a conferência pelo eleitor, 
mas sem qualquer contato manual.

Ainda segundo o relator, a apu-
ração se dará após a votação e ain-
da nas seções eleitorais, por meio 
de equipamento automatizado 
para contagem dos registros dos 
votos, aptos à verifi cação visual. 
Para garantir o sigilo do voto, será 
proibido o uso de qualquer ele-
mento de identifi cação do eleitor 
na cédula impressa.

Até agora, foram apresentados 
quatro votos em separado. Dois, 
capitaneados pelos deputados 
Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Fer-
nanda Melchionna (Psol-RS), são 
contrários a mudanças nas regras 
atuais. Os outros, dos deputados 
Pompeo de Mattos (PDT-RS) e 
Paulo Ganime (Novo-RJ), apresen-
tam algumas alterações.

Opiniões
O presidente do Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, defendeu 
em debate na Câmara o sistema 
de votação eletrônica adotado no 
País em 1996. Para ele, “é seguro, 
transparente e, sobretudo, audi-
tável”. Além disso, reafi rmou que 
nunca houve fraude comprovada 
nas urnas eletrônicas.

No último sábado 10, os presi-
dentes de oito partidos (Cidadania, 
DEM, MDB, Novo, PSDB, PSL, PV e 
Solidariedade) divulgaram nota em 
defesa do sistema de votação eletrô-
nica. O gesto foi tido como reação 
ao presidente Jair Bolsonaro, que na 
véspera, como em ocasiões anterio-
res, defendeu o voto impresso.

Votação sobre o voto impresso
fica para depois do recesso

Bolsonaro mostra recuperação e 
caminha em corredor de hospital

Manifestações populares ocorridas recentemente, em diversos pontos do Brasil, defenderam o voto impresso

Presidente Jair Bolsonaro: “Em breve, de volta a campo, se Deus quiser”
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POSIÇÃO | No último sábado 
10, os presidentes de oito 
partidos (Cidadania, DEM, 
MDB, Novo, PSDB, PSL, PV 
e Solidariedade) divulgaram 
nota em defesa do sistema 
de votação eletrônica

O presidente Jair Bolsonaro 
sinalizou sua recuperação 
ao publicar uma foto,  nesta 

sexta 16,  onde aparece caminhando 
pelo corredor do hospital Vila Nova 
Star, em São Paulo.

Escreveu o presidente: “Em bre-
ve, de volta a campo, se Deus quiser! 
Muito fi zemos, mas ainda temos 
muito a fazer pelo nosso Brasil! 
Obrigado pelo apoio e orações. Um 
forte abraço a todos!”

De acordo com o último boletim 

médico, divulgado às 20h da última 
quinta-feira 15, Bolsonaro retirou 
a sonda nasogástrica e começou a 
reinserir a alimentação. Segundo 
nota ofi cial divulgada mais cedo 
pelo hospital, o estado geral do pre-
sidente é considerado bom e “evolui 
de forma satisfatória”.

Na manhã desta sexta-feira, o 
presidente recebeu visita de um dos 
fi lhos, o senador Flavio Bolsonaro 
(Patriota-RJ), que chegou ao hospi-
tal por volta das 7h20.

PRESIDENTE DO BRASIL



Moradores da comunidade 
Aliança, no Nossa Senho-
ra da Apresentação, rece-

beram nesta quinta-feira 15 o tão 
sonhado documento legal de suas 
moradias. O prefeito Álvaro Dias 
entregou pessoalmente novos Títu-
los de Regularização Fundiária aos 
residentes do bairro, localizado na 
zona Norte de Natal. Nesta etapa, 
estão incluídos 587 Títulos, mas 
devido à pandemia estão sendo en-
tregues em dias diferentes. 

A solenidade aconteceu na Es-
cola Municipal Professora Dalva de 
Oliveira e contou com a presença do 
secretário da Habitação e Projetos 
Estruturantes, José Vanildo, da secre-
tária de Planejamento, Joanna Guer-
ra e demais gestores municipais. 
Também contou com a presença de 
vereadores, entre os quais Raniere 
Barbosa representando a Câmara 
Municipal de Natal, e Nina Souza. 

O prefeito Álvaro Dias destacou o 
momento como um marco para tan-
tas famílias que convivem com este 
problema grave e antigo. “Estamos 
avançando na regularização fundiá-
ria, que dá às pessoas a garantia do 
papel passado sobre seus imóveis. Eu 
reafi rmo que irei me esforçar pesso-
almente para entregar muito mais 
títulos”, comentou. Ele acrescentou 
ainda o empenho de sua gestão e 

equipe em acelerar obras de impac-
to para a população da zona Norte, 
área que considera ainda carente 
de obras estruturantes. “Fizemos a 
pavimentação de mais de 300 ruas e 
construímos quatro lagoas de capta-
ção,o que signifi ca o enfrentamento 
aos alagamentos que acontecem em 
várias ruas da região”, disse. 

O prefeito fez questão de nomi-
nar e entregar o documento a todos 
os benefi ciados presentes. Pessoas 
que têm histórias semelhantes, co-
mo Francinete Fernandes, José Fran-
cisco, Francisca Paulino dos Santos e 
Cleide Mary Santos, que há mais de 
20 anos aguardavam um meio para 
regularizar seus imóveis e terrenos. 
“Era muito caro regularizar, não 
tinha condições fi nanceiras. Agora 
com esse documento é um sonho 
que chega para a minha família, por-
que nos dá mais segurança”, disse 
Cleide. Líder do Centro Comunitário 
da Aliança, Valda Maria lembrou os 
muitos anos de luta para solucionar 
esse problema que é comum grande 
parte da população. “A maioria dos 
moradores tinha contratos de ga-
veta, posses ou apenas apalavrado. 
Somente comerciantes tinham essa 
legalidade. Agora é possível ter a titu-
laridade do terreno”, disse.

No bairro de Nossa Senhora da 
Apresentação são mais de 25 mil 

moradias. Para a regularização 
dos que não tinham acesso ao do-
cumento, foram 6500 Títulos até 
agora. A meta é  ampliar para 1.350 
documentos, entregues até o fi nal 
deste ano. Atualmente, a Prefeitu-
ra por meio da Seharpe, executa 
cinco projetos de Regularização 
Fundiária. Todos encontram-se no 
cartório de registro de imóveis para 
abertura de matrículas em nome 
dos benefi ciários cadastrados. O 
“Papel Passado” também conta 
com a parceria do Governo Federal.

O secretário de Habitação e 
Projetos Estruturantes, José Vanil-
do, valorizou o momento por ser 
uma ação que “chega à casa do ci-
dadão natalense e não só legaliza 
a sua moradia, mas consolida um 
direito constitucional”. José Va-
nildo acrescentou que a meta da 
prefeitura é aperfeiçoar o programa 
e qualifi car mais de 40 mil imóveis 
na região, assim como ampliar para 
localidades como Praia do Meio, 
Rocas, Ribeira, Brasília Teimosa. 

O titular da a Seharpe lembrou 
ainda que o alcance do programa en-
volve a parceria de outras secretarias. 
“A Semtas, através do secretário Adju-
to Dias, que faz cadastramento das fa-
mílias, e a Secretaria de Planejamento, 
através Joanna Guerra, que possibilita 
a abertura dos caminhos”, disse.
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MANOEL BARBOSA

DESTAQUE | Prefeito Álvaro Dias ressaltou o momento como um marco para tantas famílias 
que convivem com este problema grave e antigo. “Estamos avançando”, disse o gestor

Moradores da comunidade Aliança 
recebem títulos de regularização 
fundiária da Prefeitura de Natal

Prefeito Álvaro Dias fez questão de nominar 
e entregar os documentos aos  beneficiados 
que participaram da solenidade
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JOANA LIMA

Nos longínquos anos de 
1960/70, a ditadura militar 
orientava as escolas públi-

cas a perfi lar seus alunos no pátio 
para cantar o hino nacional antes 
de entrarem nas salas de aula, fi -
zesse chuva ou sol.

Disciplinas como de Organi-
zação Social e Política Brasileira 
(OSPB), pelo Decreto Lei 869/68, 
tornaram-se obrigatórias no cur-
rículo escolar brasileiro a partir de 
1969. Antes, era “Educação Moral e 
Cívica”.

Para um país de orientação 
autoritária, essas disciplinas subs-

tituíram matérias como Filosofi a 
e Sociologia por entenderem os 
militares que elas estimulavam a 
subversão dos valores.

Nesse país de tanta religiosi-
dade e apego aos valores morais, 
a violência de Estado extrapolava 
todos os limites e a tortura comia 
solta nas delegacias e nos quartéis 
contra os civis a quem os militares, 
em última análise, devem sua exis-
tência institucional.

Quem diria que esses valores 

voltariam a brotar hoje no Bra-
sil e até no berço da democracia 
ocidental, os Estados Unidos da 
América.

