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CPI da Arena das Dunas confirma 
primeiros depoimentos para agosto
POLÍTICA . 3 | A Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa o contrato do Governo do Estado com a Arena das Dunas aprovou, nesta terça-feira 13, o 
cronograma inicial de trabalhos, nomes de profissionais que vão integrar corpo técnico e os primeiros convocados, que serão ouvidos na Assembleia Legislativa

Sesc lança campanha 
Mesa Brasil Urgente 
para engajar empresas 
no combate à fome  

Startup do RN fecha 
negócio e vai ofertar 
nanotecnologia ao 
estado da Paraíba

Audiência pública 
debaterá preços 
dos combustíveis e 
do gás de cozinha

CIDADES. 6 | Objetivo é arrecadar 
recursos para a aquisição de cestas 
básicas, que serão distribuídas para 
garantir atendimento às famílias mais 
impactadas pelas consequências da 
pandemia da covid-19.

CIDADES. 7 | Contemplada com recursos 
do Edital Centelha, oriundos da Finep e 
do Sebrae RN, a Isnano tem trabalhado 
com um modelo de negócio cuja base é 
a transferência de nanotecnologia para 
o desenvolvimento de produtos.

POLÍTICA. 4 | A Comissão de Defesa 
do Consumidor, Direitos Humanos e 
Cidadania da Assembleia Legislativa 
do RN realizará, nesta quarta-feira 
14, a audiência pública proposta pelo 
deputado Ubaldo Fernandes (FOTO).

Indicação de André Mendonça para 

o Supremo Tribunal Federal foi alvo 

de discreta comemoração. 

Cuba era um prostíbulo dos EUA 

antes da deposição de Fulgêncio 

Batista por Fidel Castro.

Fisiculturista é impedida de em-

barcar em avião por usar shortinho 

“perturbador”. Era o que faltava.
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PROJETOS ALBATROZ E TAMAR SE UNEM 
PARA PROTEGER TARTARUGAS-MARINHAS

   Com o objetivo de aprender as técnicas de manejo adequado de tartarugas-marinhas para treinar 
pescadores na nova base avançada em Natal, no Rio Grande do Norte, o Projeto Albatroz participou de uma 
capacitação com a equipe do Projeto Tamar, patrocinados pela Petrobras, no fim de junho. PÁG 8

Ítalo treina em 
casa para enfrentar 
ondas no Japão
ESPORTES. 16 |  O Comitê Olímpico do Brasil já está a 
todo vapor, de olho na cerimônia de abertura dos Jogos 
Olímpicos, em nove dias. Do Rio Grande do Norte, há 
o estreante Ítalo Ferreira, segundo no ranking do surfe 
mundial. A modalidade é nova nos jogos. E enquanto se 
prepara para esse desafio inédito, ele descansa – e treina – 
no mar de ondas baixas de Baía Formosa, sua terra natal.

WILLYAM BRADBERRY/SHUTTERSTOCK
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rimeiro, eu entendo que a prevaricação se 
aplica a servidor público, não se aplicaria 
a mim. Mas qualquer denúncia de corrup-
ção eu tomo providência”.

Frase de Bolsonaro dita na última segun-
da-feira sobre o caso da compra da Covaxin 
denunciada pelo deputado Luis Miranda.

A frase em si não explica nada e nem 
tem cabimento. Só porque não houve a 
iniciativa de investigação por parte do 
presidente, a despeito da denúncia levada 
em domicílio ao chefe do Executivo pelo 
deputado e seu irmão, servidor de carreira 
do Ministério da Saúde.

Ao não mandar investigar, prevari-
cação houve e uma possível denúncia da 
Procuradoria Geral da República terá de 
ter segmento com a comunicação do fato 
à Câmara Federal que votará a admissão 
dessa grave acusação para que o STF jul-
gue o presidente.

Não deve acontecer ao que tudo indica, 
mas é por si só algo desgastante, mais um, 
contra o presidente que já acumula dezenas 
de acusações de crime de responsabilidade.

