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Prefeitura discute 
projeto de criação 
do primeiro museu a 
céu aberto do RN

Caminhoneiros 
planejam greve 
contra aumento 
de combustíveis

Emídio Júnior assina 
cessão de terreno 
para construção de 
PAX em Macaíba

Pandemia da covid-19 
deixa órfãs mais de 
cento e trinta mil 
crianças brasileiras
GERAL. 13 | Pelo menos 130.363 crianças 
brasileiras ficaram órfãs por causa da 
covid-19, entre março do ano passado e 
o final de abril deste ano.

CIDADES. 5 | O projeto está prestes a sair 
do papel sob a coordenação da gestão 
municipal. O museu será instalado na 
Praça Augusto Severo, em Natal.

GERAL. 7 | Possibilidade de uma nova 
greve dos caminhoneiros ainda enfrenta 
resistências, mas voltou ao radar da 
categoria, que está em alerta. 

Pesquisa mostra 
aumento de influência 
das redes sociais nos 
hábitos de consumo
CIDADES. 6 | Os aplicativos e as redes 
sociais estão substituindo as lojas 
físicas. É o que aponta pesquisa da 
CNDL e Serviço de Proteção ao Crédito. 

POLÍTICA. 4 | O prefeito Emídio Júnior 
assinou a cessão do terreno para 
a implantação do Parque Científico 
Tecnológico Augusto Severo (PAX), 
em Macaíba, nesta quarta-feira 
21, em solenidade no auditório da 
Governadoria do Rio Grande do Norte. 
O documento também contou com 
assinaturas da governadora Fátima 
Bezerra; do reitor da UFRN, José 
Daniel Diniz; da coordenadora do 
projeto do Parque, Ângela Paiva e do 
presidente da Fapern, Gilton Sampaio.

“Nem como balão de ensaio a 
pré-candidatura de Benes serve”
POLÍTICA.3 | Declaração é do senador petista Jean Paul Prates, que ainda se disse decepcionado com o deputado federal 
Benes Leocádio, que lançou sua pré-candidatura ao governo do Estado, numa provável disputa com Fátima Bezerra 
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Deputados acusam Fátima Bezerra 
de tentar interferir no diretório local 
do PSD, presidido por Robinson.
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ALEX 
VIANA

Desde que Bolsonaro assumiu, 
velhos esqueletos começam a 
sair do armário em profusão. 

PÁGINA 6

MARCELO
HOLLANDA

Fenomenal é um trabalhador 
brasileiro sustentar sua família 
com mísero salário mínimo.

PÁGINA 12

JOÃO
RICARDO
CORREIA

Vinícola australiana Masstengo 
mostrou que não brinca em serviço 
e coloca no mercado o vinho roxo.

PÁGINA 14

FABRICIA 
MESQUITA

Ana Sátila treina há 13 dias 
no Japão e rema confiante 
em busca de medalha

ESPORTES. 14 | Ela foi a primeira atleta brasileira a 

desembarcar no Japão e, desde então, treina pesado na 

pista do Centro de Canoagem Slalom de Kasai, de olho 

numa medalha olímpica. Sua estreia será no domingo 25.
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o receber nessa semana a visita de cor-
tesia do presidente nacional do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas-Sebrae, Carlos Melles, a go-
vernadora Fátima Bezerra destacou os 
incentivos dados ao setor produtivo po-
tiguar e disse que vislumbrava dias me-
lhores para a economia do Rio Grande do 
Norte no pós-pandemia.

“Tiramos o Estado da UTI e, aos pou-
cos, estamos recuperando a capacidade de 
investimento. Paralelo a isso, as empresas 
estão expandindo os negócios e outras 
estão chegando para investir aqui”, enfati-
zou a governadora, citando a instalação de 
empresas no Distrito Industrial e os inves-
timentos em energia limpa. Somente no 
setor de produção de energia eólica e solar, 
os projetos contratados somam mais de 
R$ 6 bilhões no primeiro semestre de 2021 
e outros R$ 6 bilhões estão sendo contrata-
dos, esclareceu o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Jaime Calado.

Ao presidente do Sebrae, Fátima lem-
brou do trabalho desenvolvido por ela no 

Congresso Nacional, juntamente com Mel-
les e outros parlamentares, pela aprovação 
da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. 
“Agora, na condição de governadora, tive-
mos a alegria de encaminhar o projeto para 
a Assembleia Legislativa. E na semana pas-
sada, assinamos o decreto que regulamenta 

o Fórum Estadual para colocar essa lei para 
rodar, para que não vire letra morta”.

O Fórum Estadual Permanente das 
Microempresas, das Empresas de Pe-
queno Porte e dos Microempreendedo-
res Individuais do Rio Grande do Norte 
(FEMPE/RN) é composto por 12 mem-

bros, representantes do poder público e 
de entidades empresariais.

“Estamos encantados com o Sebrae. 
Dá para se tratar muito bem as parcerias”, 
disse Carlos Melles, que presidiu a Comis-
são Especial da Microempresa em 2006, e 
foi relator do projeto Microempreendedor 
Individual (MEI) e da Empresa Simples de 
Crédito (ESC), em 2018. Melles aproveitou 
para convidar a governadora Fátima Bezer-
ra a participar das comemorações dos 50 
anos do Sebrae, em Brasília, em 2022.

Participaram do encontro, na sala 
de reuniões da Governadoria, o vice-
-governador Antenor Roberto, os secre-
tários Jaime Calado (Sedec), Aldemir 
Freire (Seplan), Carlos Eduardo Xavier 
(Tributação) e o adjunto Sílvio Torquato 
(Sedec). Acompanhando o ex-deputado 
Carlos Melles estavam o presidente da 
Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz; o su-
perintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo; 
o presidente do CDL Natal, José Lucena. E 
mais: João Hélio, Itamar Manso, Marcelo 
Toscano e Cláudio Mendonça.

À espera de dias melhores para a economia do RN

Incômodo
É incômoda a acusação que deputados 

estaduais fazem, apontando uma tentati-
va de interferência direta da governadora 
Fátima Bezerra, através do presidente 
nacional do PSD, Gilberto Kassab, no di-
retório local do partido, presidido pelo 
ex-governador Robinson Faria.

Limites
Supostamente se valendo da perspectiva 

de parceria nacional futura entre o PSD e PT 
em torno da candidatura de Lula à presidên-
cia da República, Fátima teria pedido a Kas-
sab que nomeasse o deputado estadual Jacó 
Jácome (PSD) presidente do diretório do PSD 
no RN. Se isso aconteceu, Fátima agiu sem 
noção de limites, ao que tudo indica.

Silêncio
O pior é o silêncio da governadora, 

frente às críticas de parlamentares esta-
duais. O deputado Galeno Torquato che-
gou a classifi car como tentativa de golpe 
a ação governamental. Para José Dias 
(PSDB), Fátima “propôs a um presidente 
de partido, que ela não tem a menor liga-
ção, a destituição de uma amizade que sei 
que há entre Gilberto Kassab e Robinson 
Faria”.  

Afi ançador potiguar
A nomeação do senador piauiense Ciro 

Nogueira, presidente nacional do Progres-
sistas, para ministro da Casa Civil da Pre-
sidência da República, além de fortalecer 
a proximidade de Jair Bolsonaro com um 
dos principais partidos do chamado Cen-
trão, chancela o empoderamento do minis-
tro das Comunicações, Fábio Faria, junto 
ao próprio núcleo presidencial.

Vice próximo
Fábio, amigo de farra de Ciro Nogueira, 

é o principal afi ançador dessa nomeação, 
e é quem mais lucrará politicamente com 
isso. De certo, o deputado federal potiguar 
licenciado encontrará em Ciro um grande 
aliado para sua indicação como candidato a 
vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro.

Em alta
A possibilidade de Fábio ser indicado vice 

de Bolsonaro tomou conta dos gabinetes presi-
denciais, devido à defesa intransigente que Fá-
bio tem feito do governo Bolsonaro, buscando 
blindar o presidente das críticas contra a con-
dução inefi caz do país durante boa parte da 
pandemia até agora, e também pela articula-
ção que o fi lho de Robinson Faria tem feito jun-
to aos demais partidos no Congresso Nacional.

PP
Fábio deverá se fi liar ao PP de Ciro No-

gueira, inclusive assumindo a presidência 
do diretório estadual da legenda no Rio 
Grande do Norte. Com a chegada de Ciro 
Nogueira ao coração do governo federal, a 
Casa Civil, o partido poderá/deverá chan-
celar a indicação do potiguar como vice de 
Bolsonaro.

RN
E o que pode representar ter Fábio Faria 

como vice-presidente da República para o 
Rio Grande do Norte? A julgar pelo que o 
potiguar tem feito até agora pelo Estado na 
condição de ministro das Comunicações, 
absolutamente nada. Até o presente mo-
mento, em que pese o RN ser o responsável 
por Fábio estar onde está (afi nal ele só é mi-
nistro porque é deputado federal eleito pelo 
RN), o marido de Patrícia Abravanel tem 
usado sua infl uência apenas em benefício 
próprio, visando suas ambições políticas.

Pausa preparativa
Os deputados estaduais da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte entram 
em recesso hoje, após a votação da LDO. 
Serão duas semanas de pausa. A Casa vol-
ta a operar na primeira semana de agosto, 

com duas CPIs que devem esquentar o am-
biente político no Estado.

Assediado
Por falar na Assembleia, o presidente 

Ezequiel Ferreira, líder do PSDB no Estado, 
ainda não se posicionou sobre 2022. É as-
sediado pela governadora Fátima Bezerra 
(PT) e pelo ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho.

Chapa dos sonhos
Para Ezequiel, a chapa dos sonhos seria 

Fátima para o governo, Rogério Marinho para 
o Senado. Uma pena para o presidente do PS-
DB porque, politicamente, Fátima e Rogério 
são que nem água e óleo: não se misturam.

Nova direção
A deputada federal Carla Dickson, atu-

almente no PROS, articula para assumir o 
comando do PSL no Estado, atualmente 
com o delegado Sérgio Leocádio. Leocádio 
deverá assumir o diretório de Natal.

Triunvirato
Por falar em PSL, quem deixa a legenda é o 

deputado federal General Girão. Articula com 
Rogério Marinho e o deputado federal Beto 
Rosado nova legenda como abrigo partidário.

DIVULGAÇÃO

A

GIRO DE NOTÍCIAS

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

Fátima lembrou do trabalho desenvolvido por ela pela aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa
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ENTREVISTA | Para o senador petista, anunciar a disposição de disputar como pré-candidato a sucessão do governo do RN em 2022, contra Fátima 
Bezerra, depois de ser reconduzido à liderança da bancada potiguar no Congresso, foi um erro do deputado federal do Republicanos

“Estou decepcionado com Benes 
Leocádio”, diz Jean Paul Prates

REPRODUÇÃO

O senador Jean Paul Prates 
(PT) está decepcionado 
com o deputado federal 

Benes Leocádio (Republica-
nos).  “Três depois de ser recon-
duzido à liderança da bancada 
potiguar no Congresso, numa 
função de intermediação en-
tre a oposição e o Planalto, ele 
(Benes) simplesmente lançou 
sua pré-candidatura ao governo 
do RN contra governadora. E, 
agora, como fi ca?”, pergunta o 
senador, que se orgulha de ter 
tido sua suplência de Fátima ao 
Senado Federal decidida orga-
nicamente pelo PT e não como 
resultado de uma articulação 
entre poderosos da legenda.

Aliás, durante entrevista à 
jornalista Diassis Oliveira no es-
túdio da Agora TV, exibida nas 
redes sociais do Agora RN, Jean 
Paul deixou bem claro que nem 
como “balão de ensaio” a pré-
-candidatura de Benes Leocádio 
ao Governo do Estado serve.

“Em outubro começam a se-
rem defi nidas as regras eleitorais 
e teremos até março do ano que 
vem para acomodações parti-
dárias antes do jogo sucessório 
propriamente dito começar”, 
avisa. E acrescenta estar entre 
aqueles que acham a calma uma 
boa conselheira, especialmente 
quando existe muita água pra 
rola embaixo da ponte.
“Ainda estamos na fase de fazer o 
dever de casa, entregar um Esta-
do saneado, justamente o que a 
governadora está fazendo. Qual-
quer coisa antes disso é balão 

furado”, afi rma o parlamentar.
Acompanhe uma síntese da 

entrevista:

Agora RN: Como o senhor enca-
rou a pré-candidatura do depu-
tado Benes Leocádio ao governo 
do Rio Grande do Norte?