Pelo menos é o que dá conta um 
livro que acaba de ser lançados pe-
los repórteres do “Th e Washington 
Post” Carol Leonnig e Philip Rucker, 
ganhadores do Prêmio Pulitzer,

Nele, a principal autoridade 
militar, o chefe do Estado-Maior 
Conjunto dos Estados Unidos, ge-
neral Mark Milley, aparece entre os 

homens preocupados do país  com 
a possibilidade de um golpe por 
parte do então presidente Donald 
Trump e seus aliados.

O diligente trabalho dos jorna-
listas, que entrevistou centenas de 
fontes, afi rma que Milley e outros 
membros do Estado-Maior discu-
tiram a possibilidade de renunciar, 
um por um, toda vez que Trump  
desse alguma ordem ilegal, perigo-
sa ou imprudente.

É assim que deve se comportar 

as Forças Armadas em uma demo-
cracia.

Não tem outra maneira, a me-
nos que se queira voltar ao fun-
do de latrina que é a ditadura, a 
exemplo das que existem em Cuba, 
Venezuela e Coreia do Norte, para 
fi car só nesses três exemplos.

Se um fanfarrão e delinquente 
que burlava o Imposto de Renda 
e construiu sua fortuna sobre ne-
gócios duvidosos desafi ou a maior 
democracia do planeta, é sinal que 
nós aqui temos que parar de dor-
mir e acordar.

Enquanto há tempo.

O preço da liberdade é a eterna vigilância

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial no Rio 
Grande do Norte e a Nokia 

Brasil avançaram em discussões nes-
ta semana, em São Paulo, sobre a im-
plantação de um laboratório de alta 
tecnologia para formação de profi s-
sionais para a indústria 4.0, em Natal.

Segundo o diretor do Centro 
de Tecnologias do Gás e Energias 
Renováveis (CTGAS-ER) e do Ins-
tituto SENAI de Inovação em Ener-
gias Renováveis, Rodrigo Mello, há 
a expectativa de que o laboratório 
seja criado ainda este ano na estru-
tura do CTGAS como uma espécie 
de “mini indústria” para preparar 
trabalhadores.

“O laboratório será usado espe-
cialmente para formação de pessoas 
nas tecnologias embarcadas, incre-
mentando os cursos que já existem, 
mas especialmente no lançamento 
de novos cursos, servindo também 
para uso das tecnologias da Indús-
tria 4.0”, afi rma o presidente da 
Nokia Brasil, Ailton Santos.

A intenção, segundo o diretor 
do CTGAS, “é que o laboratório 
inclua plantas industriais com tec-
nologia 5G, utilizando IoT (internet 
das coisas), computação em nuvem 
e robótica industrial.

O diretor regional do SENAI 
RN, Emerson da Cunha Batista, 
diz que a relevância do projeto faz 

todo sentido.
“No mundo onde a educação e 

a evolução industrial passam ca-
da vez mais pelas tecnologias, em 
especial 5G, é preciso acelerar for-
mas de ensino para propiciar aos 
alunos e clientes atendidos uma 
visão do que os espera em qual-
quer local do continente”, afi rma.

O encontro para defi nições sobre 
o projeto aconteceu no SENAI-SP, 
onde um laboratório parecido foi im-
plantado com a Nokia em setembro 
de 2020. O chamado OpenLab da In-
dústria 4.0 é descrito como uma plan-
ta de manufatura avançada onde as 
empresas testam novas tecnologias e 
os alunos aprendem na prática.

Em um vídeo publicado à época 
sobre a parceria, o Senai-SP explica 
que a ação possibilitou a aplicação 
da tecnologia 4G ao chão de fábrica, 
fazendo do laboratório o primeiro 
ambiente de pesquisa aplicada do 
país com essa infraestrutura.

“Além de a tecnologia permitir 
a integração entre robôs, ela forne-
ce ao gestor mobilidade para con-
trole e monitoramento e ao usuá-
rio ter informações sobre os seus 
ativos e demais dados de controle 
no seu próprio dispositivo pessoal, 
como instrumento de realidade 
aumentada, para extrair informa-
ções sobre a planta em tempo re-
al”, descreve o vídeo, onde veículos 

autônomos inteligentes e robôs 
colaborativos entram em cena en-
tre os destaques da estrutura.

No caso do Rio Grande do Norte, 
o projeto em discussão prevê que a 
Nokia disponibilize a tecnologia do 
laboratório e treine a equipe do CT-
GAS, enquanto ao SENAI caberá a 
formação de pessoas para o mercado 
e a mobilização das empresas.

“A reunião com a companhia 
aqui em São Paulo teve a intenção 
de provocação mútua para a cons-
trução de uma solução educacio-
nal para o assunto indústria 4.0, 
com a solução de 5G embarcada”, 
resumiu Rodrigo Mello sobre o es-
tágio atual do projeto.

INDÚSTRIA 4.0 | Expectativa é que o laboratório seja criado ainda este ano na estrutura do CTGAS, unidade Senai especializada em soluções de educação 
e serviços para o setor industrial. Projeto em discussão prevê que a Nokia disponibilize a tecnologia do laboratório e treine equipe local

SENAI e Nokia miram em laboratório 
de formação tecnológica no RN
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Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Eleição de 2022, um “salto no escuro”
A Câmara Federal na reta fi -

nal para aprovar nova reforma 
eleitoral. Nada de realmente mu-
dar o sistema político, eleitoral e 
partidário. Apenas, tentar garan-
tir, por antecipação, a reeleição 
da maioria dos deputados. Com 

o fi m das coligações, os peque-
nos partidos não conseguem 
montar chapas para eleger 13 
ou mais deputados, a forma de 
atender a cláusula de barreira, 
ter acesso à propaganda eleitoral 
gratuita e ao fundo eleitoral.

Fuga
A consequência tem sido o esvaziamento dos partidos menores. O 

PCdoB teve os desfalques do governador Maranhão, Flávio Dino e do 
deputado Orlando Silva (SP), que já se asilaram no PSB.

Estratégias
A maioria dos partidos funciona como “cartórios”, com “donos”. An-

tes negociavam fi nanciamentos com o candidato a governador. Agora, 
não é mais assim. Cada partido terá que montar a sua chapa, indepen-
dente da majoritária. Se não tiver bons nomes, faltará votos.

Alternativa
A alternativa em debate é o “dis-

tritão”, no qual se elegem os mais 
votados do estado, independente 
do partido. Favorece quem já tem 
mandato. O modelo é exótico. So-
mente é adotado nas Ilhas Pitcairn, 
no Pacífi co Sul, de 50 mil habitantes; 
Vanatu  (outra ilha do Pacífi co); na 
Jordânia e no Afeganistão.

Japão
Em 1990, o Japão abandonou 

o “distritão”, sob alegação de que 
favorecia a disputa individual e 
estimulava casos de corrupção e 
caixa dois. Além do mais, no dis-

tritão não há suplente, o que reduz 
chance de sobrevivência política.

Mundo
38% dos países usam o modelo 

proporcional, o mesmo atual do 
Brasil. Outros 39% utilizam o siste-
ma distrital e suas variações.

Perigo
Atualmente, aplica-se a cláusu-

la de barreira (desaparece a sigla) 
em 2022,  para partidos que não 
“tiverem elegido pelo menos 11 
deputados federais, distribuídos 
em pelo menos um terço das uni-
dades da Federação”. 

Bagatela
A lei orçamentária de 2022, 

mais que dobrou a verba do 
fundo eleitoral para R$ 5,7 bi-
lhões, ante os R$ 2 bilhões de 
2020, quando foram eleitos pre-
feitos e vereadores.

Dinheiro
Os bilhões chegam aos parti-

dos, através dos fundos partidá-
rio (destinado à manutenção das 
siglas, como custo de aluguéis e 
pessoal) e o eleitoral (para o fi -
nanciamento de campanhas).

Livro
Está sendo lançado livro 

nos Estados Unidos (“Só Eu 
Posso Consertar”), no qual jor-
nalistas do Washington Post 
contam a forte determinação 
do chefe do Estado Maior, ge-
neral Mark Milley,  na reação 
ao presidente Trump, que pre-
tendeu usar os militares para 
fi car no cargo, sob alegação de 
fraude eleitoral. Vários ofi ciais 

planejaram renunciar para não 
cumprir ordens ilegais.

Exemplo
O general Mark Milley, o ofi -

cial militar de mais alta patente 
dos EUA, se colocou como um 
dos últimos defensores da de-
mocracia, durante alguns dos 
dias mais sombrios da história 
recente do país, sob o comando 
de Trump. Que belo exemplo!

Moro
O grupo de empresários 

e médicos, que tenta lançar 
Moro à presidência organiza 
evento para outubro em Curi-
tiba, quando acreditam que o 
ex-ministro tomará a decisão 
de ser ou não candidato.

Lula e Cuba
Alas moderadas do PT tor-

cem para Lula não falar mais a fa-
vor de Cuba, culpando o embargo 
americano pela crise. Atrapalha 
atrair o eleitorado de centro.