Se 2/3 dos membros da Câmara são ina-
tingíveis nesse momento, a opinião pública 
pode não ter a mesma régua para se mani-
festar sobre o fato na eleição presidencial de 
2022, levando em conta um ato de omissão 
frente a um momento doloroso do país.

Em outras palavras, ao fi m e ao cabo, 
os procedimentos terão de ser atendidos, 
não podendo ser engavetados, diferente-
mente do que acontece com os pedidos 
de impeachment, um processo essencial-
mente político.

Lembrando que “prevaricação” é cri-
me funcional, praticado por funcionário 
público contra a Administração Pública. 
Quando o chefe da Nação aquiesce com o 

mal feito, deixa de praticar ou pratica inde-
vidamente ato de ofício.

Por muito menos do que isso, o ex-
-presidente Michel Temer viu o mundo 
queimar diante de um arremedo de frase 
gravada por Joesley Batista que não reve-
lava absolutamente nada, exceto o que 
o então Procurador Geral da República, 
Rodrigo Janot, dizia se tratar.

Desta vez, há uma imensa possibilidade 
de existir um áudio longo e detalhado sobre 

um assunto que já motivou abertura de in-
vestigação por parte da Polícia Federal.

Refere-se a um esquema gigantesco de 
propina sobre doses de vacina e de uma 
negociação exótica envolvendo intermedi-
ários em algo que até então era feito direta-
mente com os laboratórios.

Isso, sem falar que envolve diretamen-
te o líder do governo na Câmara, Ricardo 
Barros, num conjunto de eloqüentes evi-
dências difíceis de explicar.

Uma vacina mais cara, sem as autori-
zações já obtidas pelas demais, implicando 
num negócio bilionário em favor de inter-
mediários em plena pandemia que já ma-
tou mais de 530 mil pessoas no Brasil.

É sério, muito sério o que acontece. E, 
por mais que o governo esteja blindado 
com uso desenfreado do orçamento da 
União, essa fl echa tem ponta de diaman-
te e pode perfurar a espessa armadura do 
governo de turno.

Ao não mandar investigar, prevaricação há

O terrivelmente
Ao ofi cializar o “terrivelmente evangélico” 

Advogado Geral da República André Men-
donça à vaga de Marco Aurélio Mello no STF, 
o presidente Jair Bolsonaro realizou, além de 
uma promessa de campanha, um desagravo.

Mendonça deveria ter sido o primeiro 
indicado na opinião de correligionários do 
presidente, mas surpreendentemente foi 
suplantado, ‘bypassado’, deixado para trás, 
pelo não muito conhecido  Kassio Nunes 
Marques, juiz do Tribunal Regional Eleitoral 
do Piauí e desembargador do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região.

Mendonça, o ‘menos pior’
A indicação de André Mendonça para 

substituir o ministro Marco Aurélio Mello no 
STF foi alvo de discreta comemoração entre 
ministros do grupo formado por Luís Roberto 
Barroso, Luiz Fux, Edson Fachin e o próprio 
Marco Aurélio. A informação é da colunista 
Malu Gaspar, de O Globo.

Segundo ela, “esses ministros, que normal-
mente se posicionam contra causas bolsona-
ristas e deram decisões favoráveis à Lava Jato, 
torciam por Mendonça nos bastidores”.

Explicação: esses ministros considera-
ram Mendonça o “menos pior” entre os can-

didatos que tiveram seus nomes divulgados 
por interlocutores de Jair Bolsonaro e pelo 
próprio Flávio, fi lho  do presidente.

Nesses casos, os piores seriam o minis-
tro do STJ Humberto Martins e o procura-
dor-geral da República, Augusto Aras.