Jean Paul: Foi uma decepção, 
especialmente porque ele foi 
reconduzido à liderança da 
bancada potiguar na condição 
de um interlocutor da oposição 
junto ao governo Bolsonaro, 
um trânsito importante para 
quem faz política no seu melhor 
nível. Só que não foi assim. Três 
dias depois de sua recondução, 
Benes encampou uma pré-can-
didatura contra Fátima, que es-
tá resgatando o Estado de uma 
situação falimentar com muito 
sacrifício. Como fi ca isso?

Agora RN: Como o senhor inter-
pretou essa decisão do deputa-
do?

Jean Paul: Sou daqueles que apre-
cia a calma. A pressa em nada fa-
vorece pretensões políticas quan-
do há todo um jogo a ser jogado. 
Até outubro começaremos a defi -
nir as regras do jogo eleitoral e até 
março do ano que vem se darão 
acomodações partidárias, tendo 
em vista o pleito majoritário. Ho-
je, a pressa em defi nir posições, 
mesmo que isso seja um balão de 
ensaio, é um erro primário, já que 
o momento é de fazer o dever de 
casa. É o que a governadora Fáti-
ma está fazendo, tirando o Esta-
do da falência que o encontrou. 

De meu lado, estou trabalhando 
sem pensar em mais nada.

Agora RN: O senhor já participou 
mais da CPI da pandemia no Se-
nado. Algum problema?

Jean Paul: Absolutamente ne-
nhum. Temos acompanhado e 
participado da CPI, só dei uma 
pequena arrefecida depois da-
quele depoimento do Domin-
ghetti (cabo da Polícia Militar de 
Minas Gerais Luiz Paulo Domin-
ghetti Pereira, que sem nenhuma 
credencial negociou com o Mi-
nistério da Saúde a venda de 400 
milhões de doses da vacina As-
traZeneca e denunciou o pedido 
de propina de US$ 1 por dose). Es-
se sujeito, em minha opinião, não 
passou de um cavalo de Tróia, 
algo criado para desviar o foco da 
Comissão.  E se viu realmente que 
não passava de um picareta.

Agora RN: Foi um erro da CPI ou-
vi-lo?

Jean Paul: O que eu sei é que 
havia três ou quatro focos 
principais a serem seguidos e 
a comissão perdeu tempo com 
aquela distração sem qualquer 
sentido. A questão é saber se os 
representantes do Ministério 
da Saúde foram enganados ou 
estavam coniventes com o ab-
surdo daquela situação. E por-
que deram tanta atenção a um 
intermediário quando meses 
antes o laboratório já oferecia 
milhões de doses diretamente. 
São questões indigestas que 
precisam ser respondidas.

Agora RN: Na sua opinião, qual o 
tronco principal de investigação 
da CPI?

Jean Paul: Em minha opinião, é a 
contribuição perversa do gover-
no federal para que a população 
voltasse a trabalhar em plena 
pandemia sem nenhum tipo de 
esclarecimento ou suporte por 
puro negacionismo da crise sani-
tária. Isso pra mim é que mostra 
o dolo. A própria participação do 
ministro Eduardo Pazuello para 
atrapalha a vacina Coronavac e 
o fato dele mesmo estar nego-
ciando com uma empresa ame-
ricana e outra lá do Paraná como 
intermediárias da Coronavac 
quando o representante ofi cial 
é sabidamente o Butantan, tudo 
isso é gravíssimo.

Agora RN: Este então seria um 
dos principais eixos da investiga-
ção?

Jean Paul: Entre outros, já que 
se trata esse o mesmo grupo do 
Ministério da Saúde que deixou 
a Pfi zer pendurada esperando, 
empresa esta que nunca teve 
intermediário e está presente no 
Brasil com fábrica, laboratórios 
e escritórios. Vende para o país 
regularmente fora de vacina al-
go ao redor de US$ 6 bilhões por 
ano e, portanto, já é um grande 
parceiro do Ministério da Saúde. 
E desde o ano passado, logo que 
surgiu a pandemia, a empresa 
avisou que estava desenvolven-
do uma vacina e simplesmente 
ignorando pelo Ministério da 
Saúde.   Até que apareceu o Fábio 

Wajngarten (ex-secretário-exe-
cutivo do Ministério das Comu-
nicações e ex-chefe da Secretaria 
Especial de Comunicação Social 
do Governo Federal), bancando 
o herói da situação.

Agora RN: Então essa seria a 
grande questão da CPI?

Jean Paul: Negligência talvez 
com dolo, ou seja, com intenção 
de deixar uma vacina viável e 
acessível à população brasileira 
esperando enquanto negócios 
escusos com vacinas se desen-
volviam. Olha, ser corrupto já 
é péssimo, mas às custas de va-
cinas e da vida de milhares de 
brasileiras é realmente obsceno.

 Agora RN: Mas a questão de CPIs 
nos estados, como o senhor qua-
lifi ca?  

Jean Paul: As CPIs nos Estados 
são uma ação do governo para 
tirar foco sobre a CPI e o caso 
do Nordeste já pode ser tipifi ca-
do, tendo em vista o famoso ca-
so dos respiradores comprado 
pelo consócio e não entregues, 
como calote puro. Se o Ministé-
rio da Saúde tivesse liderando o 
processo de aquisição de testes, 
vacinas e respiradores nada dis-
so teriam ocorrido. Falo tam-
bém de insumos como más-
caras, seringas e por aí afora. 
Quando o governo central abre 
mão de liderar esse processo, 
num momento em que todos os 
países do mundo se movimen-
tavam para realizar as mesmas 
compras, é algo perverso.

Senador Jean Paul Prates,
do PT, foi entrevistado pela 
jornalista Diassis Oliveira
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AAssembleia Legislativa do 
RN aprovou, na manhã desta 
quarta-feira 21, o Projeto de 

Lei que suspende todos os prazos 
relativos aos concursos públicos rea-
lizados no Rio Grande do Norte, em 
razão da pandemia da covid-19. À 
proposta original, de autoria da de-
putada estadual Isolda Dantas (PT), 
foi encartada emenda, de autoria do 
deputado Ubaldo Fernandes (PL), 
considerando retroatividade para os 
concursos públicos a partir de 19 de 
março de 2020, data do decreto de 
calamidade pública pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS).

“Essa matéria é fruto de esforço 
e entendimento político de vários 
deputados e repara uma injustiça 
garantindo que os concursados 
não sejam mais punidos pela pan-
demia. Muitos lidam com perdas 
e ainda com o luto coletivo que 

estamos na sociedade. Essa maté-
ria garante, para essas pessoas, a 
esperança de ser chamado por um 
concurso”, destaca Isolda Dantas.

De acordo com o documento, até 
o término da vigência do estado de 
calamidade pública decorrente da 
covid-19 fi cam proibidos: 

- admitir ou contratar pessoal, 
a qualquer título, ressalvadas as re-
posições de cargos de chefi a, de di-
reção e de assessoramento que não 
acarretem aumento de despesa, as 
reposições decorrentes de vacân-
cias de cargos efetivos ou vitalícios, 
as contratações temporárias de 
que trata o inciso IX do caput do 
art. 37 da Constituição Federal e as 
contratações de alunos de órgãos 
de formação de militares; 

- realizar concurso público, ex-
ceto para as reposições de vacâncias 
previstas no inciso I deste artigo.

A deputada Isolda Dantas des-
taca que a regra não se aplica nos 
casos de determinação judicial, 
Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) ou Termo de Ajustamen-
to de Gestão (TAG).

Para Ubaldo Fernandes, o projeto 
“vai dar respaldo jurídico para que os 
concursados não sejam prejudica-
dos”. Em parecer oral em substitui-
ção às comissões de Administração, 
Serviços Públicos, Trabalho e Segu-
rança Pública e de Educação, Ciência 
e Tecnologia, Desenvolvimento So-
cioeconômico, Meio Ambiente e Tu-
rismo, o deputado Jacó Jácome (PSD) 
destacou o “mérito incalculável [do 
projeto] no que diz respeito a com-
preender que os concursados, que 
muitas vezes não conseguiram fazer 
as etapas por conta do fechamento 
de órgãos públicos, fi caram prejudi-
cados pela situação excepcional”. 

Prefeito Emídio Júnior assina cessão de terreno 
para construção do Parque Científico e Tecnológico

Assembleia aprova projeto de lei 
que suspende prazos de concursos

EFEITO DA PANDEMIA

Oprefeito Emídio Júnior assi-
nou a cessão do terreno pa-
ra a implantação do Parque 

Científi co Tecnológico Augusto 
Severo (PAX), em Macaíba, nesta 
quarta-feira 21, em solenidade no 
auditório da Governadoria do Rio 
Grande do Norte. O documento, 
que legaliza a cessão do local da 
UFRN para o Governo do Estado, 
também contou com a assinatura 

da governadora Fátima Bezerra; do 
reitor da UFRN, José Daniel Diniz; 
da coordenadora do projeto do Par-
que,  Ângela Paiva e do presidente 
da Fapern, Gilton Sampaio.

Marco para a ciência, tecnologia 
e inovação do Rio Grande e Norte e 
do Brasil, o Parque Augusto Severo 
tem uma área total de 50 hectares e 
funcionará na comunidade Jundiaí, 
próximo ao Instituto Santos Du-
mont (ISD). O Governo do RN está 
investindo R$ 8 milhões nas obras 
do PAX, que será inaugurado em 
julho de 2022. A assinatura permite 
que o Governo busque investimen-
tos fi nanceiros para apoiar a inicia-
tiva, inclusive com o Banco Mundial.

“É um momento histórico para 

Macaíba e todo o Rio Grande do 
Norte. Tenho certeza que além da 
ciência e tecnologia o PAX vai auxi-
liar na geração de emprego para os 
nosso munícipes. O que estiver ao 
alcance da Prefeitura vamos fazer, 
de mãos dadas junto com o Gover-
no do Estado, a UFRN, o Instituto 
Santos Dumont e todos os parcei-
ros”, declarou o prefeito Emídio Jr.

A governadora destacou a im-
portância do local para o estado e 
as parcerias para o desenvolvimen-
to do projeto. “Estamos dando um 
passo defi nitivo para consolidar o 
Parque Tecnológico do Rio Grande 
do Norte, em Macaíba. É fundamen-
tal o envolvimento com o setor pro-
dutivo, empresarial, as academias 

e as prefeituras. Estou muito feliz, 
Emídio, porque estamos dando aqui 
hoje, seguramente, um dos passos 
mais importantes para o presente e 
o futuro de um Rio Grande do Norte 
com um desenvolvimento sustentá-
vel, ancorado na ciência, tecnologia 
e inovação”, afi rmou Fátima Bezerra.

O foco das atividades do Par-
que será concentrado em três áre-
as, sendo elas energia (renováveis, 
petróleo e gás), reabilitação em 
saúde e tecnologia da informação. 
Mais de 15.000 metros quadrados 
estão construídos no ambiente 
que comporta 70 salas, observa-
tórios, laboratórios, incubadoras 
e centros de pesquisa e inovação.

A solenidade também contou 

com a presença do vice-prefeito Ne-
tinho França; os secretários munici-
pais de Desenvolvimento Econômico 
Auri Simplício; de Administração, 
Sócrates Vieira; de Assuntos de Go-
verno, Edivaldo Emídio; de Educa-
ção, Maria José Soares; os vereadores 
Aroldo da Saúde, Dadaia Ribeiro, 
Érika Emídio, Tafarel Freitas, Rita de 
Cássia, Ismarleide Duarte e Luizinho.

Prestigiaram o evento o vice-
-governador Antenor Roberto; o 
secretário estadual de Desenvol-
vimento Econômico Jaime Calado; 
o diretor do Instituto Santos Du-
mont, Reginaldo Freitas; autori-
dades de instituições públicas de 
ensino, da indústria, do setor em-
presarial e de serviços do estado.