OLHO ABERTO

O ministro Alexandre de Mo-
raes abordou, em entrevista 
à TV Justiça, a atuação do 

Supremo Tribunal Federal (STF) nos 
130 anos de existência da Repúbli-
ca e os desafi os da Corte perante a 
pandemia de covid-19, as notícias 
fraudulentas e o voto eletrônico.

Desde sua criação, lembrou o mi-
nistro, o Supremo pautou suas ativida-
des na defesa da liberdade e do Estado 
de Direito. “A partir disso, o STF foi 
modelando as suas competências e 
atribuições às próprias necessidades 
democráticas do país”, afirmou. Para 
o ministro Alexandre, o centenário de 
existência da República possibilitou 
ao legislador observar o passado para 
criar um judiciário mais forte a partir 
da Constituição de 1988.

Com a nova Carta Magna, a Cor-
te ganhou importância muito maior, 
segundo o ministro, tornando-se 
defensora dos direitos e garantias 
fundamentais e tratando dos gran-
des temas que afetam a população, 
como a defesa da vida, da dignidade 
da pessoa humana, da intimidade e 
privacidade. Por outro lado, foi am-
pliado o acesso à última instância 
do Poder Judiciário, o que represen-
ta, na opinião do ministro, um dos 
grandes desafi os atuais do Supremo.

Justiça Criminal
O ministro Alexandre de Moraes 

defende que uma das formas de di-
minuir essa demanda é estimular a 
formulação de acordos para casos de 
menor gravidade, em substituição à 
persecução penal. Para tanto, ele 

remeteu projetos de lei ao Congres-
so Nacional com foco no combate 
ao crime organizado e à corrupção, 
além de promover alterações na le-
gislação para que apenas casos mais 
graves sejam julgados.

O ministro ressaltou que o Legis-
lativo aprovou o Pacote Anticrime 
(Lei 13.964/2019) e, agora, cabe ao 
Judiciário aplicar a legislação e ao 
Executivo, por meio do Ministério 
Público, implementar as soluções. 
Entre essas medidas estão a criação 
de varas colegiadas contra o crime 
organizado, recomendada pelo Con-
selho Nacional de Justiça, e a busca 
por um entrosamento que possibilite 
a aplicação ágil de penas restritivas 
para crimes leves, como a prestação 
de serviço comunitário.

Mais desafios
Alexandre de Moraes recor-

dou que, enquanto secretário de 
Justiça do governo de São Paulo, 
inaugurou a primeira vara por te-
leconferência, quando houve alta 
rejeição à tecnologia. No entanto, 
a pandemia de covid-19 forçou to-
dos os tribunais do Brasil a se ade-
quarem ao mundo virtual onde, 
conforme destacou o ministro, “há 
possibilidade de inovações mesmo 
mantendo a tradição jurídica”.

No Supremo, a preocupação para 
que a atividade jurisdicional não pa-
rasse levou a rápidas reestruturações 
administrativas que, além de garantir 
a integridade física e mental dos ser-
vidores e funcionários, aceleraram os 
julgamentos durante a crise sanitá-

ria. O ministro citou, como exemplo, 
o aumento no julgamento de casos 
de repercussão geral no ano passado, 
que foi três vezes maior em relação 
ao período anterior.

Fake news e voto eletrônico
Ele também considerou haver 

um “vácuo legislativo” que permite a 
difusão de notícias fraudulentas com 
o intuito de abalar a democracia nas 
instituições brasileiras. O relator do 
Inquérito (INQ) 4781 – que investiga 
fake news e ameaças contra a Corte, 
seus membros e familiares – ressal-
tou ter enviado ao Congresso projeto 
para transformar as empresas de tec-
nologia em empresas de publicidade.

Para o ministro, ao vincular a 
responsabilidade da pessoa jurídica 
ao prejuízo ocasionalmente gerado 
pela divulgação de notícias falsas, “as 
plataformas realizarão uma autorre-
gulação, pois passam a se preocupar 
com as consequências”.

Outro desafi o que se mostra pre-
sente no Judiciário é a confi abilidade 
do voto eletrônico que, de acordo 
com o ministro, tem a aprovação da 
“massacrante maioria” da população 
brasileira. Porém, ele reforça que a 
minoria que questiona sua legitimi-
dade merece respeito e o Judiciário 
deve aproveitar a oportunidade para 
reafi rmar a transparência do proces-
so, que nunca apresentou problemas. 
“Eventualmente, se houver necessi-
dade de alterações para uma maior 
fi scalização, a Justiça Eleitoral está 
aberta”, afi rmou o ministro que tam-
bém atua no TSE.

130 ANOS DO STF | Desde sua criação, lembrou Alexandre de Moraes, o Supremo pautou 
suas atividades na defesa da liberdade e do Estado de Direito

Ministro Alexandre de Moraes 
destaca propostas para Supremo 
Tribunal Federal superar desafios

EXAME

Alexandre de Moraes recordou 
que, enquanto secretário em São 
Paulo, inaugurou a primeira vara 
por teleconferência 
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Os programas sociais desen-
volvidos pelo Poder Judiciá-
rio do Rio Grande do Norte 

foram tema, nesta sexta-feira 16, de 
um projeto de extensão do Departa-
mento de Direito Privado da UFRN. A 
palestra virtual denominada de “Jus-
tiça, Amor e Sociedade” teve como 
oradora a vice-presidente do TJRN, 
desembargadora Maria Zeneide Be-
zerra, que falou sobre os programas 
e projetos socioambientais promovi-
dos pela Justiça potiguar.

Ela iniciou sua exposição com 
a ênfase de que a atividade da jus-
tiça atual é sempre a de ir além dos 
gabinetes e do ato de julgar, que é a 
obrigação constitucional da magis-
tratura. Para a integrante da Corte 
potiguar, o juiz contemporâneo pre-
cisa ser ativo em criar formas e proje-
tos que enfrentem e tragam soluções 
para problemas que vão além dos 
processos.

“Se for pra fazer ‘só’ isso [julgar], 

tem muitos juízes que podem ‘dei-
tar e rolar’. Mas, precisamos ir além. 
Precisamos ser bons para os outros. 
Porque, quando somos bons para os 
outros, somos melhores para nós”, 
pontua a desembargadora, ao citar 
um dos líderes da Revolução Ameri-
cana e primeiro embaixador dos Es-
tados Unidos, Benjamim Franklin. “É 
preciso, necessário, ir além do profi s-

sionalismo, ir além da técnica”, acres-
centou a vice-presidente do TJRN.

“Precisamos não nos acomodar 
na nossa rotina, nas difi culdades 
dela. Precisamos aproveitar o tem-
po que temos. Precisamos agir com 
amor”, reforça a vice-presidente do 
TJRN, ao ressaltar os projetos de-
senvolvidos pelo NAPS, o Núcleo de 
Ações e Programas Socioambientais 

do TJRN, por ela coordenado. Dentre 
eles, iniciativas o programa Justiça 
na Praça que busca ofertar inúmeros 
serviços públicos e trazer soluções 
para vários tipos de demandas em 
um mesmo dia, tais como emissão 
de documentos, atualizações pro-
cessuais, audiências de conciliação, 
dentre outras.

“Muitas vezes choramos em pra-

ça pública, ao vermos certas realida-
des, como a de uma família inteira 
que não tinha sequer um documento 
pessoal, como certidão de nascimen-
to. Mas, no programa, foram atendi-
dos com dignidade”, relembra a de-
sembargadora, ao destacar a marca 
de mais de um milhão de atendimen-
tos em edições do programa.

“São 14 mil audiências realizadas 
e mais de 12 mil casamentos”, pon-
tua a desembargadora, na palestra 
virtual, ao ressaltar outras ações do 
NAPs, como o programa Justiça e Es-
cola, que trabalha, entre professores 
e alunos da rede pública de ensino, a 
metodologia “O Caráter Conta”, que 
enfatiza a formação ética a partir dos 
pilares do respeito, cidadania, zelo, 
sinceridade, responsabilidade e sen-
so de justiça.

“A sociedade deve esse reconhe-
cimento à desembargadora, sobre 
essas ações que benefi ciam toda a 
população. Ela semeia uma labuta 
árdua esses ideais”, elogia o professor 
e advogado Erick Pereira, um dos 
organizadores do evento virtual, en-
quanto a desembargadora agradecia 
e transferia o elogio para o TJRN, o 
qual, para ela, sempre teve uma visão 
à frente. “Onde está a sua vontade de 
mudar a realidade que você vive?”, 
indagou a desembargadora.