Hermano quer saber
O deputado estadual Hermano Morais 

(PSB) quer esclarecimentos sobre a distribui-
ção de vacinas contra a covid-19 aos municí-
pios do Estado. A solicitação feita por meio de 
requerimento protocolado na Assembléia Le-
gislativa é direcionada à Secretaria de Estado 

da Saúde Pública (Sesap).
Hermano usou como exemplo o caso de 

Ceará-Mirim, que tem mais de 73 mil habitan-
tes, porém só recebeu 36 mil doses da vacina 
contra a covid-19. Segundo dados do site Mais 
Vacina RN, municípios com população infe-
rior receberam mais de 45 mil doses.

 Presidente motoqueiro
Ontem, durante a CPI da covid no Se-

nado, o presidente Omar Aziz desancou o 
hábito do presidente de realizar ‘motocia-
tas’ pelo Brasil. Na linha: incapaz de dirigir 
o país, mas um “craque” sobre as duas rodas.

‘‘P

GIROS DE NOTÍCIAS

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

Ao não mandar investigar as supostas irregularidades do “Caso Covaxin”, sim, o presidente Jair Bolsonaro praticou prevaricação

JORNAL CRUZEIRO DO SUL
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A Comissão Parlamentar de 
Inquérito que analisa o con-
trato do Governo do Estado 

com a Arena das Dunas aprovou, 
nesta terça-feira 13, o cronograma 
inicial de trabalhos, nomes de pro-
fi ssionais que vão integrar corpo 
técnico e nomes dos primeiros 
convocados, que serão ouvidos 

na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte. Representantes 
da Control serão ouvidos no início 
de agosto.

Contando com a participação 
dos deputados Tomba Farias (PS-
DB), Subtenente Eliabe (Solida-
riedade) e Kleber Rodrigues (PL), 
que são membros da CPI da Arena 
das Dunas, e da relatora, deputada 
Isolda Dantas (PT), o presidente Co-
ronel Azevedo (PSC) abriu os traba-
lhos levando a votação as sugestões 
da deputada relatora sobre dois 
nomes que serão indicados para o 
corpo técnico de auxílio dos traba-
lhos da CPI, assim como também 

deliberaram acerca dos calendário 
de trabalho até o dia 4 de agosto.

Atendendo a solicitações dos 
deputados, os membros da CPI da 
Arena das Dunas terão até o fi m do 
mês de julho somente para análise 
da documentação colhida até o mo-
mento. O período será de recesso 
dos trabalhos legislativos. Para aju-
dá-los nesse trabalho, foram indi-
cadas as contratações da advogada 
Mariana Siqueira, que é professora 
adjunta da UFRN, doutora em Direi-
to Público pela Universidade de Per-
nambuco, pesquisadora em Direito 
Administrativo, e presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da 

OAB/RN, e do advogado Sanderson 
Liênio da Silva Mafra, especialista 
em Direito Tributário. As indica-
ções foram acatadas pela comissão.

“São profi ssionais do mais alto 
gabarito e que vão colaborar muito 
com os demais assessores da Casa e 
dos deputados nos trabalhos desta 
comissão”, disse Isolda Dantas.

Também por sugestão de Isolda 
Dantas, a CPI da Arena das Dunas 
vai ouvir, no dia 3 de agosto, o con-
trolador-geral do Estado, Pedro 
Lopes de Araújo Neto. No dia 4 de 
agosto, será a vez de ouvirem o au-
ditor de Controle Interno do Estado 
Marcos José Moura Fagundes, que, 

assim como Pedro Lopes, partici-
pou da elaboração do relatório da 
Control sobre o contrato entre Are-
na das Dunas e Governo do Estado. 
Os técnicos apontaram sobrepreço 
e possível prejuízo ao erário.

“Todos os nomes foram aprova-
dos à unanimidade e, assim como a 
deputada Isolda Dantas deixou cla-
ro, qualquer parlamentar poderá fa-
zer a indicação de pessoas a serem 
ouvidas pela CPI, que vai analisar o 
pedido e decidir se aprova ou não a 
convocação”, explicou Coronel Aze-
vedo.