MACAÍBA | Energia, 
reabilitação em saúde e 
tecnologia da informação 
serão as especialidades do 
PAX

Na proposta original, foi 
encartada emenda, de 
autoria do deputado Ubaldo 
Fernandes, considerando 
retroatividade para os
concursos públicos a partir 
de 19 de março de 2020 

Solenidade de assinatura 
contou com participação da 
governadora Fátima Bezerra
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A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte apro-
vou resolução que determi-

na instalação da CPI da Covid-19 
para o dia 4 de agosto, às 14h, e 
também dispõe sobre a nomeação 
de membros, fi xação de data para 
reunião e eleição dos cargos de 
presidente e vice da CPI, além da 
designação de relator. A aprovação 
na manhã da terça-feira 20 aconte-
ceu depois de extenso debate e com 
abstenções da bancada governista. 
A data foi sugerida através de re-
querimento apresentado pelo de-
putado Kelps Lima (Solidariedade). 

Os membros titulares da Co-
missão Permanente de Investigação 
que investigará os gastos do governo 
estadual durante a pandemia de Co-
vid-19 são os deputados Kelps Lima 
(SDD), Gustavo Carvalho (PSDB), 
Getúlio Rêgo (DEM), George Soares 
(PL) e Francisco do PT. Os deputa-
dos Galeno Torquato (PSD), Nelter 
Queiroz (MDB), Tomba Farias (PS-
DB), Ubaldo Fernandes (PL) e Isolda 
Dantas (PT) são os suplentes. A CPI 
tem prazo de funcionamento de 120 
dias, prorrogáveis por mais 60 dias, 
mediante deliberação do Plenário. 

O líder do governo na Casa, de-
putado Francisco do PT, cujo nome 

foi indicado para compor o colegia-
do, afi rmou, durante a discussão da 
matéria, que “nós da bancada do go-
verno, além de não temermos à CPI, 
estamos aqui para dar quorum”. 

O deputado Vivaldo Costa (PSD) 

chegou a sugerir o adiamento do iní-
cio dos trabalhos da CPI. “Estamos 
numa seca terrível, havendo neces-
sidade de água em determinadas 
localidades. É uma hora inadequada. 
Agora é hora de cuidar do campo, do 

agricultor, das pessoas que continu-
am morrendo para a covid-19 e de lu-
tar lutando por mais vacinas”, disse. 

Em contraponto, os deputados 
da oposição ao governo estadual 
defenderam a abertura dos tra-

balhos de investigação. “Vamos 
investigar e, se tiver desmandos, o 
governo vai ter que responder. Se 
não tiver, a governadora vai para 
disputa e o povo do RN vai dizer se 
ela vai ganhar ou não”, disse o de-
putado Galeno Torquato (PSD). 

Para o deputado Coronel Aze-
vedo (PSC), essa é uma oportuni-
dade para “o parlamento potiguar 
cumprir sua obrigação constitu-
cional, legal e moral. É uma opor-
tunidade para o governo mostrar 
que não fez nada de mais”. 

Também se manifestaram, du-
rante a discussão da matéria, de 
forma presencial e remota, os de-
putados George Soares (PL), José 
Dias (PSDB), Dr. Bernardo (MDB), 
Kelps Lima (Solidariedade), Her-
mano Morais (PSB), Isolda Dantas 
(PT), Jacó Jácome (PSD), Nelter 
Queiroz (MDB), Souza Neto (PSB), 
Getúlio Rêgo (DEM), Gustavo Car-
valho (PSDB) e Eudiane Macedo 
(Republicanos). 

Os deputados da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) de-
verão analisar a aquisição dos res-
piradores pelo Consórcio Nordeste 
e a edição dos decretos publicados 
pelo estado com as medidas sanitá-
rias de combate à pandemia.

ALEX RÉGIS

Deputados da CPI deverão analisar a aquisição dos respiradores e decretos do estado com medidas sanitárias

Primeira reunião da CPI da Covid será dia 4 de agosto
JOÃO GILBERTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O projeto do primeiro Museu 
de Artes e Esculturas a céu 
aberto do Rio Grande do Nor-

te está bem encaminhado e prestes 
a sair do papel sob a coordenação 
da gestão municipal. Nesta quarta-
-feira 21, o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, se reuniu com os técnicos das 
secretarias envolvidas na iniciativa 
para discutir detalhes e prazos para 
a concretização da ação. O museu 
será instalado na Praça Augusto 
Severo, na Ribeira, funcionando co-
mo extensão do Museu da Cultura 
Popular, ampliando o seu poder de 
acesso do público à arte.

O projeto vai contar com 14 
esculturas fi xas e 14 painéis para 
exposição de artes visuais tempo-
rárias. Essas esculturas irão retra-
tar personagens da cultura popular 
do Rio Grande do Norte como Chi-
co Santeiro, Dona Militana, Chico 
Daniel, Cornélio Campina, dentre 
outros. Além disso, o projeto prevê, 
mantendo o uso que atualmente já 

se pratica na área central da praça. 
A proposta é estimular que haja 
intervenções diversas temporárias 
nesta área, fomentando cultura, la-
zer e arte no Centro Histórico.

Também acontecerão pequenas 
intervenções no edifício do Museu 
Djalma Maranhão, com a execução 
do reordenamento estético da facha-
da. Outra ideia é requalifi car a gestão 
do uso do espaço térreo do prédio pa-
ra alinhar-se ao Museu a céu aberto.

Álvaro Dias mostrou empolga-
ção com o projeto e disse que essa é 
mais uma iniciativa implementada 
pela Prefeitura, seguindo aquela 
premissa de priorizar os espaços 
urbanos para as pessoas, amplian-
do as áreas de convivência e os es-
paços públicos de lazer. O prefeito 
também ressaltou que a criação do 
Museu é mais um passo dado em 
busca da revitalização da Ribeira.

“Vamos continuar executando 
a nossa política pública de trans-
formar Natal em uma cidade cada 

vez mais voltada para as pessoas. O 
Museu de Artes e Esculturas a Céu 
Aberto vai agregar muito ao bairro 
da Ribeira que já tem essa vocação 
própria para a cultura. Precisamos 
valorizar o que é nosso, reverenciar 
quem fez muito pela cultura poti-
guar, bem como abrir espaço para 
divulgação do trabalho dos nossos 
artistas. Temos muitos talentos 
espalhados por aí. É mais uma ini-
ciativa da gestão que amplia, de-
mocratiza e universaliza o acesso à 
cultura que é um bem tão essencial 
para qualquer sociedade. Hoje de-
mos mais um passo rumo à concre-
tização desse sonho. Vamos seguir 
debatendo, ouvindo mais propostas 
e sugestões para oferecer aos nata-
lenses e turistas um equipamento 
de alta qualidade”, disse o prefeito.

O projeto do Museu de Artes 
e Esculturas a Céu Aberto é uma 
idealização da gestão municipal e 
conta com a colaboração de técni-
cos das secretarias municipais de 

CULTURA  | Projeto é uma idealização da gestão municipal e conta com a colaboração de técnicos das secretarias municipais de Governo (SMG); Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb); Funcarte; Cultura (Secult); Mobilidade Urbana (STTU); Serviços Urbanos; Planejamento (Sempla) e Semov 

Prefeitura discute projeto de criação 
do primeiro museu a céu aberto do RN

Álvaro Dias disse que essa é mais uma iniciativa implementada pela Prefeitura 

Governo (SMG); Meio Ambiente 
e Urbanismo (Semurb); Funcarte; 
Cultura (Secult); Mobilidade Urba-

na (STTU); Serviços Urbanos (Sem-
sur); Planejamento (Sempla); Obras 
Públicas e Infraestrutura (Semov).
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Só em três ocasiões, na última 
década, as termoelétricas 
responderam exclusivamente 

por um terço da produção diária 
de energia no Brasil.  

Segundo o Operador Nacional 
de Energia (ONS), na última se-
gunda-feira 19, de cada 100 lâm-
padas acesas no país, 32 usaram 
energia extraída da queima de gás, 
óleo diesel, biomassa, carvão e al-
guma fonte nuclear.

A condição de um país dono 
de uma grande matriz hidrelétrica 
neste momento de seca histórica 

não vale de absolutamente nada. E 
embora dissociada aparentemen-
te de política, tem tudo a ver com 
ela, pois refl ete baixos e tardios 
investimentos públicos no setor 
(apuração do Estadão).

Agora, sob Bolsonaro, dono da 
pior política ambiental da história 
recente do Brasil, esse problema 
exibe um gosto ainda pior, consi-
derando as políticas em vigor.

Afi nal, o decreto presidencial 
que regulamenta o chamado leilão 
de reserva de capacidade, uma nova 
modalidade de contração no setor de 
energia, criada no fi nal de 2020, abriu 
caminho para mais este retrocesso, 
recolocando as térmicas no jogo, es-
pecialmente as movidas a gás.

Há quem diga que os defenso-
res das térmicas a gás aproveitam 
o momento de crise de energia e as 

conhecidas posições do presidente 
para atender interesses privados e 
políticos de grupos agarrados há 
décadas nas tetas do país.

Não é novidade: desde que Bol-
sonaro assumiu, velhos esqueletos 
começam a sair do armário em pro-
fusão. Gente que estava à margem da 
modernidade da pauta ambiental, 
hoje praticada no mundo civilizado, 
acordou dos mortos e voltou a dar as 

cartas, como nos velhos tempos.
E embora a crise do setor não 

possa ser debitada exclusivamente 
ao atual governo, é possível que ela 
se aprofunde agora ao sabor das 
conveniências de quem não hesita 
em enviar o próprio vice-presiden-
te para resolver a bronca de ami-
gos em outro continente.

No caso, crise privada envol-
vendo pesadas  denúncias sobre a 
atuação da Igreja Universal do Rei-
no de Deus (Iurd) em Angola.

Com tantos amigos obscuros, 
haja energia!

Haja energia em meio a tanta escuridão

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

Os aplicativos e as redes so-
ciais estão substituindo as 
lojas físicas nas compras. É 

o que aponta pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), em parceria com o Sebrae.

Só nos últimos 12 meses an-
teriores à pesquisa, oito em cada 
dez (79%) internautas fi zeram al-
guma compra usando aplicativos 
de lojas, um aumento de 18 pontos 
percentuais em comparação ao 
estudo realizado em 2019.

E as razões apontadas para a pre-
ferência é a praticidade e agilidade 
com 54% dos ouvidos, seguida por 
outra razão: não precisar sair de casa 
com 49% e a facilidade de acesso do 
celular de qualquer lugar com 47%.

Comidas e bebidas são os pro-
dutos mais comprados por delivery 
(65%), um aumento de 38 pontos per-
centuais em comparação a 2019. De-
pois, aparecem os serviços de trans-
porte (48%) e moda e vestuário (35%).

Já 40% dos entrevistados com-
praram pelas redes sociais, sendo 
comida por delivery e roupas fo-
ram os itens mais adquiridos.

Outra tendência percebida foi o 
peso das redes sociais na decisão de 
compra dos brasileiros. Impactados 
pelos anúncios de grandes varejis-
tas e até mesmo pequenas lojas, e 
procurando por maior praticidade, 
40% dos entrevistados disseram ter 
adquirido produtos e serviços pelas 
redes sociais nos últimos 12 meses 
anteriores à realização da pesquisa.

Entre as principais razões es-
tão as de sempre: rapidez e prati-
cidade (42%); conseguir interagir 
e tirar dúvidas com o vendedor 
(42%, principalmente entre as 
mulheres e com aumento de 14 
pontos percentuais em relação à 
2019); encontrar os melhores pre-
ços e ofertas do mercado (39%); e 
ser atraído pela publicidade (36%).

A pesquisa também mostra 
que comidas e bebidas por delivery 
(47%) foram os itens mais adquiri-

dos pelas redes sociais, um aumen-
to de 20 pontos percentuais em 
relação a 2019. Já os produtos de 
moda e vestuário (40%) fi caram em 
segundo lugar no ranking, seguidos 
por cosméticos, perfumes e produ-
tos para o cabelo (36%).

Aplicativo com maior número 
de usuários no país, o WhatsApp ex-
trapola a comunicação pessoal e em 
grupo. Dados do levantamento reve-
lam que metade dos consumidores 
entrevistados (46%) realizou alguma 
compra pelo aplicativo nos 12 meses 
anteriores à pesquisa, um cresci-
mento de 28 pontos percentuais em 
relação ao estudo realizado em 2019.