PALESTRANTE | Magistrada 
iniciou sua exposição com a 
ênfase de que a atividade da 
justiça atual é sempre a de ir 
além dos gabinetes

Iniciativas sociais da Justiça potiguar são tema 
de palestra em curso de extensão da UFRN

REPRODUÇÃO

Maria Zeneide: “Juiz precisa criar formas que enfrentem e tragam soluções para problemas que vão além dos processos”

Sebrae mapeia demandas 
de empreendedores em Natal
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A Zona Norte da capital poti-
guar é responsável por um dos 
maiores conglomerados de pe-

quenos negócios entre todas as locali-
dades da cidade. Com uma população 
de 303,5 mil moradores, que represen-
tam 37,7% de todos os habitantes de 
Natal, a Zona Norte reúne mais de 
17,9 mil micro e pequenas empresas.

O Sebrae no Rio Grande do Norte 
decidiu atuar mais próximo desses 
empreendedores, sobretudo com o 
advento da pandemia, que, na fase 
mais aguda, provocou uma enxur-
rada de fechamento e paralisação do 
funcionamento de empresas. A insti-
tuição começou a elaborar um ma-
peamento das pequenas empresas 
instaladas nos principais corredores 
comercias da região. O objetivo é 
traçar um perfi l dos principais em-
preendimentos e as demandas dos 
empresários para ofertar soluções 
assertivas de acordo com as neces-
sidades das empresas existentes nos 
sete bairros da região.

Uma equipe de técnicos e con-
sultores está visitando as empresas 

instaladas nas avenidas Tomaz Lan-
dim, Paulistana, das Fronteiras, Ma-
ranguape, Boa Sorte, Pompéia e Che-
gança, onde já existe um alto índice de 
negócios, além de outras vias no con-
junto Pajuçara II, onde tem uma outra 
concentração relevante de empresas. 
“Precisávamos entender, de fato, co-
mo é a demanda dos empreendedores 
da Zona Norte. Então, estamos levan-
do esses atendimentos porta a porta 
em algumas avenidas que mapeamos 
e que existe a maior concentração 
de negócios, conversando com esses 
empresários”, afi rma Everton Lucena, 
analista técnico do Sebrae-RN que es-
tá à frente do trabalho.

Para chegar a um perfi l, estão 
sendo levadas em consideração as 
informações de uma amostragem 
de 1.000 empreendedores, que serão 
visitadas in loco.“Nosso objetivo é 
conversar com os empresários e en-
tender as demandas deles, principal-
mente nesse novo momento. Se eles 
preferem que o atendimento seja fei-
to de forma presencial ou remota, as 
áreas que demandam capacitação e 

os temas que têm interesse para par-
ticipar de eventos”, explica Everton.

Esse perfi l será determinante 
para a abertura da Loja do Empre-
endedor, que está sendo montada no 
Partage Norte Shopping. O espaço vai 
funcionar como um ponto de atendi-
mento, onde serão oferecidos todos 
os serviços existentes no portfólio 
do Sebrae. “A gente vai formalizar 
empresas, vai atender clientes com 
orientação empresarial, consultoria 
de gestão, Sebraetec e alguns eventos. 
Todos os serviços que são oferecidos 
na sede e nos escritórios regionais 
também serão disponibilizados na 
Loja do Empreendedor”, avisa Ever-
ton Lucena. A previsão é que o espaço 
seja aberto entre o fi m de agosto e 
início de setembro próximo.

De acordo com diretor de Ope-
rações do Sebrae-RN, Marcelo Tos-
cano, está sendo formalizado um 
termo de cooperação técnica com 
a Prefeitura de Natal para que o 
executivo municipal leve para a loja 
serviços de órgãos públicos de inte-
resse do empreendedor.

ZONA NORTE

Loja do Empreendedor vai funcionar como 
ponto onde serão oferecidos todos os 
serviços existentes no portfólio do Sebrae
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MARCELO CAMARAGO 

Menos da metade das 
crianças com idade entre 
7 e 11 anos que vivem em 

comunidades vulneráveis e estão 
matriculadas na rede pública de 
ensino disseram adotar quatro das 
principais medidas preventivas à 
covid-19. A constatação é da pes-
quisa A Voz dos Alunos, divulgada 
ontem, 16, pela organização não 
governamental (ONG) Visão Mun-
dial, realizada em Caraúbas, inte-
rior do Rio Grande do Norte, e em 
mais oito estados.

O levantamento, feito entre 
março e abril deste ano, aponta 
também que 8% das crianças ouvi-
das dizem conviver com confl itos 
familiares, e que isso prejudica os 
estudos. A maior incidência dos 
problemas foi observada entre 
crianças negras.

Com relação à adoção das qua-
tro medidas de prevenção citadas 
na pesquisa - aplicação de distan-
ciamento social, uso de máscara, 
utilização de álcool gel e utilização 
de produtos de limpeza - apenas 
40% relataram adotá-las. Outras 
28% declararam adotar apenas 
uma das medidas de prevenção.

A ONG explica que, “diante 
de toda essa crise imposta pela 
pandemia, as crianças ainda não 
haviam sido ouvidas, apesar de 
serem prejudicadas de distintas 

formas”, e que, por esse motivo, é 
preciso escutar esse grupo, a fi m 
de melhor entender quais foram as 
ferramentas encontradas por elas 
para superarem esse momento, 
como se sentem longe da escola e 
como seu tempo é ocupado duran-
te esse período.

“Escutá-las nos dará uma 
dimensão sobre o impacto da 
pandemia e ajudará os governos 
a elaborarem as estratégias neces-
sárias para apoiá-las”, avalia o co-
ordenador de Advocacy da Visão 
Mundial, Reginaldo Silva.

De acordo com a organização, 

688 crianças foram ouvidas. Com 
relação às difi culdades enfrenta-
das por elas durante a pandemia, 
cerca de 58% relataram que têm 
difi culdade de acessar a internet 
para assistir às aulas, e 34% dis-
seram enfrentar problemas com 
relação a materiais escolares.

Sobre o retorno às aulas pre-
senciais, 45% delas disseram ter 
preocupações com o risco de se-
rem contaminadas pelo novo co-
ronavírus, bem como em não con-
seguir acompanhar os conteúdos 
apresentados pela escola.

“Dentre as crianças ouvidas, 

cerca de 60% relataram que ne-
cessitam do apoio da escola para 
proteção pessoal contra uma pos-
sível contaminação com o vírus e 
necessitam de materiais escolares 
para uso diário”, aponta o levanta-
mento. Outro dado preocupante é 
o pouco acesso que as famílias têm 
a produtos de limpeza e higiene.

Subsídios
Diante desse cenário, e visan-

do a um futuro melhor para essas 
crianças, a ONG ressalta a neces-
sidade de mais investimentos na 
educação, além de canais que pos-

sibilitem dar voz a esse público, 
para que se manifeste.

Segundo de Advocacy da ONG 
Visão Mundial, Reginaldo Silva, 
é preciso “criar ferramentas que 
deem subsídios para que elas [as 
crianças] possam assumir prota-
gonismo na transformação das 
suas realidades e de suas comuni-
dades”.

“Esse processo começa escu-
tando cada uma delas e garantin-
do que as mesmas tenham acesso 
à educação de qualidade”, com-
plementa o coordenador da Visão 
Mundial.

“O estudo mostra que professo-
res e professoras estão trabalhan-
do bastante na pandemia e que 
a maioria das crianças recebeu 
acompanhamento durante as au-
las remotas, apesar de todas as di-
fi culdades. Mesmo com toda essa 
dedicação, nossa recomendação é 
que professoras e professores in-
tensifi quem o acompanhamento 
das crianças, para buscar garantir 
que não aumente a evasão escolar 
e para que as crianças voltem a se 
reconhecerem dentro ambiente 
da escola. É urgente garantir con-
dições de saúde, segurança e de 
prevenção contra o coronavírus, 
e isso inclui a disponibilização de 
itens de higiene e limpeza, o dis-
tanciamento social e o uso ade-
quado de máscaras.”

O levantamento foi feito nas 
seguintes cidades: Anori (AM), 
Boa Vista, Camaçari (BA), Caraú-
bas (RN), Contagem (MG), Fortale-
za, Jaboatão dos Guararapes (PE), 
Manacapuru (AM), Manaus, Nova 
Iguaçu (RJ), Olinda (PE), Recife, 
Rio de Janeiro, Salvador e São Luís.

Medidas preventivas são pouco 
adotadas por crianças, aponta estudo
EDUCAÇÃO. Apenas 40% 
disseram adotar as medidas 
de proteção contra covid-19; 
pesquisa foi realizada em 
Caraúbas, no interior do RN, 
e outros oito estados. 

Levantamento foi feito entre março e abril em 15 cidades, incluindo Caráubas, interior do Rio Grande do Norte 

Um terço das mulheres mortas 
no país em 2020 morreu ape-
nas por ser mulher. A porcen-

tagem de feminicídios no universo de 
todos os assassinatos de brasileiras 
foi de 35%, patamar que se manteve 
com relação ao ano anterior. Ape-
sar do número preocupante, no Rio 
Grande do Norte, a taxa é a segunda 
mais baixas do país: 17%. 