Reuniões da CPI da Arena das 
Dunas serão retomadas em agosto.

CPI confirma primeiros depoimentos

Álvaro Dias assina ordem de serviço para 
construção de Cras e Creas na Zona Norte

PREFEITO DE NATAL

INVESTIGAÇÃO | Serão 
ouvidos, no início de 
agosto, representantes da 
Control, pela CPI da Arena 
das Dunas, na ALRN

Para alcançar o maior número 
de pessoas em situação de 
vulnerabilidade aos serviços 

essenciais oferecidos pela Prefeitu-
ra do Natal, por meio da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Assistência 
Social (Semtas), estão sendo criados 
dois centros de referência do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas). 
Nesta terça-feira 13, o prefeito Álva-
ro Dias, e os secretários Adjuto Dias 
(Semtas) e Carlson Gomes (Semov)  
assinaram a ordem de serviço para a 
construção de um Centro de Referên-
cia da Assistência Social (Cras) e um 
Centro de Referência Especializada 
da Assistência Social (Creas), ambos 
localizados no Conjunto Pajuçara, 
Zona Norte da cidade. 

“Nós autorizamos o início desta 
obra importante para a população, 
por entender que os idosos, as pes-
soas com defi ciência, as vítimas de 
violência sexual, a população em 
situação de rua e as crianças, prin-
cipalmente durante a pandemia da 
covid-19, necessitam estar próximas 
das políticas públicas. Houve um 
repasse da bancada federal oriundo 
de várias emendas num valor aproxi-
mado de R$ 40 milhões e a Prefeitura 

está trabalhando com estas emendas 
para, cada vez mais, mudar a vida de 
muitas pessoas. Vem aí mais um Cre-
as e um Cras benefi ciando a comu-
nidade de Pajuçara e a Zona Norte”, 
assegura o prefeito Álvaro Dias.

O secretário da Semtas, Adjuto 
Dias, ressalta que estas obras irão se 
juntar aos 12 Cras e quatro Creas já 
existentes no município e que um 
imóvel planejado para este fi m trará 
um serviço de excelência para a po-
pulação e uma economia aos cofres 
públicos, por não ter despesas com 
aluguel. “São obras no valor de quase 
R$ 800 mil que promovem a inclu-
são social, a proteção das famílias 
e o acesso à cidadania. Queremos 
cuidar, amparar e incluí-las nos 
programas municipais e federais. 
Trabalhamos, a fi m de minimizar os 
impactos sociais e a vulnerabilidade. 
Estaremos inaugurando, num prazo 
de execução previsto de 180 dias, 
dois importantes imóveis para a as-
sistência social e para os natalenses”, 
reforça.

O Cras, localizado à rua Presiden-
te Juscelino Kubitschek, será mais 
uma porta de entrada das famílias 
para a inclusão social, que a partir da  

escuta qualifi cada e o conhecimento 
dos processos de vida e relações so-
ciais em que uma família está inse-
rida, pode ofertar diversos serviços 
como Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada (BPC – para 
idosos e pessoas com defi ciência) e 
benefícios eventuais (auxílios natali-
dade, funeral e calamidade pública).

O novo Creas, localizado à rua 
Doutor Juliano Moreira, será mais 
um serviço de orientação e apoio 
às famílias com direitos violados: 
população de rua, adolescentes em 
medidas socioeducativas, crianças e 
adolescentes submetidos ao trabalho 
infantil, vítimas de violência (sexual, 
física, psicológica e maus tratos), ido-
sos, mulheres e pessoas com defi ci-
ência. O atendimento é realizado por 
uma equipe multidisciplinar que faz 
o acolhimento e desenvolve as ações 
para minimizar a situação de violên-
cia ou de violação de direitos, sofrida 
pelo indivíduo ou família.

Estes dois equipamentos vêm 
somar às ações que o prefeito Álvaro 
Dias tem promovido para dar quali-
dade de vida para as pessoas, seja no 
transporte, na saúde, no lazer, dentre 
tantas outras obras em andamento. 