Entre os motivos pelos quais uti-
lizaram o WhatsApp para consumo, 
41% destacaram a maior facilidade 
e rapidez do que pessoalmente ou 
por ligações, poder comprar sem 
sair de casa (37%, aumento de 14% 
em comparação a 2019), possibili-
dade de receber imagem e vídeos 
dos produtos/serviços (37%), e pos-
sibilidade de acessar as informações 

armazenadas nas conversas (35%).
Para 88% dos entrevistados, o 

WhatsApp é uma boa forma de co-
municação entre eles e as empresas, 
especialmente para tirar dúvidas 
ou receber suporte técnico (65%), 
agendar horários de atendimento 
(47%) e receber promoções (41%).

Os serviços de entrega por apli-
cativos também aparecem como 
uma importante ferramenta para 
os consumidores.

De acordo com o levantamen-
to, 92% dos entrevistados já utili-
zaram ou utilizam os serviços de 
algumas das empresas de entrega 
sob demanda por aplicativos, um 
crescimento de 26 pontos percen-
tuais em comparação a 2019, prin-
cipalmente o Ifood (80%), o Uber 
Eats (58%) e o Rappi (39%).

O principal motivo para o uso 
dos serviços é a compra de comi-
da por delivery (83%), seguido da 
compra de itens de supermercado 
(34%) e para a coleta ou entrega de 
produtos em geral (26%).

MODERNIDADE | Comidas e 
bebidas são os produtos 
mais comprados por 
delivery, seguidos dos 
serviços de transporte, 
moda e vestuário. E os 
especialistas dizem que é 
só o começo

Pesquisa mostra 
crescimento da influência 
das redes sociais nos 
hábitos de consumo

ESALES

Levantamento revela que 
metade dos entrevistados fez 
alguma compra pelos APPs 
nos 12 meses anteriores
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A possibilidade de uma nova 
greve dos caminhoneiros 
ainda enfrenta resistências, 

mas voltou ao radar da categoria. É 
que o CNTRC (Conselho Nacional 
de Transporte Rodoviário de Cargas) 
promete parar a partir de segunda-
-feira 26 e grupos que eram contrá-
rios ao movimento também já falam 
em aderir à paralisação. Na pauta, os 
preços do diesel e a tabela do frete.

A greve de domingo 25 foi con-
vocada desde junho pelo Conselho 
Nacional de Transporte Rodoviá-
rio de Cargas –entidade que tam-
bém tentou uma greve em feverei-
ro de 2021, mas não teve adesão da 
categoria à época. Nesta semana, 
virou pauta dos grupos de conver-
sa dos caminhoneiros.

“A adesão está maior, com mais 
entidades representativas da ca-
tegoria se posicionando a favor, 
inclusive algumas que se posicio-
naram contra em fevereiro. E vários 
sindicatos ainda estão se reunindo 
nesta semana para avaliar a adesão”, 
afi rmou o presidente da Antb (As-
sociação Nacional de Transporte no 
Brasil), José Roberto Stringasci.

Segundo Stringasci, os cami-
nhoneiros estão “inconformados” 
com os aumentos dos combustí-
veis. Ele disse que o último reajuste 
foi anunciado poucos dias depois 
da 1ª reunião da categoria com o 
novo presidente da Petrobras, o ge-
neral Joaquim Silva e Luna.

O presidente da ANTB, de acor-
do com o site Poder360, afi rmou 
que a paralisação tem apoio da 
maior parte dos integrantes dos 
grupos de WhatsApp dos cami-
nhoneiros e já foi confi rmada por 

líderes de regiões como a Baixada 
Santista. Segundo ele, o objetivo é 
realizar protestos no domingo 25, 
que é o dia dos caminhoneiros, e or-
ganizar pontos de parada e piquete 
na segunda-feira 26. A continuida-
de da greve vai depender da adesão.

Na segunda-feira 26, a greve 
também terá apoio do Movimento 
GBN (Galera da Boleia da Normati-
zação Pró-Caminhoneiro). Um dos 
representantes do GBN, Joelmis 
Correia, era da base do governo de 
Jair Bolsonaro e não apoiou a greve 
em fevereiro. Porém, disse que ago-

ra vai aderir ao movimento porque 
os caminhoneiros foram prejudica-
dos por projetos recentes do gover-
no. Ele citou como perdas a criação 
do DTE (Documento Eletrônico de 
Transporte), anunciada em maio 
dentro de um pacote que tentava 
agradar os caminhoneiros.

“Vou apoiar porque não sobrou 
outra alternativa a não ser brigar 
pelo diesel, já que perdemos no 
DTE”, afi rmou. Correia diz, no en-
tanto, que o GBN não vai protestar 
contra o aumento dos combustí-
veis, mas pela constitucionalidade 

do piso mínimo do frete.
O movimento, no entanto, não 

é unânime. A Abcam (Associação 
Brasileira dos Caminhoneiros), por 
exemplo, é contra. O assessor da 
Abcam, Bolívar Lopes Brambila, 
disse que a associação prefere focar 
em “questões técnicas que possam 
aumentar o rendimento do cami-
nhoneiro”. “O aumento dos com-
bustíveis está exagerado e a política 
internacional de preços é absurda 
para o Brasil, mas tentamos buscar 
alternativas junto ao governo que 
melhorem a situação”, afi rmou.   

Deputados alinhados ao 
presidente Jair Bolsonaro 
estão convocando a popu-

lação do Brasil para participar de 
manifestações a favor da imple-
mentação do voto impresso audi-
tável no sistema eleitoral do país.

Os atos estão agendados para 
acontecer em um domingo, dia 1º 
de agosto.

A deputada Bia Kicis (PSL-DF), 

presidente da CCJ da Câmara e au-
tora da PEC 135/19, compartilhou 
um vídeo nas redes sociais em que 
convoca os brasileiros a lutarem 
pela aprovação da proposta.

O deputado Carlos Jordy (PS-
L-RJ) também convocou: “Dia 1º 
de agosto, o Brasil vai às ruas em 
apoio ao Presidente Bolsonaro e 
pelo voto impresso auditável. Em 
breve divulgaremos a lista com-

pleta dos locais e horários. Vamos 
mostrar a força dos patriotas!”

A parlamentar Carla Zambelli 
(PSL-SP), segundo o site Renova 
Mídia, acrescentou: “A esquerda 
não tomará novamente nosso pa-
ís! Dia 1° vamos lutar pela demo-
cracia e pela liberdade. Dia 1° de 
agosto, o Brasil inteiro estará nas 
ruas pela aprovação da PEC do vo-
to impresso auditável.”

Manifestações a favor do 
voto impresso são convocadas 
para o dia 1º de agosto

ALINHADOS A BOLSONARO

 PROTESTO | Movimento 
não é unânime. A Abcam 
(Associação Brasileira 
dos Caminhoneiros), por 
exemplo, é contra. O 
assessor da Abcam, Bolívar 
Lopes Brambila, disse que 
a entidade prefere focar 
em “questões técnicas 
que possam aumentar o 
rendimento do caminhoneiro” 

Caminhoneiros preparam greve 
contra aumento de combustíveis

NOTICIÁRIO NACIONAL

TERÇA LIVRE TV

Greve de domingo foi convocada desde junho pelo Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas. Na foto, protesto em 2018 

Carla Zambelli: “A esquerda 
não tomará novamente nosso 
país! Dia 1° vamos lutar pela 
democracia e pela liberdade”
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

DUNA ENERGIA S.A., CNPJ: 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-PML-46-RN, com 1,00 km de extensão, localizada no 

Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-PML-50-RN, com 1,5 km de extensão, localizada no 

Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-PML-51-RN, com 1,249 km de extensão, localizada no 

Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-PML-52-RN, com extensão de 1.185 m, localizada no 

Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-PML-54-RN, com 0,716 km de extensão, localizada no 

Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-PML-56-RN, com 1,239 km de extensão, localizada no 

Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-PML-58-RN, com 1,752 km de extensão, localizado no 

Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-RE-50-RN, com 960 m de extensão, localizada no Campo 

de Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-RE-52-RN, com 190 m de extensão, localizada no Campo 

de Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-RE-58-RN, com 1,225 m de extensão, localizado no 

Campo de Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia – LP para linha de surgência do poço 7-RE-59-RN, com 950 m de extensão, localizada no Campo 

de Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 

Harvey David Gardiner 
DIRETOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
SEGUNDA CHAMADA - AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.355/2021

COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021
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 22 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA A BIO PREVENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRA A COVID-19. A sessão de 
realização da Licitação ocorrerá no dia 03 de agosto de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). 
Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 
08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/RN, 21 de julho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

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

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 22 de julho de 2021 no Portal 
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de 
Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo a 
AQUISIÇÃO DE TANQUES AÉREOS PARA PONTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
AFONSO BEZERRA/RN. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 04 de agosto de 2021, 
às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/RN, 21 de julho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.728/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 744.470,00 (Setecentos e quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e setenta reais). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso 
Bezerra/RN, Fornecedor a empresa: A. A. DE S. WANDERLEY, Inscrita no CNPJ Nº 
04.279.658/0001-35. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital de 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto 
Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de 
julho de 2019; aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. 
VALIDADE DA ATA: 12 meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 08/07/2021. 
CONTRATANTE: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: Adriano 
Alberto De Souza Wanderley, CPF: 777.909.954-72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.728/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 143.000,00 (Cento e 
quarenta e três mil reais). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, 
Fornecedor a empresa: DROGAFONTE LTDA, Inscrita no CNPJ Nº 08.778.201/0001-26. BASE 
LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 011/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho 
de 2019, revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 
meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 08/07/2021. CONTRATANTE: João Batista da 
Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: Victor Hugo França De Melo, CPF Nº 
045.171.474-10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL

O Presidente em Exercício da CPL de São Pedro/RN, torna público que a empresa licitante PROSERN 
Comércio e Empreendimentos Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o n° 04.500.540/0001-95, 
protocolou nesta data pedido de IMPUGNAÇÃO ao Edital da Tomada de Preços Nº 003/2021, cuja 
sessão estava marcada para ser realizada no dia 23 de julho de 2021, às 09:00 (nove) horas (horário 
local). Assim sendo, a referida sessão ca suspensa para que seja julgado a referida impugnação. 
Após o julgamento da mesma, uma nova data será marcada para a realização da mesma.

São Pedro/RN, em 21 de julho de 2021
Antônio Lopes Neto

Presidente da CPL em Exercício

Os brasileiros que vivem no 
Japão e querem empreender 
no Brasil tiveram a oportu-

nidade de participar do Webinar 
Sebrae no Mundo, realizado pelo 
Sebrae, com o apoio dos postos con-
sulares do Brasil no país asiático. O 
evento gratuito foi transmitido pe-
lo canal do Sebrae no Youtube, na 
noite de sexta-feira 16, horário de 
Brasília. O encontrou apresentou a 
nova plataforma, Sebrae no Mun-
do , criada para fomentar a cultu-
ra empreendedora em brasileiros 
existentes no exterior. Além disso, a 
programação contou com palestras 
sobre empreendedorismo, inova-
ção, bem como abordou questões 
relacionadas à formalização e tri-
butação de negócios.

Na abertura do evento online, o 
presidente do Sebrae, Carlos Melles, 
reforçou o compromisso da Insti-
tuição em disseminar a cultura em-
preendedora para os brasileiros que 
estão no Brasil, no Japão e outras 
partes do mundo. “O Sebrae apoia os 
brasileiros que também estão no ex-
terior para aprender a empreender”, 
declarou. Durante aos agradecimen-
tos às autoridades japonesas, Melles 
também destacou a contribuição 
do Espaço Empreendedor Brasileiro 
(EEB), instalado desde 2018 nas de-
pendências do Consulado Geral do 
Brasil, em Hammamatsu.

Na ocasião, o embaixador do 
Brasil em Tókio, Eduardo Paes Sa-
boia, ressaltou a importância do 
empreendedor brasileiro no país 
asiático. “Do ponto de vista da em-
baixada, o empreendedor brasileiro 
no Japão é um importante ativo para 
as relações bilaterais. Capacitados e 
bem-organizados, serão, sem dú-
vida, estratégicos para o fortaleci-
mento das atividades econômicas 

para os dois países, lançando mão 
das novas tecnologias para encurtar 
distâncias”, declarou.