Esse número, porém, pode estar 
aquém da realidade, já que a clas-

sifi cação da ocorrência na hora do 
registro depende pessoalmente do 
delegado ou da delegada que inves-
tiga o óbito, ainda que baseada em 
critérios. No Mato Grosso, estado em 
pior situação, mais da metade das 
mulheres assassinadas (59%) foi por 
feminicídio.

Desde que a lei que especifi ca o 
crime foi criada, em 2015, as notifi -
cações desse tipo de assassinato só 
crescem apesar do endurecimento 

das punições, segundo o 15º anuário 
do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, lançado nesta quinta 15 com 
dados dos estados.

O Código Penal determina que 
a morte é um feminicídio quando 
envolve violência doméstica, fami-
liar e “menosprezo ou discrimina-
ção à condição de mulher”. É um 
agravante do homicídio comum, 
com pena prevista de 12 a 30 anos 
atualmente.

Um quinto dos homicídios de 
mulheres no RN é feminicídio

VIOLÊNCIA
UESLEI MARCELINO

Protesto realizado para chamar atenção para a violência contra mulheres
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O governo de São Paulo entre-
gou ontem, 16, ao Ministério da 
Saúde mais um lote de 1 milhão de 
doses da vacina CoronaVac contra 
a covid-19, produzida no Institu-
to Butantan. Com a remessa, as 
liberações somam 55,149 milhões 
de doses fornecidas ao Programa 
Nacional de Imunização (PNI) 
desde 17 de janeiro, quando o uso 

emergencial do imunizante foi 
aprovado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A nova remessa é parte de um 
lote de 10  milhões de doses que se-
rão processadas com os 6 mil litros 
de ingrediente farmacêutico ativo 
(IFA) recebidos do laboratório chi-
nês Sinovac no último dia 26 de ju-
nho. A matéria-prima foi envasada 
no complexo fabril do Butantan, 
em São Paulo, e passou por etapas 
como embalagem, rotulagem e 
controle de qualidade das doses.

Números
Na última quarta-feira 14, o 

Butantan liberou 800 mil doses e 

ontem 15, mais 200 mil, totalizan-
do 2 milhões de doses entregues 
ao PNI nesta semana.

As vacinas entregues hoje fa-
zem parte do segundo contrato 
fi rmado com o Ministério da Saú-
de, de 54 milhões de vacinas. O 
primeiro, de 46 milhões, foi con-
cluído em 12 de maio. Até o fi nal 
de agosto devem ser disponibili-
zadas dez milhões de vacinas.

Na madrugada de terça-feira 13, 
o instituto recebeu carga recorde de 
12 mil litros de matéria-prima para 
produzir e entregar outras 20 mi-
lhões de doses. Uma nova remessa 
de IFA, com mais 12 mil litros, deve 
chegar até o fi nal deste mês.

Butantan entrega mais 1 milhão 
de doses de vacina ao PNI

Cresce recusa de vacina contra 
covid-19; relato é de 2.097 cidades

REFORÇO  | Liberações 
somam 55,149 mi de doses 
fornecidas ao Programa 
Nacional de Imunização

Em 2.097 cidades, foi relatada 
a recusa de vacina contra a co-
vid-19 nesta semana. O número 
corresponde a 74,2% das 2.826 
prefeituras ouvidas na 17ª edição 
da pesquisa da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) 
sobre a pandemia de covid-19. Em 
689 municípios, as prefeituras não 
relataram esse tipo de situação.

O levantamento também de-
tectou pessoas tentando escolher 
vacinas. Segundo a pesquisa, 2.109 
(74,6%) cidades constataram essa 
tipo de postura. Outras 687 (24,3%) 
não informaram tais práticas por 
parte dos cidadãos.

Também foram reportados 
casos de pessoas que se recusam a 
tomar determinados imunizantes. 
As vacinas mais recusadas foram 
a CoronaVac, em 1.067 (50,6%), 
a Oxford/AstraZeneca, em 829 
(39,3%) e, em menor proporção, a 
da Janssen, em 66 (3,1%).

Abastecimento
Entre as cidades que partici-

param do levantamento, 2.025 
(71,7%) afi rmaram não ter pro-
blema de desabastecimento de 
vacinas contra covid-19, neste 
semana. O número das que en-
frentaram desabastecimento che-
gou a 775 (27,4%), maior do que 

o registrado na semana passada, 
quando 17,7% municípios recla-
maram.

Das cidades que não rece-
beram imunizante, 739 (95,4%) 
fi caram sem a primeira dose. Em 
102 (13,2%) das cidades sem imu-
nizante, foi registrada a falta da 
segunda dose.

IMUNIZAÇÃO

AMANDA PEROBELI

FABIO RODRIGUES POZZEBOM

Em 74% das prefeituras houve relato de pessoas recusando imunizantes 

VINCENT BOSSON

AAs mortes causadas pela 
pandemia de covid-19 caíram 
14% na Semana Epidemioló-

gica 27, de 4 a 10 de julho, em com-
paração com a semana anterior. As 
informações estão no mais recente 
Boletim Epidemiológico do Ministé-
rio da Saúde sobre a covid-19.  

Na Semana Epidemiológica 
27 (SE 27), autoridades de saúde 
registraram 9.306 pessoas que não 
resistiram à covid-19, enquanto o 
boletim epidemiológico do Minis-
tério da Saúde na semana anterior 
trouxe 10.852 óbitos.

O resultado representa maior 
reversão no movimento de reto-
mada do crescimento da curva de 
óbitos, após uma estabilização em 
semanas anteriores. Mas o patamar 
do início de julho ainda está acima 
do registrado no fi m de fevereiro 
deste ano. A média móvel de mor-
tes na SE 27 fi cou em 1.329.

Os novos casos de covid-19 ti-
veram queda de 8% na semana do 
levantamento. Nesse período, foram 
registrados 326.978 novos diagnósti-
cos confi rmados, contra 355.131 na 
semana anterior. A média móvel de 

casos (total no período divido por 
sete dias) fi cou em 46.711.

O resultado da SE 27 marca a 
continuidade da trajetória de queda 
da curva de casos. A redução dos 
novos diagnósticos positivos de co-
vid-19 foi iniciada em março, com 
um revés na SE 13. 

Estados
Na semana de 27 de junho a 3 

de julho, sete estados tiveram incre-
mento de casos, dez fi caram estáveis 
e nove mais o DF experimentaram 
redução. Os crescimentos mais fortes 
ocorreram no Acre (19%) e em Goiás 
(16%). As quedas mais efetivas se de-
ram no Rio Grande do Norte (-43%) e 
Pará e Paraíba (-29%).

No caso dos novos óbitos, o 
número de estados com aumento 
desse índice foi de quatro, enquan-
to outros quatro fi caram estáveis e 
dezoito mais o DF tiveram menos 
mortes em relação ao balanço da 
semana anterior. Os maiores in-
crementos aconteceram no Acre 
(100%) e Rondônia (56%). As redu-
ções mais efetivas foram registradas 
no Piauí (-61%) e Amazonas (-41%).

Homens carregam caixão com vítima de covid-19 no momento mais crítico da pandemia 

Mortes caem 14% 
e casos, 8%, diz 
Ministério da Saúde

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

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

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

ATO ORDINATÓRIO 
 

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

Natal/RN, 8 de julho de 2021.  
 

HUGO VARGAS SOLIZ DE BRITO  
Auxiliar Técnico  

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0879/2021
COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E o Decreto Federal 10.024/2019
O Município de Afonso Bezerra/RN, vem a público comunicar que no dia 15 de julho de 2021 no Portal 
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de 
Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo o 
registro de preço para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 28 
de julho de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas através 
do e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/RN, 14 de julho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - SRP N° 017/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 670/2021
A Pregoeira do município de Bento Fernandes/RN, torna público que promoverá em 30 de julho de 
2021, às 10h00min o Pregão Eletrônico N.º 006/2021 SRP Nº 017/2021, do tipo menor preço, no 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br onde será disponibilizado o Edital 
e anexos de Licitação que tem como Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento 
de Pneus e Outros para o Municipal de Bento Fernandes/RN. Conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Demais especi cações e detalhes encontram-se 
à disposição dos interessados na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bento Fernandes/RN, em 16 de julho de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021-SEIMURB
PROC. Nº 143/2021

Objeto: Construção do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Estirão 
do Equador, Bairro  Abolição, Mossoró/RN.
Tipo: Empreitada por menor preço global.
Realização: 04/08/2021.
Horário: 09h00min.
Local de Abertura: Auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, sito à Av. Rio Branco, Av. Augusto 
Severo - Centro, Mossoró - RN.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Licitações, por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no horário 
de expediente de 07h30min às 13h00min, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e Compras – 
Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra – Presidente/CPL. 

O fi m de isenções fi scais para 
20 mil empresas, incluído 
no relatório da reforma do 

Imposto de Renda, pode fazer com 
que medicamentos, sabonetes, de-
sodorantes, entre outros produtos, 
fi quem mais caros. O objetivo do 
relator Celso Sabino (PSDB-PA) é 
que o corte de benefícios compense 
a queda de arrecadação com o Im-
posto de Renda das Pessoas Jurídi-
cas (IRPJ), prevista para ocorrer em 
2022 e 2023. 