“Este esforço em pensar e projetar 
uma cidade para pessoas está sendo 
fortalecido agora com essas obras 
na Zona Norte que se unem a pavi-
mentação e drenagem de mais de 
300 ruas e a revitalização de praças. 
Estamos vencendo a pandemia sem 
parar de trabalhar”, afi rma o secretá-
rio Carlson Gomes, da Secretaria de 
Obras Públicas e Infraestrutura.

Para o prefeito Álvaro Dias, a 
busca desse sucesso é a soma dos es-
forços e a colaboração da bancada fe-
deral, da câmara dos vereadores, dos 
secretários, da equipe de servidores 
dedicados e da sociedade civil em fa-
vor do povo. “Mesmo diante de uma 
pandemia e escassez de recursos es-
tamos conseguindo realizar um bom 
trabalho”, avalia.

Equipamentos vêm somar às ações que Álvaro Dias tem promovido para dar qualidade de vida 

ALEX RÉGIS/SECOM
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Audiência pública debaterá 
preços dos combustíveis e do 
gás de cozinha nesta quarta

Vacinação contra 
influenza segue aberta 
para a população em geral

Senador Jean Paul Prates aprova emendas à LDO
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A Comissão de Defesa do Con-
sumidor, Direitos Humanos 
e Cidadania da Assembleia 

Legislativa do Estado realizará, nesta 
quarta-feira 14, às 14h30, de forma 
híbrida, a audiência pública “O RN 
no enfrentamento dos altos preços 
dos combustíveis e do gás de cozi-
nha”. Proposto pelo presidente do 
colegiado, deputado Ubaldo Fernan-
des (PL), no dia 6 passado, o debate 
contará com representantes dos re-
vendedores, assim como de órgãos 
de fi scalização.

“O ICMS (imposto que incide 
sobre os combustíveis) é o mesmo 
para todos os estados, mas o RN tem 
o terceiro maior preço do Brasil e o 
primeiro do Nordeste. Com mais um 
aumento de combustíveis no Brasil, 
nosso estado chega a uma situação 
ainda mais assustadora, já que vinha 
se destacado com maior aumento 
em relação a outros estados, inclusi-
ve havendo disparidade grande com 

relação ao valor da Paraíba, nosso 
estado vizinho. Queremos conversar 
com os órgãos responsáveis, para 
que possam acompanhar e moni-
torar ainda mais os postos de com-
bustíveis e distribuidores de gás de 
cozinha”, disse Ubaldo.

Segundo o parlamentar, é neces-
sário discutir amplamente esta te-
mática, tendo em vista a urgente ne-
cessidade de se garantir o equilíbrio 
econômico ante o elevado reajuste 
aplicado nestes produtos. Estão sen-
do convidados ao debate represen-
tantes da Promotoria De Defesa Do 
Consumidor, Ipem/RN (Instituto de 
Pesos e Medidas do RN), Secretaria 
da Tributação Estadual, Procon Esta-
dual, Procon Municipal, Sindipostos/
RN, Potigás, Decon, Singás, Petrobrás 
e motoristas de aplicativos, moto-en-
tregadores e outras categorias que 
estão se sentindo prejudicadas pelos 
altos preços praticados no Rio Gran-
de do Norte.

A vacinação contra a Infl uenza 
em Mossoró segue aberta 
para a população em geral 

tendo imunizado até esta terça-feira 
13, 63.226 pessoas. O número repre-
senta 57% do público-alvo compos-
to por 110.820 pessoas no municí-
pio. Os dados estão na plataforma 
RN Mais Vacina.

“A população pode procurar a 
vacina nas Unidades Básicas de Saú-

de e garantir uma dose importante 
que combate gripes fortes e graves 
como H1N1, H3N2 e Infl uenza B”, 
disse Morgana Dantas, secretária 
municipal de Saúde.