Na primeira palestra, o gerente 
de Relacionamento com o Cliente 
do Sebrae, Ênio Pinto, conduziu 
um bate-papo onde contextualizou 
o momento atual vivido pelos em-
preendedores brasileiros diante das 
intensas mudanças trazidas pela 
pandemia. Ao destacar o empreen-
dedorismo como opção de carreira, 
ele explicou que o cliente deve ser a 
razão de ser de qualquer empreen-
dimento. “Hoje, o cliente paga pre-
ço e quer valor, que nada mais é do 
que a entrega de um benefício con-
creto por meio de uma experiência 
incrível”, explicou. O especialista 
também destacou as 10 caracterís-
ticas que compõem o perfi l ideal de 
quem quer empreender.

Para tratar da transformação de 
ideias em modelos de negócios, a 
analista de Competitividade, Anny 
Santos, abordou a jornada para se 
tornar um empreendedor e defi -
niu o empreendedorismo também 
como uma postura diante de um 
propósito. “Empreender é ser pro-
tagonista, descobrir novas forma 
de resolver problemas e se destacar 
por isso, mas também é deixar um 
legado e gerar impacto positivo na 
vida das pessoas”, declarou. A ana-
lista explicou os cinco passos que 
o potencial empreendedor deve 
seguir durante essa mudança de 
mindset e ainda analisou as carac-
terísticas do líder de sucesso.

Já na palestra “O legado da 
pandemia: negócios digitais e ten-
dências”, o gerente de Inovação do 
Sebrae, Paulo Renato destacou as 
oportunidades de negócios que 
surgiram durante a pandemia e 
devem continuar dando bons resul-

tados. Ele destacou o aumento do 
comércio eletrônico no Brasil, o sur-
gimento de novos serviços em for-
mato híbrido de atendimento e os 
segmentos com maior potencial de 
crescimento. Além disso, deu dicas 
de como os brasileiros podem apro-
veitar a experiência no Japão para 
oferecer produtos e serviços que 
colaborem para o aumento da pro-
dutividade das indústrias do país. “O 
Brasil está em uma grande corrida 
neste sentido, então pensem como 
todo conhecimento que vocês estão 
adquirindo no Japão podem ser ofer-
tados no nosso país para atender a 
uma enorme demanda por melho-
ria de produtividade”, orientou.

Para tirar dúvidas sobre a for-
malização e tributações de negó-
cios, o gerente de Políticas Públicas 
do Sebrae, Silas Santiago, respon-
deu perguntas mais comuns feitas 
ao Sebrae sobre assuntos como, tri-
butação de negócios digitais, atua-
ção do MEI fora do país, pagamento 
de Imposto de Renda para quem já 
tem uma empresa no Japão, mas 
atua no Brasil, entre outras. Ele 
também analisou qual seria a me-
lhor forma para um brasileiro no Ja-
pão vender produtos japoneses pa-
ra empresas brasileiras. “Primeiro 
não é necessário abrir uma empre-
sa no Brasil para isso pelo e-com-
merce. Eu recomendaria o uso de 
marketplaces internacionais que 
favorecem essas transações B2B e 
inclusive possuem o pagamento da 
tributação de forma mais facilitada, 
além de outras vantagens como a 
logística já estruturada”, explicou.

A programação do webinar 
também contou com a presença 
da coordenadora do Espaço Em-
preendedor do Brasil (EEB) no 
Japão, Vanessa Handa. 

WEBINAR| Durante o evento, foi apresentada nova plataforma da entidade que disponibiliza 
conteúdos e diversos materiais para ajudar os brasileiros que estão fora do país

Brasileiros residentes no Japão 
conhecem “Sebrae no Mundo”

JEFFERSON DE ALMEIDA

Carlos Melles reforçou compromisso 
do Sebrae em disseminar a cultura 
empreendedora para os brasileiros 
que estão no Brasil, Japão e outras 
partes do mundo
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Aviso de Licitação –  Pregão Eletrônico N° 044/2021
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° 044/2021 - Processo Administrativo nº 2.412/2021 - Secretaria Municipal de 
Turismo que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Iluminação (Grande, Médio e Pequeno Porte), 
para atender as necessidades dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo de 
Guamaré/RN,, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 08h:30Min 
(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, 21 de Julho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0001-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação - 
LO, com validade: 10/03/2027, para Agricultura irrigada, em uma área de 343,73ha destinado a produção de 
Melão, Melancia e outras culturas afins, localizada na Fazenda Agua, Zona Rural, Caraubas/RN; 
 

ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

O crescimento econômico no 
Brasil após a crise sanitária de 2020 
deve se sustentar no curto prazo, 
mas seu desempenho dependerá 
diretamente da geração de empre-
go, da pressão infl acionária, do risco 
fi scal e da manutenção das refor-
mas, avaliaram economistas nesta 
quarta-feira 21 em webinar da Folha 
e do Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas.

Após o PIB (Produto Interno 
Bruto) favorável do primeiro trimes-
tre, que zerou as perdas da pande-
mia, a perspectiva se mantém oti-
mista, com previsão de crescimento 
próximo a 5% no ano, segundo Silvia 
Matos, pesquisadora do Ibre/FGV.

Para a economista, o desem-
prego impede uma projeção mais 
otimista para o desempenho eco-
nômico. A ampliação do Bolsa 
Família, prometida pelo governo 
Jair Bolsonaro (sem partido), não 
será sufi ciente para compensar as 
perdas do mercado de trabalho 
na crise de Covid-19.

“A taxa de desemprego deve 
fi car ainda alta, apesar de a gente 
observar uma melhora neste ano e 
no ano que vem. A geração de em-
prego ainda é um desafi o porque 
muitas pessoas fi caram de fora do 
mercado de trabalho”, afi rma.

O risco fi scal aparece como 
mais um obstáculo diante do limi-
te imposto pelo teto de gastos e da 
necessidade de aumento da des-

pesa pública para a recuperação. 
Esse desafi o não se limita ao Brasil 
e vem atrelado ao risco de infl ação, 
um fator que difi culta em especial 
a retomada dos países emergentes, 
avaliam os economistas.

Um cenário de infl ação pre-
ocupa mais do que um de baixo 
crescimento, afi rma José Márcio 
Camargo, professor da PUC-Rio 
e economista-chefe da Genial In-
vestimentos. Ele diz que a alta dos 
preços era óbvia, apesar de não 
foi antecipada por economistas, e 
que deve perdurar.

Parte da pressão infl acionária 
é atribuída às políticas fi scais de 
transferência de renda adotadas 
nos países, como o auxílio emergen-
cial no Brasil. Com a paralisação da 
atividade econômica no segundo 
trimestre do ano passado e a conse-

quente onda de demissões e falên-
cias, governos estimularam a eco-
nomia com transferência de renda, 
impulsionando o consumo.

“A demanda volta rápido. O 
problema é que as empresas têm 
que refazer o processo produti-
vo, recontratar os trabalhadores, 
buscar novas fontes de maté-
ria-prima, novos fornecedores, 
e isso demora. Parte da pressão 
infl acionária é essa e ainda vai 
durar”, diz Camargo.

Lívio Ribeiro, pesquisador as-
sociado do Ibre/FGV, afi rma que 
o choque de infl ação vem em on-
das, começando pelo segmento de 
alimentos e terminando no setor 
de serviços, que começa a ser im-
pactado. Os mais pobres são os 
que mais sentiram o aumento de 
preços, dado o peso de comida e 
energia em sua cesta de consumo.

Para o economista, o mundo 
pós-Covid vai exigir programas 
de transferência de renda para os 
mais pobres. Com capacidade de 
fazer políticas fi scais robustas, os 
países ricos devem se recuperar 
com rapidez superior aos emer-
gentes, que devem crescer mais 
rápido do que os países pobres.

“O choque na queda foi sincro-
nizado entre economias globais. 
Todo mundo caiu junto. O início 
da volta foi meio sincronizado, 
com a China na frente, mas com o 
passar do tempo, começa a haver 
uma diferenciação ligada à capaci-
dade de apoio fi scal e de controle 
sanitário”, afi rma Ribeiro.

Outro ponto destacado pe-
los economistas no debate foi a 
necessidade de manutenção da 
agenda de reformas.

Desemprego deve continuar 
alto apesar de recuperação, 
dizem economistas
TRABALHO  | Inflação, risco 
fiscal e reformas são outros 
pontos de atenção, alertam

O problema é que as 
empresas têm que 
refazer o processo 
produtivo, recontratar 
os trabalhadores, 
buscar novas fontes de 
matéria-prima, novos 
fornecedores, e isso 
demora”

“

JOSÉ MÁRCIO CAMARGO
ECONOMISTA 

FERNANDO DONASCI

Contra pandemia, governo Bolsonaro decidiu em março distribuir R$ 200 para trabalhadores informais
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

J M DIAS AREDES RECICLAGEM EIRELI, CNPJ: 36.846.951/0002-04, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, para empresa de reciclagem de plástico, papel e papelão, onde o produto 
final será material prensado em fardos, destinado a venda para terceiros, instalada em uma área construída de 
700m2, localizada na Rua Patativa, S/N, Lote Bosque dos Eucaliptos, Lote 23 13, Zona de Expansão, São Jose 
de Mipibu/RN; 

JEIZIANE MARIA DIAS 
PROPRIETÁRIA 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
MARCIO ANDRE DA SILVA VALE, CPF: 029.740.924-70, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença Prévia - LP, para 
Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m3, Localizado na Área Alodial III, S/N, Zona 
Rural, Galinhos/RN. 
 

MARCIO ANDRE DA SILVA VALE 
PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
T M DE L OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EIRELI, 19.853.157/0001-98, torna 
público que esta requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença de Operação, para Posto revendedor de combustíveis, localizada na Rod. RN 003, 
s/n, Centro, Espirito Santo/RN.  
 

TANILO MAX DE LIMA OLIVEIRA 
Representante Legal 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
A empresa UNIÃO ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA, CNPJ 32.991.847/0001-71, torna a público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) a Licença Prévia (LP) para 
Geração de Energia Elétrica com Fonte Solar (Usina Fotovoltaica Astro I), localizada na Zona Rural, Fazendas 
São Francisco, Bonfim e São Joao, Parazinho/RN. 

 
Leonardo Augusto Gouveia de Carvalho 

Diretor Técnico 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
V C COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI, 41.967.956/0001-44, torna público que esta requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia, 
para Posto revendedor de combustíveis, localizado na Rod. RN 160, km 79, 21, Centro, Vera Cruz/RN.  
 

LUIZ EDUARDO LOURENÇO CABRAL 
Representante Legal 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação LO 
Nº 2021-162001/TEC/LO-0145, com prazo de validade até 21/07/2022, em favor do empreendimento Extração 
mineral de Areia com volume de extração de 10.583,00 m³/mês, em uma área já licenciada de 6,35 hectares, 
localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.352.926,00 m N; 
173.647,00 m E, situada na Fazenda Altamira - Boqueirão, Zona Rural, Município de Ruy Barbosa/RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS – Licença Simplificada 
Nº 2019-136742/TEC/LS-0260 para a extração mineral de SAIBRO, com validade 21/07/2023, para uso na 
construção civil em obras de empreendimento de geração de energia eólica, em uma área de lavra (área 
objeto do licenciamento) de 19.94 hectares, com volume mensal de extração de 1.500 m³/mês, localizada entre 
os imóveis rurais Fazenda Serra do Lombo, na zona rural de Lajes/RN. 
 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 708.047/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto 
de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, 
torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 09 de agosto de 2021, às 08h01min, 
na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de 
Medeiros”, a Tomada de Preços nº 003/2021, do tipo menor preço global em regime de 
empreitada por preço Global, visando a CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A ÁREA DE 
PLAYGROUND NA CRECHE MODELO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. O Edital 
encontra-se disponível Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro 
de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do 
Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço 
eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações 
serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 21 de julho de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 134/2021 - 11910023.003662/2020-51, ID-171 GO, destinado a 
AQUISIÇÃO DE VIATURAS DESCARACTERIZADAS PARA A POLÍCIA CIVIL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, no dia 04 de agosto de 2021, às 11:00 horas (horários de Brasília-
DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido site 
do Banco do Brasil, sob o nº 884902. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no 
site www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também na 
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada 
na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro 
Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 
3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal/RN, 21 de julho de 2021
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira

“Um sinal de recuo da atuação 
do MPF no enfrentamento aos cri-
mes e à degradação ambiental”. É 
assim que a carta de 56 organiza-
ções ambientalistas e de direitos 
humanos descreve o encerramento 
da Força-Tarefa do Ministério Públi-
co Federal na região amazônica.