As indústrias de cosméticos, 
perfumaria, higiene pessoal, medi-
camentos, produtos químicos, aero-
naves e embarcações serão afetadas 
pela medida. Também será retirada 
parte dos benefícios de PIS/Cofi ns 
dados a termoelétricas na aquisição 
de carvão e gás natural. 

O aumento da carga tributária 
para as indústrias deverá afetar o 
preço dos produtos, sendo repas-
sado aos consumidores, segundo 
associações dos setores. O Sindicato 
da Indústria de Produtos Farmacêu-
ticos (Sindusfarma) afi rma que os 
preços dos medicamentos de uso 
contínuo, com tarjas vermelhas ou 
pretas e hoje totalmente desonera-

dos do PIS e da Cofi ns, serão dire-
tamente afetados, com aumento de 
cerca de 12%. 

“Haverá repasse para o consu-
midor, porque o governo tem uma 
regra na lei de preços, que defi ne 
os nossos preços, que diz o seguin-
te: se aumentar a carga tributária, 
ou se reduzir a carga tributária, a 
Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (CMED) precisa 
automaticamente soltar as novas 
listas de preço máximo ao consu-
midor. Dependendo do nível de 
concorrência de um determinado 
produto, a fabricante pode ou não 
dar descontos. Mas as listas de 
preços divulgadas pela CMED tra-
rão o impacto do aumento da car-
ga tributária”, explica o presidente 
executivo do Sindusfarma, Nelson 

Mussolini. 
“Se o governo pegar a nossa car-

ga tributária, que no total é de cerca 
de 31%, e reduzir a zero, o produto 
na farmácia terá 31% de redução. 
Quando aumenta, é a mesma ques-
tão. Então, com o fi m da isenção, 
você vai fazer o consumidor pagar 
a mais essa carga tributária do PIS/
Cofi ns, de 12%”, afi rma. 

Segundo o Sindusfarma, a classe 
de medicamentos que é isenta do 
PIS/Cofi ns e será afetada pela me-
dida representa quase 70% dos pro-
dutos oferecidos no País. A entidade 
critica o fato de que o fi m da isenção 
só vai aumentar a carga tributária 
dos medicamentos no Brasil, que 
já é de cerca de 31% no preço fi nal 
ao consumidor, enquanto a média 
mundial é 6%. 

Fim de isenções para empresas 
deve encarecer remédios em 12%

Nova droga para Alzheimer enfrenta 
suspeitas e obstáculos nos EUA

ECONOMIA  | Segundo o 
Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos, 
corte de benefícios proposto 
pelo relator da reforma, 
deputado Celso Sabino, 
vai mexer com preços de 
medicamentos de uso 
contínuo; associações de 
outros setores também 
falam em repasse ao 
consumidor 

Fim de isenções fiscais pode encarecer medicamentos e outros produtos

O medicamento para mal de Al-
zheimer da farmacêutica Biogen, o 
primeiro tratamento aprovado para 
a doença em 20 anos nos EUA, está 
enfrentando obstáculos no país.

O aval foi considerado polêmico 
porque foi dado apesar da oposição 
do comitê assessor independente 
da FDA (agência reguladora de ali-
mentos e drogas dos EUA) e das afi r-
mações de especialistas de que não 
havia evidências sufi cientes de que 
a droga pudesse ajudar os pacientes.

A agência, porém, disse estar 
convencida das evidências da capa-

cidade do Aduhelm de eliminar as 
placas amiloides em pacientes com 
Alzheimer.

Agora, grandes hospitais dos 
EUA decidiram não usar o medi-
camento e muitas seguradoras de 
saúde aguardam as condições de 
cobertura do Medicare, o plano de 
saúde dos Estados Unidos para pes-
soas de 65 anos ou mais, antes de 
defi nir suas próprias políticas.

A Cleveland Clinic, um dos mais 
conhecidos sistemas de saúde do 
país, e o Mount Sinai de Nova York 
disseram na quinta-feira 15 que 

decidiram não usar a nova droga, 
chamada Aduhelm.

A FDA pediu na semana passa-
da uma investigação federal inde-
pendente sobre possíveis irregulari-
dades no relacionamento da Biogen 
com a FDA. As ações da Biogen caí-
ram quase 8% na quinta.

Em meados de junho, o Centro 
de Neurologia de Washington (DC) 
já tinha dito que não recomendaria 
o tratamento, que é dado como uma 
infusão mensal, para seus pacientes 
devido a preocupações sobre efi cá-
cia, segurança e custo.

SAÚDE

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO
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JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Em alguns perfis de redes sociais, 
fotos de senhoras sentadas na 
calçada, batendo papo, o que 

era muito comum há alguns anos, são 
apontadas como a forma primitiva do 
WhatsApp, chamado popularmente 
de “zap-zap”. Por ali, falava-se de tudo, 
desde a roupa da vizinha, das aven-
turas amorosas do morador do outro 
lado, sabia-se quando alguém tinha 
comprado um carro novo, de quem se 
enxeria para o padre, era uma salada 
medonha de tudo que é tipo de assun-
to, comentado com ou sem maldade, 
apenas como uma forma de interagir, 
de ocupar o tempo enquanto o café 

era preparado. Esperar para ver com 
quem a filha mais nova da vizinha che-
garia em casa era um dos momentos 
mais aguardados!

A resenha continua em outras 
“plataformas”, como os salões de bele-
za , as mesas dos bares e, mais recente-
mente, nos carros de aplicativos. Nos 
últimos dias, precisei dos serviços des-
ses motoristas tão eficientes e percebi 
que os papos dão conta de assuntos 
como política, economia, insegurança 
e, claro, a pandemia da covid-19.

  Jovens ou mais velhos, os moto-
ristas sabem de muita coisa a partir 
daquele universo móvel que circula le-

vando todo tipo de freguês, até jor-
nalista que ficou à pé, porque o carro 
velho que tem continua insistindo em 
quebrar, como é o caso do colunista.

 Muitos dessa turma do volante 
buscam informações nas redes so-
ciais, sites, portais, jornais e também 
no rádio do carro, o bom companhei-
ro de tantas jornadas. É legal ver o 
interesse pelas notícias, as reações que 
provocam e o jeito de cada um para 
abordar o passageiro, convidando-o 
ao debate até que a corrida termine.

E nessas idas e vindas, o contador 
de histórias aqui, que fica honrado 
com a sua companhia, caro leitor e 

cara leitora, traça linhas que forma-
tam novas opiniões e análises sobre 
essa doideira que é o mundo em que 
vivemos.

Como diz Almir Sater, “Cada um 
de nós compõe a sua história, cada ser 
em si carrega o dom de ser capaz e ser 
feliz”. E nessa tapeçaria da vida, mon-
tada em trilhas que nos une, para for-
marmos essa sociedade tão diferente 
nas formas, nas cores, mas que terá o 
mesmo destino quando nossa missão 
terminar, precisamos conversar mais 
com quem tem conteúdo para nos 
oferecer, quem fale de temas interes-
santes, quem sugira a leitura de bons 
livros, quem indique caminhos pelos 
quais possamos caminhar com a con-
vicção que evoluiremos como seres, 
cada vez mais, humanos.

Dos papos nas calçadas ao “zap-zap”

D
IVU
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A

Ç
Ã

O

A gigante de eletrônicos chine-
sa Xiaomi ultrapassou a Apple pela 
primeira vez e se tornou a segunda 
maior fornecedora de smartpho-
nes do mundo no segundo trimes-
tre, reforçando sua ambição de 
desafi ar a Samsung, antiga líder 
do mercado, enquanto se expande 
para o exterior.

No trimestre terminado em 
junho, as remessas globais da Xia-
omi aumentaram 83% em relação 
ao ano anterior, as mais altas entre 
as cinco maiores do mundo, o que 
lhe deu uma participação de mer-
cado de 17%, de acordo com a em-
presa de pesquisas Canalys, que 
não forneceu números de vendas 

específi cos.
A participação de mercado da 

Xiaomi é apenas 2 pontos percen-
tuais menor que a da Samsung, 
que manteve sua posição de nú-
mero um com as remessas cres-
cendo 15% ano a ano.

A Apple, único vendedor entre 
os cinco primeiros a experimentar 
um aumento de um dígito em re-
lação ao ano anterior, com apenas 
1%, caiu para o segundo lugar em 
participação de mercado, com 
14%, enquanto as chinesas Oppo 
e Vivo completaram o grupo com 
10% cada uma, já que suas remes-
sas aumentaram 28% e 27% em 
relação ao ano anterior, respecti-

vamente.
O crescimento da Xiaomi se 

deve à sua rápida expansão glo-
bal, com as remessas do segundo 
trimestre crescendo 300%, 150% 
e 50% na América Latina, África e 
Europa Ocidental, respectivamen-
te, segundo o pesquisador Ben 
Stanton, da Canalys.