A titular da pasta visitou na ma-
nhã desta terça 13, com o prefeito 
de Allyson Bezerra, a Unidade Bá-
sica de Saúde Bernadete Bezerra de 
Souza Ramos, no bairro Dom Jaime 
Câmara. Durante a visita, o chefe do 

Executivo municipal foi vacinado.
“A vacinação é fundamental e 

por isso fazemos este chamado pa-
ra que as pessoas tomem a vacina 
contra a Infl uenza. Eu fui vacinado 
hoje cumprindo assim o meu papel 
como cidadão. Agradeço a toda a 
nossa equipe de Saúde pelo atendi-
mento e que a população também 
possa ser bem recebida nas nossas 
unidades”, disse o prefeito.

O senador Jean Paul Prates (PT/
RN) é o coordenador da ban-
cada de senadores  do PT na 

Comissão Mista de Orçamento e o 
único representante do Rio Grande 
do Norte na CMO.

Nesta quarta-feira 13, ele conse-
guiu aprovar todas as suas emendas 

de texto à Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) na condição de membro da 
Comissão de Assuntos Econômicos. 
Estas emendas se referem ao reajuste 
do salário-mínimo com ganho real e à 
garantia de recursos para o PRONAM-
PE (fi nanciamentos especiais para 
pequenas e micro empresas).

Na Comissão Mista de Orçamen-
to e Finanças do Congresso Nacio-
nal, o senador potiguar emplacou 
as três sugestões temáticas para 
as emendas da CMO para a LDO: 
as rubricas aprovadas foram para 
compra de vacinas, medicamentos e 
equipamentos (ainda para combate 

e sequelas do COVID), para a garan-
tia de recursos para os Institutos Fe-
derais (que incluem os IFRNs) e para 
obras/aprimoramentos na área de 
recursos hídricos.

“Hoje tivemos 100% de aprovei-
tamento nas nossas proposições 
para a LDO, que é quem direciona as 

rubricas para o Orçamento da União. 
Saúde Pública, Educação e Recursos 
Hídricos são demandas maiúsculas 
do País neste momento. Estamos 
conseguindo estabelecer as condições 
para um orçamento mais justo para o 
país e para o Rio Grande do Norte em 
2022”- comemorou Jean Paul.

AVALIAÇÃO| Segundo Ubaldo 
Fernandes, é necessário 
discutir amplamente esta 
temática, tendo em vista 
a urgente necessidade 
de se garantir o equilíbrio 
econômico ante o elevado 
reajuste aplicado nestes 
produtos 

MOSSORÓ

“ICMS é o mesmo para todos os estados, 
mas o RN tem o terceiro maior preço do 
Brasil e o primeiro do Nordeste”, diz Ubaldo

Vacinação contra a influenza segue aberta, 
tendo imunizado até esta terça-feira 13, 
63.226 pessoas em Mossoró
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Para Aristóteles a política 
visa à felicidade humana, 
do ponto de vista indi-