O texto foi enviado na terça 20 ao 
procurador-geral da República, Augus-
to Aras, ao Conselho Superior do Minis-
tério Público Federal e às Câmaras de 
Coordenação de Meio Ambiente e de 
Populações Índigenas e Tradicionais.

Encerrada em fevereiro pelo 
MPF, a Força-Tarefa Amazônia pro-
movia desde agosto de 2018 a co-
ordenação entre seis procuradores 
dos estados da Amazônia Legal para 
operações contra crimes ambientais 
na região e também para reparação 
de danos, ações de tutela coletiva e 
controle de políticas públicas.

Sem implicar em custos adi-
cionais, a coordenação havia sido 
criada para atuar por 18 meses e foi 
prorrogada por mais um ano, até o 
início de 2021. 

Mais de 50 ONGs cobram 
força-tarefa na Amazônia

MEIO AMBIENTE
COVID-19

O Ministério da Saúde 
anunciou ontem a dis-
ponibilização de recur-

sos para a ampliação de equi-
pes e de profi ssionais de saúde 
vinculados à atenção primária. 
O nome é dado à rede de acom-
panhamento e atendimento 
formada, por exemplo, pelos 
postos de saúde e pelas equipes 
de saúde da família.

De acordo com o ministé-
rio, serão liberadas verbas para 
contratação de 13.415 agentes 
comunitários de saúde, 1.791 
equipes de saúde bucal, 3.374 
equipes de saúde da família e 
2.477 equipes de atenção pri-
mária.

A entrada em atuação dos 
profi ssionais, contudo, depen-
de dos municípios. Esses pre-
cisam atender às exigências 
do ministério para receber os 
recursos e viabilizar a contra-
tação dos novos profi ssionais.

“O Ministério da Saúde está 
se comprometendo a custear, 
mas o município precisa im-
plantar. Os recursos começam 
a ser repassados a partir do 
momento que as equipes são 
de fato implantadas. Em alguns 
casos, os municípios já esta-
vam fazendo e agora entramos 
com os recursos”, declarou o 
secretário de Atenção Primária 
a Saúde do Ministério, Raphael 
Câmara.

Variante Delta 
O ministro Marcelo Queiro-

ga foi perguntado sobre novas 
medidas diante do crescimen-
to da variante delta do corona-
vírus no país. Até semana pas-
sada, foram confi rmados mais 
de 100 casos. Hoje o Distrito 
Federal informou que a varian-
te foi detectada na capital.

“A campanha de vacinação 
está sendo realizada. Temos 
adotado estratégias como refor-
çar vacinas nas regiões de fron-
teira. O cenário epidemiológico 
aponta melhora, com diminui-
ção do número de casos e óbitos 
e internações”, respondeu.

Governo anuncia 
recursos para 
ampliação de 
equipes de saúde

Vacinação é essencial contra variante

TOMAZ SILVA 
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REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CERAMICA ITASSU LTDA, CNPJ: 10.307.380/0001-65, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS, 2013-
068094/TEC/LS-0738 com validade em 19/08/2021, para Indústria de Cerâmica com 4.788,58 m² para 
produção, localizado na Rodovia Federal BR 304, Km 117, Zona Rural do município de Itajá/RN. 
 

CERAMICA ITASSU LTDA 
Requerente/Proprietário 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
8ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 5º Andar, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Processo nº 0833835-87.2016.8.20.5001  
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: Chow Wing Yit e outros (20) 
RÉU: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME e outros (2) 
FINALIDADE: CITAR ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 14.049.723/0001-90, ANTHONY JON 
DOMINGO ARMSTRONG EMERY CPF: 017.454.496-04, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF: 051.386.034-77, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca do despacho proferido nos autos, com fundamento no ar t. 256, inc. II 
c/c o art. 257, inc. I, ambos do NCPC, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, contestar a ação no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados estes do término do prazo do edital, com a primeira publicação, nos temos da 
petição inicial e demais peças. 
ADVERTÊNCIA: Se não contestados, especificamente, os fatos afirmados pela parte autora na petição inicial 
serão presumidos como verdadeiros (art. 344 do NCPC) e será nomeado curador especial (art. 257, inc. IV). 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e da Decisão/Despacho judicial que determinou a citação (CPC/15 art. 256, inc. II c/c 
art. 257, inc. I), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando os códigos abaixo, sendo 
considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo 
a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o 
".pdf. 
 

Natal/RN, 18 de fevereiro de 2021 
 

ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA 
Juiz(a) de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
 
 
 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
A empresa GOUVEIA ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA, CNPJ 27.754.844/0001-84, torna a público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) a Licença Prévia (LP) 
para Geração de Energia Elétrica com Fonte Solar (Complexo de Usinas Fotovoltaicas Areias I, II e III), 
localizada à Rodovia BR 226, Fazenda Areias, Currais Novos /RN. 
 

Leonardo Augusto Gouveia de Carvalho 
Diretor Técnico 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MÁRIO SÉRGIO VARELA DA CÂMARA, CPF: 301.199.874-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada- LS, 
para extração mineral da substância Saibro em uma área de 15 (ha), com volume de extração de 1.500 
m³/mês. Localizado em propriedade rural na zona rural do município de ANGICOS/RN. 
 

MÁRIO SÉRGIO VARELA DA CÂMARA  
Requerente/Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

 
MHAG SERVIÇOS E MINERAÇÃO S/A, CNPJ 05.116.209/0001-39, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença Prévia - LP para extrair e 
beneficiar 1.500 m³/mês de minério de ferro de baixo teor em uma área de 3,0 hectares, inserida na área 
requerida do Processo ANM Nº 848.211/2003, da Mina do Bonito, zona rural do município de Jucurutu/RN. 

 
MHAG SERVIÇOS E MINERAÇÃO S/A  

Requerente 

O setor industrial brasileiro 
perdeu 28,6 mil empresas no 
intervalo de seis anos, indi-

cam dados do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística).

O resultado, divulgado nesta 
quarta-feira (21), integra a Pes-
quisa Industrial Anual (PIA) 2019. 
O estudo não refl ete ainda os im-
pactos da pandemia de corona-
vírus, que prejudicou a atividade 
econômica a partir de 2020.

Conforme o levantamento, o 
Brasil tinha 334,9 mil indústrias 
em 2013, maior nível da série his-
tórica, com dados desde 2007. O 
montante passou a encolher a 
partir de 2014, quando a economia 
começou a registrar sinais de fra-
gilidade. Houve seis quedas conse-
cutivas até o número de empresas 
recuar para 306,3 mil em 2019 —
dado mais recente à disposição.

A perda de 28,6 mil operações 
(baixa de 8,5%) vem da comparação 
entre os resultados de 2019 e 2013.

Synthia Santana, gerente de 
análise e disseminação de pesqui-
sas estruturais do IBGE, afi rma 
que a redução pode ser atribuída 
a pelo menos dois fatores.

O primeiro é a recessão que afe-
tou a economia brasileira em 2015 
e 2016. À época, a crise abalou a 
atividade de fábricas diversas.

Além do período de difi culda-
des, parte dos grupos industriais 
pode ter optado por concentrar 
empresas em regiões estratégicas, 

conforme Synthia. Essa busca por 
diminuição de custos logísticos 
tende a resultar em número me-
nor de plantas produtivas.

“Existem fatores conjunturais 
e estratégicos. Muitas vezes, há 
uma estratégia de reorganização 
das empresas para baratear cus-
tos. Outro aspecto é o fechamento 
em razão da crise”, frisa.

O número inferior de opera-
ções provoca refl exos no mercado 
de trabalho. A indústria é consi-
derada um segmento intensivo 
em mão de obra, podendo gerar 
salários superiores aos de ativida-
des como serviços e comércio.

Segundo o IBGE, o setor indus-
trial empregava 7,6 milhões de pes-
soas em 2019. Isso signifi ca que, des-
de 2013, o contingente fi cou 15,6% 
menor. Em números absolutos, o re-
sultado sinaliza perda de 1,4 milhão 
de postos de trabalho no período.

Em média, a indústria somava 

25 trabalhadores por empresa em 
2019. À época, o setor pagava, em 
média, 3,2 salários mínimos para 
os funcionários.

Em termos absolutos, o ramo 
de confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios foi aquele que 
mais fechou fábricas entre 2013 
e 2019. No período, o número de 
empresas do segmento encolheu 
de 54,6 mil para 37,4 mil. Ou seja, 
houve perda de 17,2 mil operações.

A segunda principal baixa foi 
de produtos de metal (exceto má-
quinas e equipamentos). O setor 
teve redução de 5,6 mil empresas 
—de 40,4 mil para 34,8 mil.

Por outro lado, o ramo de ma-
nutenção, reparação e instalação 
de máquinas e equipamentos re-
gistrou a maior alta entre 2013 e 
2019. O setor teve acréscimo de 7,6 
mil empresas, passando de 22,3 mil 
para 29,9 mil, conforme o IBGE.

O instituto informou ainda 
que, em 2019, as 306,3 mil em-
presas industriais geraram R$ 3,6 
trilhões de receita líquida de ven-
das. As unidades pagaram o total 
de R$ 313,1 bilhões em salários e 
outras remunerações para os 7,6 
milhões de ocupados.

A fabricação de produtos ali-
mentícios se manteve como a prin-
cipal atividade industrial. Em 2019, 
representou 20,5% da receita líquida 
de vendas da indústria. A fatia é 3,3 
pontos percentuais maior do que a 
registrada pela atividade no começo 
da década, em 2010 (17,2%).

No sentido contrário, o IB-
GE destaca que a fabricação de 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias viu a participação 
encolher 3,1 pontos percentuais 
entre 2010 e 2019 (de 12,3% para 
9,2%). Foi a maior variação nega-
tiva na participação.

Brasil perdeu quase 30 mil 
indústrias nos últimos oito anos

ECONOMIA  | Redução 
no número de empresas 
ocorreu antes da pandemia, 
até 2019, diz IBGE

DANIEL MARENCO

Existem fatores 
conjunturais e 
estratégicos. 
Muitas vezes, há 
uma estratégia 
de reorganização 
das empresas 
para baratear 
custos”

“

SYNTHIA SANTANA
GERENTE DO IBGE
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A arrecadação federal chegou 
a R$ 896,8 bilhões no pri-
meiro semestre de 2021, o 

melhor resultado para o período na 
série histórica (iniciada em 1995, 
mas padronizada em 2000).

O dado foi apresentado nesta 
quarta-feira 21 pela Receita Federal 
e representa um crescimento real 
de 24% sobre o mesmo período do 
ano passado. Na comparação com o 
mesmo intervalo de 2019 (antes da 
pandemia), o avanço é de 6,1%.

A Receita afi rma que contribu-
íram para o resultado fatores como 
o desempenho de indicadores da 
economia (como a produção in-
dustrial), o maior recolhimento de 
empresas e a maior atividade no 
comércio exterior com a desvalori-
zação do real frente ao dólar.

No semestre, praticamente 
todos os itens mostraram cresci-
mento. Os principais em termos 
absolutos foram tributos aplica-
dos a empresas, como PIS, Cofi ns, 
IRPJ e CSLL (com avanço real so-
mado superior a 30% contra um 
ano antes, para R$ 362 bilhões).

Também houve avanço signifi -
cativo na receita previenciária, liga-

da ao mercado de trabalho —cresci-
mento de 18%, para R$ 219 bilhões.

Em junho, o resultado da ar-
recadação foi de R$ 137,1 bilhões 
–segundo melhor resultado para 
o mês (avanço real de 47% contra 
um ano antes e de 3,7% contra 
igual período de 2019). Nesse caso, 
o resultado foi explicado principal-
mente por fatores não recorrentes 
(como recolhimentos extraordiná-
rios de aproximadamente R$ 20 
bilhões de tributação sobre lucro e 
faturamento de empresas).

A arrecadação tem vindo aci-
ma do esperado inicialmente pelo 
governo para 2021. A diferença 
entre a última projeção divulgada 

para o ano e o calculado no Orça-
mento é de R$ 157 bilhões.