No entanto, Stanton apontou 
que será uma “batalha difícil” para 
a Xiaomi explorar o mercado de 
luxo, já que seu preço médio de 
venda ainda é cerca de 40% e 75% 
menor que os da Samsung e da 
Apple, respectivamente.

“Portanto, uma das principais 
prioridades da Xiaomi neste ano é 

aumentar as vendas de seus apare-
lhos de última geração, como o Mi 
11 Ultra”, disse Stanton, acrescen-
tando que Oppo e Vivo comparti-
lham o mesmo objetivo.

A Huawei não esteve entre os 
principais vendedores de smar-
tphones no segundo trimestre, 
já que a empresa foi prejudicada 
pelas sanções dos Estados Unidos 
que limitam sua capacidade de 
comprar chips feitos com tecnolo-
gia americana.

Em geral, as remessas globais 
de smartphones aumentaram 12% 
em relação ao ano anterior no se-
gundo trimestre, de acordo com a 
Canalys.

Xiaomi ultrapassa Apple e se torna a 
2ª maior fabricante de smartphones

MUNDO. No trimestre 
terminado em junho, 
remessas globais da 
empresa aumentaram 83% 
em relação ao ano anterior

Loja da Xiaomi em Kiev, na 
Ucrânia
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

 Logo na manhã do sabadão, os astros estão de 
boas e enchem seu astral de magia. Tudo indica que 
estará mais sociável e amável em suas relações. Se 
estiver de folga, deve curtir bons momentos com 
seus queridos.

Sabadou e com as ótimas vibes dos astros. Seu 
jeito sociável estará nas alturas e o convívio com 
os seus amigos deve ser uma delícia, com direito a 
um programinha tranquilo e re  nado.

Sabadou e, se estiver de folga em casa, o clima deve 
ser tudo de bom. Não vão faltar harmonia, amor e 
bem-estar com sua família. Se trabalha em home 
of  ce, o ambiente agradável do lar ajudará o serviço 
a  uir.

Tô vendo aqui, escorpica, que seu dia começa 
chuchu beleza. Se não está de folga pela manhã, 
trabalhar longe dos outros será muito mais 
produtivo. Agora se lida com público, seu jeito 
agradável de falar deve ser um sucesso.

Seu sabadão começa do jeitinho que o seu signo 
curte, com você se expressando numa boa e 
fazendo ótimos contatos, seja pessoalmente, por 
telefone ou mensagens. Eita, que delícia!

Alô, alô, sagita! Seu sabadão começa com as 
amizades bombando. O clima é de harmonia com 
seus amigos, inclusive com aqueles de longe. Pode 
até dar um empurrãozinho para que todos se 
entendam numa boa.

Câncer, meu cristalzinho, a manhã promete um 
clima gostosinho em casa. A ligação com a família 
tende a  car mais forte, podem reviver boas 
lembranças e não vão faltar conforto e abundância 
no lar.

Capricórnio, meu consagrado, você começa o 
sabadão com o instinto apurado para os negócios 
e interesse na vida pro  ssional. Aí há boas chances 
de ter grandes ganhos, inclusive de pensão ou 
herança. Amém que fala, não é?

O sabadão começa com você arrasane, Leão. Se 
depender dos astros, estará mais sociável e irá esbanjar 
charme em seus contatos, ganhando todo mundo no 
papo. Há chance até de receber favores. Só cuidado pra 
não falar demais e acabar se envolvendo em fofocas.

O dia começa com você mandando superbem em seus 
relacionamentos pessoais e pro  ssionais, caso trabalhe no 
sabadão. Popular, terá facilidade pra fazer contatos e manter 
a harmonia com todos. Na saúde, talvez precise cuidar 
melhor do corpo, já que a recuperação tende a  car devagar.

O dia começa com a Lua brilhando na sua Casa da 
Fortuna e numa boa com a fada sensata Vênus, sinal de 
que deve pintar money, money, money! Mais sociável e 
com bom gosto, pode ser fácil ganhar uma grana com 
o público, sobretudo feminino. 

Sabadou e os astros dão a maior força pra você 
melhorar seus relacionamentos e sua situação 
 nanceira. Bom gosto, sociabilidade e jeito amável 

não vão faltar e devem te ajudar a arrasar! Depois as 
coisas podem desandar um pouco.

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
“Th e Masked Singer Brasil”, 

com Ivete Sangalo e estreia na 
Globo em 10 de agosto, também 

será exibido no Multishow. 
Stepan Nercessian e Rosane 

Gofman estão em “Confi ssões de 
Uma Garota Excluída”, fi lme de 

comédia que será disponibilizado 
pela Netfl ix. Record comunica 
que a coletiva do “Ilha Record”, 

com Sabrina Sato, será na 
próxima terça-feira, 15h. Foi 
um sucesso o lançamento de 

“Chica da Silva – O Romance de 
uma Vida”, livro da jornalista 

Joyce Ribeiro em Portugal... ... 
O evento, realizado com todas 

as medidas de segurança, reuniu 
personalidades portuguesas, 

africanas e brasileiras.
Continuam muito frequentes 

as mudanças na programação da 
CNN Brasil...  ... Agora, de volta 
ao passado, o casal Mari Palma e 
Phelipe Siani terá novamente um 

novo programa.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Urgência
Entre os principais problemas da 

Globo, a partir da antecipação da mu-
dança de Luciano Huck para os domin-
gos, é o que colocar nas tardes de sába-
do, ao fi m do “Caldeirão”.

Existem estudos em cima disso. Mas 
nada deve acontecer tão imediatamente.

No calor
Luciana Gimenez está nos Estados 

Unidos em férias com os fi lhos, mas dei-
xou programas gravados até o começo 
de agosto.

O anunciado novo programa, “Ope-
ração Cúpido”, se sair do papel, será só 
no ano que vem.

(Instagram)

Premiada
Christine Fernandes, de várias novelas 

na Record e na Globo, foi premiada no Fes-

tival de Cinema de Bento Gonçalves.
Escolhida melhor atriz pelo seu 

desempenho no fi lme “Entre”. Este tra-
balho marca também a estreia do Bruno 
Gissoni como diretor de cinema.

Acelerando
A dramaturgia da Record está fi na-

lizando as gravações de Jacó, penúltima 
fase de “Gênesis”.

E, ao mesmo tempo, já iniciando as 
de “José do Egito”, que será a última da 
novela.  Ao fi nal, os estúdios serão ime-
diatamente liberados para dar lugar aos 
trabalhos de “Reis”.

Abrindo o leque
A produção da Netfl ix no Brasil não 

deve se limitar a seriados, documentários 
ou até fi lmes.

Há o desejo de ampliar a realização 
de programas, especialmente na forma 

de realities shows. Na mira, nomes im-
portantes da TV.

Locações
A Globo está intensifi cando as grava-

ções em externas de “Um Lugar ao Sol”, que 
vem aí na faixa das 21h, depois de “Império”.

Ruas de alguns bairros carioca, 
como Botafogo, Laranjeiras e Santa Te-
reza estão sendo utilizadas.

Nova temporada
A partir de terça-feira, às 22h, o Dis-

covery vai exibir novos episódios da série 
“Largados e Pelados” (Naked and Afraid), 
que se transformou em sucesso mundial.

Os participantes, sem roupas, se 
propõem a passar 21 dias na natureza 
selvagem, munidos de mapas e utensílios 
elementares, tais como facas e panelas. 
As duplas são formadas por casais, até 
então desconhecidos entre si.

Globo acerta ao ante-
cipar estreia de Huck 
no domingo. Mas e o 
sábado?

A Globo, também levada 
pelas circunstâncias, acabou 
acertando duas vezes ao an-
tecipar a estreia de Luciano 
Huck nos domingos.

Primeiro, por que deixar 
só para o ano que vem, algo 
que pode ser feito agora? Não 
tinha muito sentido, mesmo 
considerando os cuidados 
que essa troca passa a exigir.

Por outra, como margem 
de segurança, também foi 

acertada a decisão de come-
çar com um formato consa-
grado, como é o caso do “Show 
dos Famosos”. A sua produção 
agora terá tempo para desen-
volver novos conteúdos com 
mais tranquilidade.

E, por outra, também foi 
importante a presença de 
Tiago Leifert na condução da 
“Superdança dos Famosos”, 
incluindo-se no meio disso, sa-
ída de um e entrada de outro, 
porque assim não se caracteri-
zou a troca direta, Faustão por 
Huck.

Para o bem de todos, mes-
mo não sendo algo pensado 
ou talvez nem imaginado, foi o 
melhor que poderia acontecer.
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ANCHIETA E FONSECA LTDA, CNPJ: 04.921.435/0001-20, torna público que está querendo ao Instituto torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) para o Transporte de Resíduos Não Perigosos, havendo a 
localização do setor administrativo na Rua José Ramos, N° 25, Bairro Centro, Município de Pendências 
/RN. 

Jonas Fonseca Junior 
Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0176 

 
ARRUDA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 17.449.944/0001-43, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação (LO) nº 0176, com prazo de validade até 06/04/2021, em favor do empreendimento Transporte de 
Carga Perigosa (Combustíveis Líquidos), localizado na Av. Santa Luzia, nº 01, Centro, Poço Branco/RN. 
 

CARLOS ALBERTO ARRUDA 
Sócio-Administrador 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO – Nº 2020-148041/TEC/LA-0003 
 
A Elizabeth Produtos Cerâmicos, CNPJ 08.568.537/0001-64, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração Nº 
2020-148041/TEC/LA-0003, em favor de Extração mineral de Argila, com incremento de área de 9,65 hectares 
e de volume de extração de 4.500 m³/mês. O empreendimento encontra-se inserido na poligonal do processo 
ANM n° 848.087/2017, localizado em Pedrinhas, Zona Rural, Ipanguaçu/RN. 
 

Sharon Emanuelle Guedes Barboza Fernandes 
Representante Legal/Requerente 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
Central Eólica Camboas I LTDA, 18.180.415/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo 
de validade até 09/07/2023, em favor dos empreendimentos Parque Eólico Camboas V e Parque Eólico 
Camboas VI, localizado na Zona Rural de Lajes/RN. 
 

Iron de Medeiros Bezerra 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
HUIDBERG IDUINO DE OLIVEIRA, CPF: 807.156.564-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a concessão de Licença 
Simplificada-LS, com validade: 03/03/2027, para Carcinicultura, com Área de produção 5,13ha, localizado na 
Fazenda Paraiso, S/N, Zona Rural, Arez/RN. 
 

HUIDBERG IDUINO DE OLIVEIRA 
PROPRIETÁRIO 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
HUGLENISE IDUINO DE OLIVEIRA, CPF: 315.832.964-68, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, com validade: 01/03/2027, para Carcinicultura, com Área de produção 9,98ha, localizado na 
Fazenda Paraiso, S/N, Zona Rural, Arez/RN. 
 

HUGLENISE IDUINO DE OLIVEIRA 
PROPRIETÁRIA 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO SAO TOME LTDA - CNPJ: 04.839.900/0001-88, torna público que recebeu do IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação, Nº 2021-159870/TEC/RLO-0123, com prazo de validade até 
15/07/2027, para atividade de Revenda de Combustíveis Líquidos, empreendimento localizado na Av. 
Bacharel Tomaz Landim, n° 1340, Olho D'água, São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

Goianinha, 15 de julho de 2021. 
 
Nos termos dos artigos 1.349 e 1.355 do Código Civil, nós, representando um quarto das frações ideais do Condomínio 
Residencial Resort Pipa, situado na Rua da Mata, s/n, Praia de Pipa, Tibau do Sul/RN, composto por 22 (vinte e duas) 
unidades (art. 4º da Convenção), subscritos abaixo, CONVOCAMOS, os senhores proprietários, promitentes 
compradores, cessionários e promitentes cessionários das unidades autônomas, para comparecer à Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar no dia 31 de julho de 2021 às 15h, na sede do Condomínio, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 
1. Formação da Mesa; 
2. Deliberação sobre a Destituição do Síndico, nos termos do Art. 1.349 do Código Civil; 
3. Deliberar sobre a nulidade das decisões constantes na ata da Assembleia realizada no dia 16 de Outubro de 2019, 
por não constar no Edital de convocação, descumprindo os artigos 30, 32, 37 da Convenção; 
4. Eleger o Síndico e Sub-Síndico; 
5. Eleger os membros efetivos e suplementares do Conselho Consultivo e Fiscal; 
Para ter direito de voto na Assembleia, nos termos do art.48 da Convenção do Condomínio, o condômino que se faça 
representar por procurador, deverá apresentar procuração seja por instrumento público ou particular, devidamente 
datado e assinado pelo outorgante, com a qualificação do procurador, haja vista que o direito ao voto se restringe aos 
proprietários das unidades condominiais ou aos seus procuradores legalmente habilitados. Não poderão votar nas 
assembleias os condôminos que estiverem em atraso no pagamento de suas contribuições condominiais ou multas que 
lhes tenham sido impostas, conforme disposto no art.1.336, da Lei 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil). Se não houver 
número em primeira convocação, instalar-se-á a Assembleia em segunda, com qualquer número, às 15h30min, para as 
matérias que não exigem quórum especial. 
 

JAQUELINE DE OLIVEIRA BRAGA E/OU JARDELINE DE 
OLIVEIRA BRAGA - UNIDADE 08 

JULIO MINERVINO FILHO E/OU ANA GABRIELA 
BARBALHO MINERVINO - UNIDADE 14 

ANTONIO CARLOS DE MORAIS 
UNIDADE 18 

HERBERT ARY ARZABE ANTEZAMA COSTA 
NÓBREGA SISENANDO - UNIDADE 20 

RONALD DE GROOT E/OU DENISE PAULINA BIJISMA 
UNIDADE 21 

MARCEL RODRIGUES GURGEL PRAXEDES 
UNIDADE 01 

MAX JOSEF BLEUEL - UNIDADE 05 CELIO ISIDORO E/OU ROSELI ISIDORO - UNIDADE 06 

EDUARDO JOSE MILET - UNIDADE 07 
 

A modelo Yasmin Brunet, esposa 
de Gabriel Medina, voltou a se 
pronunciar sobre a proibição 

do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 
que a impediu de acompanhar o sur-
fista nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Devido à pandemia da Covid-19, 
o número de acompanhantes dos 
atletas é restrito e Medina levará o 
treinador Andy King, australiano 
que atuou como técnico nas últimas 
etapas do circuito mundial da WSL.

Após a notícia de que o marido 
da atleta do lançamento de disco 
Andressa Morais será um dos treina-
dores da equipe de atletismo, Yasmin 
comentou a informação nos Stories 
do Instagram. “A verdade sempre apa-
rece. Sabia que era pessoal”, escreveu.

Segundo o blog Olhar Olímpi-
co, do UOL, Everton Luiz Ribeiro 
foi convocado na quarta-feira 14 
pela Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt). O marido de 
Andressa tem formação em edu-
cação física e tem registro como 
treinador na confederação.

A tenista brasileira Luisa Ste-
fani, atual número 23 do 
mundo no ranking indivi-

dual de duplas da WTA, recebeu 
uma ótima notícia nesta sexta-fei-
ra. Ela entrou na chave de duplas 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio 
ao lado de Laura Pigossi, número 
2 do Brasil, e disputará pela pri-
meira vez a maior competição de 
esportes do planeta. Com a vaga 
confi rmada, ela embarca neste 
domingo para a capital do Japão.

“Estou sem palavras para des-
crever minha alegria e emoção 
quando recebi a chamada que tinha 
entrado com a Laurinha. Aconte-
ceu muita coisa nesses últimos me-
ses e ano e sempre tive o objetivo e 
a garra de disputar essa Olimpíada. 
Não estava fácil, a princípio não ti-
nha entrado. Receber essa notícia 
de última hora é indescritível. Vou 
compartilhar com minha família, 
meu treinador e todo mundo que 
se entregou junto comigo para al-
cançar esse sonho. Será incrível me 
juntar ao time em Tóquio. E vamos 

Brasil!” vibrou Stefani.
A brasileira fará apenas um ajus-

te no calendário para a disputa dos 
Jogos de Tóquio-2020. Ela não jogará 
mais o WTA 125 de Charleston, nos 
Estados Unidos, onde atuaria na 
chave de simples. Após a Olimpíada, 
seguirá para o WTA de San Jose, na 
Califórnia, também em solo ameri-
cano, que começará em 2 de agosto.

Na sequência, Stefani disputa-
rá os torneios WTA 1000 de Mon-
treal, no Canadá, e de Cincinnati, 

nos Estados Unidos, o WTA 250 de 
Cleveland (EUA) - em simples - e 
o US Open. Todos esses com a ca-
nadense Gabriela Dabrowski, 14.ª 
do mundo, por conta da lesão no 
pé da parceira americana Hayley 
Carter, que fi cará afastada das 
quadras até o fi nal do ano.

O torneio de tênis na Olimpíada 
começa no próximo dia 24 e as cha-
ves de simples e de duplas serão sor-
teadas na noite da quarta-feira (de 
Brasília), manhã de quinta no Japão.

Brasileiras garantem vaga na chave 
de duplas de tênis das Olimpíadas

Esposa de Medina, Yasmin Brunet 
diz que veto do COB foi pessoal

TÓQUIO 2021 | Luisa Stefani 
vai atuar ao lado de Laura 
Pigossi no torneio da 
Olimpíada

Luisa Stefani ao lado de Laura Pigossi conquistaram vaga em Tóquio 

Yasmin insiste em ir para as olímpiadas convocada pelo Comitê Olímpico Brasileiro

PARA QUE TÁ FEIO 
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