O Ministério da Economia vai 
divulgar uma projeção atualizada 
para a arrecadação até esta quin-
ta-feira 22 por meio do relatório 
bimestral de avaliação de receitas 
e despesas. O ministro Paulo Gue-
des (Economia) diz que devem 
entrar nos cofres R$ 200 bilhões a 
mais do que no ano passado (ano 
de chegada da pandemia).

“O Brasil está em uma vigoro-
sa retomada do crescimento eco-
nômico”, afi rmou Guedes nesta 
quarta ao participar do início da 
apresentação sobre os números 
(sem responder perguntas).

Arrecadação federal 
chega a R$ 897 bilhões 
no primeiro semestre
FINANÇAS | É o melhor 
resultado para o período 
dos últimos 22 anos, quando 
números foram padronizados

Ministro da Economia, Paulo Guedes, ao lado do presidente Jair Bolsonaro 

UESLEI MARCELINO

STEVE MARCUS/REUTERS

A escassez global de chips 
vai continuar atingindo a 
indústria automotiva no 

segundo semestre deste ano e vai 
se prolongar para 2022, afi rmou a 
Daimler nesta quarta-feira 21.

Junto com outras montadoras, 
a Daimler cortou produção este 
ano por causa da falta de chips, fa-
zendo a empresa se concentrar em 
modelos com margens maiores.

O vice-presidente fi nanceiro, Ha-
rald Wilhelm, afi rmou a investidores 
que a situação deve persistir até 2022, 
embora no próximo ano deverá ser 

menos severa que em 2021.
Algumas montadoras se adap-

taram à falta de microprocessado-
res ao deixarem de instalar alguns 
recursos em seus modelos. A Ge-
neral Motors afi rmou em março 
que algumas de suas picapes não 
terão um módulo de gestão de 
combustível, o que atinge a perfor-
mance na economia de consumo.

A Daimler informou que es-
pera margem ajustada de lucro 
na divisão de caminhões e ônibus 
este ano entre 6% e 7%, abaixo da 
expectativa anterior de 6% a 8%.

Chip semicondutor funciona como um interruptor de luz mecânico, fundamental para indústria

Montadora Daimler 
prevê falta de chips 
para próximo ano 

CARROS 

JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Fenomenal é um trabalhador 
brasileiro sustentar sua famí-
lia com um salário mínimo. 

Fenomenal é a força de pessoas que 
são carregadas como cargas brutas, 
em sistemas de transportes coletivos 
que funcionam como bem querem, 
porque não existem autoridades 
que determinem que ofereçam dig-
nidade a quem paga as passagens. 
Fenomenal é a fé dos que, famintos 
nos corpos, passam as noites sob as 
marquises de templos religiosos, que 
abrem e fecham ao bel-prazer dos 
seus “donos”, e acordam na manhã 
seguinte dando graças a Deus pela 
vida! Isso é fenomenal, não um fardo 

de idiotices e hipocrisias que, de uma 
hora pra outra, ganham a chancela 
de “fenômeno”.

Apesar de ter algum conhecimen-
to sobre outros países, mesmo sem 
ter pisado em nenhum deles, sempre 
terei minhas referências no Brasil, 
minhas raízes são nordestinas. Preo-
cupo-me com os que aqui, como eu, 
tentam sobreviver trabalhando, sem 
medo de precisar prestar contas com 
a justiça ou com a Receita Federal.

Imoral como qualquer troço, 
objeto ou em formato humano, vira 

“fenômeno”. São fi guras caricatas, ri-
dículas, que se tornam modelos, refe-
rências, fenomenais. Essas criaturas, 
claro, têm todo o direito e liberdade 
de opinar, de se expressar, de serem 
livres, mas temo pela nossa juven-
tude, pelos nossos fi lhos, sobrinhos, 
netos, por quem ainda não sabe na-
da da vida, por aqueles que vivem no 
mundo digital, pelos miseráveis de 
pouca idade que também são conta-
minados pelos vícios que espalham 
conteúdos pobres de tudo por aí, ca-
mufl ados por embalagens razoáveis, 

que escondem os malefícios que são 
impressos nessas novas gerações.

Já que liberdade é um direito es-
sencial, que tenhamos cuidado com 
o que compartilhamos com aqueles 
que amamos. Na hora em que os de 
bom senso começarem a fi ltrar o que 
entra em sua casa, principalmente 
por meio da internet, naturalmente 
esses “fenômenos” fabricados em 
meio a interesses irresponsáveis de-
saparecerão.

A questão não é ser intolerante! 
É ter responsabilidade com o futuro 

desse país grandioso, com pesquisa-
dores fenomenais, com professores 
fenomenais, com alunos fenomenais, 
com tantos outros profi ssionais feno-
menais, mas que se permite perma-
necer no lamaçal das desgraças, das 
pilantragens, dos ataques aos valores 
familiares.

Ser fenomenal é é lutar pelos di-
reitos iguais, sem forçar a barra em 
favor desse ou daquele grupinho. 
Somos todos iguais e devemos nos 
respeitar. Isso é a base, o princípio.

Enquanto uns e outros se acham 
fenomenais, o “Homem lá de cima” 
manda uns fenômenos da natureza 
para mostrar que Ele, sim, pode tudo.

Fenomenal é viver com um salário mínimo
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Ao menos 130.363 crianças 
brasileiras de até 17 anos 
fi caram órfãs por causa da 

Covid-19 entre março do ano pas-
sado e o fi nal de abril deste ano, 
número que contradiz a ideia de 
que os mais novos são menos afe-
tados pelo coronavírus.

“É uma pandemia oculta”, di-
zem os autores da estimativa, pu-
blicada nesta terça 20 na revista 
científi ca Lancet. “Essas crianças 
não identifi cadas são a consequ-
ência trágica esquecida dos mi-
lhões de mortos na pandemia.”

O número de menores brasileiros 

que fi caram órfãos multiplica por 
180 os cerca de 1.200 óbitos na faixa 
etária até 19 anos desde o começo da 
pandemia, segundo o boletim mais 
recente do Ministério da Saúde.

Colocado em proporção, ele cor-
responde a uma taxa de 2,4 órfãos 
para cada mil brasileiros menores 
de idade, a quarta maior entre 21 
países incluídos no estudo. O Peru 
tem a situação mais grave, com 10,2 
órfãos para cada mil menores.

Em termos absolutos, o núme-
ro do Brasil só não é pior que o do 
México, que registra pouco mais de 
141 mil órfãos, ou 3,5 por mil. Em-

bora o Instituto Nacional dos Direi-
tos das Criança e do Adolescente 
afi rme que contabilizar os órfãos 
brasileiros é viável por meio das 
certidões de óbito, não há estatísti-
ca ofi cial no país até agora.

“Crianças que perderam pais ou 
responsáveis na pandemia precisam 
de apoio governamental urgente ou 
enfrentarão danos de longo prazo”, 
afi rmou Seth Flaxman, pesquisador 
do departamento de matemática 
do Imperial College de Londres e de 
ciência da computação da Universi-
dade de Oxford, no Reino Unido e um 
dos 16 autores do trabalho.

Coordenado por Susan Willis, do 
CDC (centro de controle de doenças 
dos EUA), o estudo já revisado por 
pares fornece as primeiras estima-
tivas globais de orfandade causada 
pela pandemia de Covid-19.

Os cientistas calcularam mais 
de 862 mil crianças órfãs em 21 
países, nos quais ocorreram cerca 
de 77% das mortes globais por Co-
vid-19 até 30 de abril de 2021. 

Também estimaram que, em 
termos globais, mais de 1 milhão 
de menores perderam um dos pais 
ou seu principal cuidador, princi-
palmente os avós.

Covid deixa 
130 mil órfãos 
no Brasil, 
indica estudo
PANDEMIA| Trabalho contradiz 
ideia de que mais jovens 
não são afetados pelo 
coronavírus

DIVULGAÇÃO 

O Ministério da Saúde (MS) 
ultrapassou a marca de mais de 
160 milhões de vacinas contra 
a covid-19 distribuídas para 
os estados e Distrito Federal. 
Desse total, 125,3 milhões de 
doses já foram aplicadas. São 
90,6 milhões de pessoas com a 
primeira dose, isto é, 56,6% do 
público-alvo de 160 milhões de 
brasileiros com mais de 18 anos. 
Além disso, 34,7 milhões com a 
segunda dose ou com dose úni-
ca aplicadas e com a imunização 
completa, segundo o ministério.

Do total de doses enviadas 
para as unidades da federação, 
81,5 milhões são da AstraZe-
neca/Oxford, 60 milhões são 
da CoronaVac/Sinovac, 17,8 
milhões da Pfi zer/BioNTech e 
4,7 milhões da Janssen, imuni-
zante de dose única.

De acordo com ministério, 
o governo federal já contratou 

mais de 630 milhões de doses 
de vacinas covid-19, por meio 
de acordos com diferentes labo-
ratórios, a serem entregues até o 
fi m do ano. Esse quantitativo é 
sufi ciente para imunizar toda a 
população alvo do país, ou seja, 
pessoas com 18 anos ou mais, 
com ou sem comorbidades.

Segunda dose
Em nota, o Ministério da 

Saúde reforça que para imuniza-
ção completa, é necessário que 
as pessoas tomem as duas do-
ses. “A medida reforça o sistema 
imunológico e reduz as chances 
de infecção grave, gravíssima e, 
principalmente, óbitos em de-
corrência da covid-19”. No início 
de julho, lembra o ministério, 
foi lançada a campanha com a 
família do Zé Gotinha sobre a 
importância de todos completa-
rem o esquema vacinal.

Ministério bate marca de 160 
milhões de vacinas distribuídas 

Mais de 90 milhões de pessoas 
já receberam a primeira dose 

O estudante Ryan Lucatto, 
20, e seu irmão Ruan, 10, 
perderam os pais e o avô para 
o coronavírus em menos de 
15 dias
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VINHO ROXO

SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Para quem ama vinhos, 
trago aqui uma novidade 
bem interessante! Nessa 
nova onda dos vinhos co-
loridos, a vinícola austra-
liana Masstengo mostrou 
que não brinca em serviço 
e lança o vinho ROXO, feito 
de forma natural. O mes-
mo, foi batizado de “Purple 
Reign”, que sua tradução 
quer dizer “Reinado roxo”, 
fazendo uma referência à 
clássica música do Prince 
(“Purple Rain” – “Chuva 

Roxa”). Prince, um dos 
mais populares e infl uen-
tes artistas de todos os 
tempos!

Totalmente orgânica, 
esta vinícola, de forma 
natural, cria este vinho 
sem a adição de corantes 
e sulfi tos. Ele é elaborado 
com um blend de Semillon 
e Sauvignon Blanc. Sua 
cor é produzida com o 
uso de alguns botânicos 
e antioxidantes naturais, 
fazendo com que apareça 

esta cor vibrante e única.  
Já está sendo exportado 
para vários países e sua 
garrafa custa em torno 
dos AU$19,99, ou seja, 
RS$102,00.

O vinho apresenta to-
ques de grama e minerais. 
Na boca apresenta uma 
sensação bem refrescante 
e é onde a mineralidade 
recebe destaque. O vinho 
roxo é o equilíbrio perfeito 
entre acidez e frescor com 
um fi nal seco e agradável. 

SLALOM | Ana Sátila, primeira atleta brasileira a chegar em Tóquio, treina no palco dos 
Jogos desde o dia 8; evento começa no domingo, 25, 13h50 do Japão (1h50 do Brasil)

Treinar e conhecer o local de 
competição é importante na 
maioria das modalidades. Na 

canoagem slalom, é fundamental. 
Por isso, Ana Sátila e Pepê Gonçal-
ves podem se dizer, nesse ponto, 
bem preparados para a disputa dos 
Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Ela, 
primeira atleta brasileira a desem-
barcar no Japão, treina na pista do 
Centro de Canoagem Slalom de Ka-
sai desde o dia 8. Já Pepê, que teve 
um contratempo para viajar para 
Tóquio, usa o local desde o dia 13. 

“Foi motivo de muito orgulho 
para mim abrir o caminho para to-
da a delegação. Com todos os proto-
colos adotados pela organização, a 
gente conseguiu fi car num formato 
de bolha e pôde usar a pista todos 
os dias”, disse Ana Sátila, que vai es-
trear nos Jogos no domingo, 25. As 
disputas do K1 feminino começam 
às 13h50 do Japão (1h50 do Brasil).

Ana Sátila também garantiu a 
classifi cação aos Jogos no C1. Ela 
faz sua primeira descida na pista 
na disputa do C1 na quarta-feira, 
dia 28, às 12h50 do Japão (0h50 no 
Brasil)

A brasileira está em sua tercei-
ra participação em Jogos Olímpi-
cos, tendo estreado em Londres 
em 2012 com apenas 16 anos. Nas-
cida em Iturama (MG), mas criada 
em Primavera do Leste (MT), a 
canoísta começou no esporte aos 
nove anos. Aos 25, vai focada para 
buscar um lugar no pódio.

“Eu queria nessas primeiras 

semanas de treino conseguir uma 
adaptação boa, fazer o reconhe-
cimento da pista que tínhamos 
remado somente uma vez no even-
to-teste, me adaptar à alimentação, 
aos horários de descanso, ao fuso 
horário e ao canal. Tudo isso tem 
dado muito certo, me adaptei bem a 
tudo. A pista, por causa do cansaço, 
demorou um pouco mais de tempo, 
mas hoje eu me sinto totalmente 
preparada e com um trabalho mui-
to bem feito”, completou.

Pepê, que garantiu a classifi -
cação para Tóquio em março, ao 
vencer a Seletiva Nacional de Ca-
noagem Slalom, que aconteceu no 
Parque Radical de Deodoro, no Rio 
de Janeiro, teve que superar um re-

sultado de falso positivo no teste 
de RT-PCR, que acabou causando 
um atraso na viagem. Nada que 
tire o foco do canoísta de Ipaussu, 
interior de São Paulo, que na Rio 
2016 foi sexto no K1, melhor resul-
tado de um atleta do país na cano-
agem slalom. Ele estreia na prova 
na quarta-feira, dia 28, às 13h50 do 
Japão (1h50 no Brasil)

“Tive uns probleminhas na hora 
de vir, mas não está me afetando 
em nada. Estou me sentindo bem 
nos treinos e com uma sensação 
gostosa na água por treinarmos em 
Deodoro, um canal parecido com 
esse. Agora é colocar tudo que trei-
namos na água com muita alegria e 
um pouco de ousadia”, disse Pepê.

Com treinos a todo vapor, atletas 
da canoagem estão confiantes

Ana Sátila treina no local das disputas desde o dia 8 de julho; ela está confiante

Caio Souza e Arthur Zanetti, da equipe de ginástica do Brasil

GASPAR NÓBREGA/COB

RAFAEL BELLO / COB

Aseleção brasileira mascu-
lina de ginástica artística 
participou, nesta quar-

ta-feira, do treino de pódio no 
Ariake Gymnastics Centre, palco 
da disputa da modalidade nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. 
Os atletas apresentaram as suas 
séries nos seis aparelhos da com-
petição: salto, solo, cavalo com al-
ças, argolas, paralelas e barra fi xa.

“O treino de pódio é importante 
para testarmos tudo, fazer ajustes. 
Cada ginasta tem 22 minutos em 
cada aparelho para apresentar a 
sua série. No meu caso, deu para 
avaliar bem a barra, mas também 
os demais aparelhos”, disse Arthur 
Nory, medalha de bronze no solo 
nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Em Tóquio, a seleção brasileira 
masculina conta, além de Nory, com 
o campeão olímpico Arthur Zanetti 
e os estreantes Caio Souza e Diogo 
Soares. Por ter realizado uma ativi-

dade mais forte nas argolas na últi-
ma terça-feira, Zanetti foi poupado 
de participar do treino de pódio.

“Meu treino mais forte foi ontem 
(terça-feira). Ontem fi zemos um 
treino forte, hoje (quarta) no aqueci-
mento também fi zemos um treino. 
O objetivo era não entrar hoje para 
apresentar aqui. Os dois treinos já 
tinham sido fortes, então decidimos 
não fazer nada. Lá dentro do ginásio 
dei uma topada no dedo, mas nada 
muito sério. O treino mais forte foi 
ontem”, explicou Zanetti.

No treino de pódio, os atletas 
têm a oportunidade de se adap-
tar ao local e dar aos juízes uma 
primeira amostra do grau de difi -
culdade de suas séries. A origem 
do termo “treino de pódio” remete 
à plataforma, em inglês também 
chamada de podium, sobre a qual 
os aparelhos são montados. Não 
tem muito a ver com o pódio onde 
os atletas recebem a medalha.

Seleção masculina de 
ginástica artística faz treino 
de pódio para Tóquio-2020

OLIMPÍADAS
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Áries, meu consagrado, seu signo corre o risco de 
agir no trabalho como se tivesse um rei na barriga. 
Pode procurar favores, querer que façam as coisas 
pra você, cometer extravagâncias e agir com 
irresponsabilidade.

Alô, alô, libriane! Os astros estão tudo desaforados 
e avisam que as coisas talvez  quem tensas no 
trabalho. Pode cometer exageros e agir com 
arrogância pra conseguir o que quer no serviço, o 
que tende a provocar decepção ou puxada de tapete.

Se depender dos astros, o dia não começa lá 
aquela maravilha. É que rola treta no céu e deve 
sobrar pra você, bebê. Há risco de se relacionar 
com amigos e colegas errados, que podem puxar 
seu tapete e te prejudicar.

Tudo indica que seu dia começa tá lascado, Escorpião. 
Os astros tretam no seu Horóscopo e derramam 
vibes tensas. Sua vaidade pode crescer e te levar a 
agir com extravagância pra conseguir o que deseja 
ou agradar suas amizades.

Não tenho bola de cristal, mas tô vendo aqui que 
o dia começa puxado na sua pro  ssão. Se trabalha 
ou tem um empreendimento em casa, o clima pode 
não ser aquela belezura e talvez falte conforto e 
harmonia pra fazer suas coisas.

Os astros trazem um alerta real, o  cial: há sinal de 
perrengues e insatisfação na pro  ssão, sobretudo 
se tem uma atividade que faz em casa ou trabalha 
em home of  ce. É que corre o risco de agir com 
irresponsabilidade e desperdiçar energia.

Meninos e meninas de Câncer, se precisam mandar 
e-mail, fazer uma ligação ou uma videochamada 
com alguém de longe, há risco de dar ruim. 
Talvez rolem instabilidades e cometa algumas 
imprudências. Cautela, cristalzinho!

O dia começa te dando xeque-mate, caprica. Tudo 
indica que sua mente estará inquieta e irá se cansar 
da rotina, aí pode cometer extravagâncias, agir 
com irresponsabilidade e se jogar nas aventuras 
 nanceiras, que não devem acabar bem.

Alerta de spoiler: há sinal de transformações pela 
manhã, mas não devem ser lá muito boas. É que 
você pode agir com extravagância nos negócios e 
acabar metendo os pés pelas mãos. 

Logo pela manhã pode rolar chuva de boletos. É que seu signo 
pode não  car feliz com o que possui, mas o seu instinto para 
os negócios não deve estar nenhuma belezura e aí há risco 
de cometer algumas extravagâncias  nanceiras, desperdiçar o 
que tem e perder grandes somas dinheiro. Tá amarrado!

Amanhã reserva alguns perrengues em seus 
relacionamentos pessoais e pro  ssionais, Virgem. Há 
risco de agir com extravagância, arrogância, ostentação 
e desperdícios a  m de conseguir o que deseja em seus 
negócios e associações, o que deve dar bode.

Peixes, meu cristalzinho, o dia começa cheio de rebuliço 
em seus relacionamentos pessoais e pro  ssionais. Se 
tem uma aliança ou associações de negócios, corre o 
risco de se acomodar, ceder além da conta e  car muito 
dependente das ações e decisões de seus parceiros.

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
Transmissão da Olimpíada no 

BandSports fez o sempre alegre 
e feliz Oliveira Andrade “mudar” 
de Campinas para São Paulo... ... 

Aliás, hoje, 8h30 de Brasília, tem a a 
estreia do futebol brasileiro contra 

a Alemanha. Na TV Cultura, nesta 
sexta-feira, às 22h, o programa 

“Estação Livre” celebra o Dia da 
Mulher Negra Latino-Americana 
e Caribenha, comemorado no dia 
25. Com direção geral de Regiana 

Antonini, a oitava edição do projeto 
“Leitura Viva” acontecerá na próxima 

segunda-feira, às 21h... ... Será lido 
o texto teatral “A Pequena Mártir 

de Cristo Rei”, de Miguel Falabella 
e Maria Carmem Barbosa... ... A 
peça fala sobre a ganância do ser 

humano... ... No elenco: Suely 
Franco, Totia Meirelles, Anderson 
Tomazini, Renata Castro Barbosa, 

Iran Malfi tano, entre outros.
Daniela Albuquerque comemora 
39 anos nesta quinta-feira e é 

surpreendida no “Sensacional” desta 
noite, na Rede TV!, às 22h30...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Pedra de tropeço
As grandes produtoras do stre-

aming ainda enfrentam sérias difi -
culdades para colocar em prática os 
seus trabalhos.

A produção, em se tratando de 
séries e programas, está muito longe 
do ritmo desejado. Isso pode retar-
dar um pouco o plano para novelas.

Vitória justa
O resultado do “No Limite”, en-

cerrado na terça-feira, nem merece 
muita discussão. Incontestável a 
vitória da Paula Amorim, que teve 
uma garra extraordinária em todas 
as provas.

No entanto, para as próximas 
edições, por que não  uma prova de-
cisiva entre os dois fi nalistas? Cabe 
discussão se só o público escolher é 
a forma mais justa.

Mundo
O formato original “Ilha Record”, 

desenvolvido para Sabrina Sato, po-
derá ser licenciado para outros países.

A informação foi confi rmada 
pelo diretor de realities da Record, 
Rodrigo Carelli. 

A propósito
“Ilha Record” estreia na próxima 

segunda e a sua produção tem feito 
o possível para não revelar o que foi 
gravado, nem o que aconteceu lá 
dentro entre os participantes.

Sabe-se, no entanto, que a Nad-
ja Pessoa continua a mesma Nadja 
Pessoa de sempre. Não mudou na-
da. E o Dinei também não.

Complicado
“A Praça”, do SBT, continua com 

as suas gravações normalmente. 

Ontem, por exemplo, foi mais um 
dia.

Mas o seu elenco apresenta des-
falques. Marlei Cevada, licenciada, 
está no Uruguai e Matheus Ceará foi 
afastado por precaução. A mulher 
testou positivo. Beto Hora, convida-
do, entrou no seu lugar.

Meio sem jeito
O “Em Pauta”, da GloboNews, é 

muito bom, mas bem que poderia 
mudar umas coisinhas. A primeira 
delas é a repetição de quase tudo 
que já foi abordado nos programas 
que o antecederam.

E, por outra, dividir a tela com 
cinco comentaristas é um pouco 
demais. Ostentação desnecessá-
ria. Alguns deles fi cam um tempão 
naquela vitrine, como estátua, sem 
falar nada. Bobeira.

Troca de fi gurinhas 
entre novelas e 
séries será sempre 
muito saudável

Sobre o desejo de Netfl ix, 
Globoplay, HBO Max, Amazon 
e outras do gênero investirem 
no segmento de novelas, a 
opinião de muita gente desse 
mercado é a seguinte: não po-
de queimar a largada.

Logo de cara, tem que mar-
car território e chegar com 
uma produção arrebatadora, 
em condições de prender a 
atenção de quem assiste.

As séries fazem isso muito 

bem, imprimindo um ritmo mais 
intenso desde os primeiros capítu-
los, embora algumas, em seu desen-
volvimento, também apelem para 
as famosas “barrigas”, levando pro-
positadamente a história patinar 
– de modo especial aquelas com 
episódios a perder de vista.

Mas as perspectivas, de lado a 
lado, são as mais animadoras e a 
teledramaturgia, como um todo, 
poderá se valer muito bem dessa 
troca de experiências.

As novelas já têm muito a ga-
nhar com o que o streaming vem 
realizando, assim como a recíproca, 
especialmente no nosso caso aqui 
no Brasil também deverá ser intei-
ramente verdadeira, como opções 
que se somam e se completam.  

Agora é esperar pelo que vem 
por aí.  

(Camila Queiroz grava novela 
para Globoplay e prepara estreia 
na Netfl ix/ Crédito: João Cotta)

JOSÉ CARLOS NERY
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