vidual e coletivo, “ o objeto da 
política é criar a amizade entre 
os membros da cidade”. A polí-
tica pode ser entendida como 
a gestão de confl itos entre os 
diferentes grupos sociais e seus 
interesses. Uma das obras fun-
damentais para a compreensão 
de poder e política é Leviatã, de 
Th omas Hobbes, que mostra a 
organização da sociedade co-
mo uma limitação dos desejos 
egoístas que estavam no estado 
natural da humanidade. Ma-
quiavel desenvolveu sua fi loso-
fi a política, passando ao largo 
dos valores, que não poderiam 
limitar a prática política, o ho-
mem liberto dos freios lutaria 
pelo poder, honra e glória, à po-
lítica importaria a estabilidade 
social e o governo, ao príncipe 
tudo seria possível para sal-
var o Estado. Os bens políticos 
adquiriam assim autonomia. 
Agostinho dizia que qualquer 
área da vida que alcance inde-
pendência e estabeleça por si 
seus veredictos do que é bom, 
válido, excelentemente próprio 
em tal campo recaía sob a infl u-
ência do Diabo. Se os assuntos 
da política deixam o campo do 
direito natural, perde-se a razão 
da busca da justiça, substituí-
da pelas paixões desenfreadas, 
lutando umas contra as outras. 
Se os princípios da política se 
desligam do direito natural, o 
tecido social passa a ser “ba-
seado na pura distribuição de 
forças, governado pelo medo, 
pela ganância e pela sede de 
poder”, diz Leszek Kolakowski. 
A modernidade que trouxe para 
o centro da fi losofi a o ceticismo, 
estabelecendo que nem justiça, 
nem lei natural são histórica ou 
geografi camente universais, le-
vou Espinosa a dizer que se de-
via governar o povo de modo a 
parecer que se autogovernavam. 
No ensaio A Política e o Diabo, 
publicado em A Modernidade 
Em Um Julgamento Sem Fim, 
Kolakowski diz que embora o 
Iluminismo concedesse autono-
mia a todos os campos da ati-
vidade humana, não conseguiu 
evitar que o mal se infi ltrasse 
em todos eles, “Parece óbvio, à 
primeira vista, que o campo de 
caça favorito do Diabo seja a 
política (estando o sexo em se-
gundo lugar), pois é diretamen-

te responsável pelas guerras, 
perseguições e atrocidades que 
a luta pelo poder provoca”. Os 
demônios no departamento de 
política operam na arte, na fi lo-
sofi a e na ciência, sendo sábios, 
sutis e perspicazes. O mal pro-
duzido por tiranos é fácil de ser 
identifi cado, difícil é calcular o 
resultado da ação sobre a men-
talidade humana do trabalho 
criativo dos que buscam explo-
rar mudanças que façam o in-
ferno sair no lucro. Uma tensão 
permanente na política é entre 
objetivos de curto e longo prazo, 
nenhuma revolução pode ser 
feita sem o poder das ilusões, 
das esperanças enganosas e das 
reivindicações impraticáveis. 
Misturam-se na luta política, 
inveja, cobiça pelo poder, de-
sejos de justiça, liberdade, paz, 
identifi cação com os oprimidos 
e mesmo esperança de passar 
a ser o opressor. A ideologia to-
talitária é um sistema de ideias 
e doutrinas que justifi ca a ação 
totalitária com a promessa de 
um reino de justiça. O Estado 
passa a ser autoridade suprema 
nas escolhas sociais, a socieda-
de passa a ser criação do Estado. 
Marx defi nia Ideologia como um 
“conjunto de ideias, doutrina e 
mitos que existem devido aos 
interesses que promovem, e não 
às verdades que contêm”, assim, 
diz Roger Scruton, o Marxismo 
deve sua sobrevivência não ao 
pensamento que busca a ver-
dade, mas ao poder. Os regimes 
ideológicos têm sua raiz no res-
sentimento, resultado da com-
petição em busca do lucro. Os 
ressentidos, quando assumem o 
poder, destroem a soberania in-
dividual, e punem os que julgam 
portadores de culpa coletiva, 
vistos como ricos e privilegia-
dos, cujo sucesso é imerecido e 
adquirido às suas custas. “O ve-
to ao direito de resposta é uma 
das marcas do ressentimento 
em sua versão patológica”, ex-
põe Scruton, marca dos movi-
mentos radicais que possuem 
ideias vagas do que desejam 
criar, mas uma concepção clara 
do que desejam destruir. Leszek 
Kolakowski adverte, o pai da 
mentira opera incansavelmente 
a ideia de que o progresso da hu-
manidade é feito pela violência, 
assim “abriu as portas para o 
conceito de política como mera 
disputa pelo poder, o poder sen-
do um bem supremo em si”.

 A POLÍTICA E O REINO DO DIABO

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed
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Dr. Geraldo Ferreira

A Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (Fiern) 
está preocupada com os seus 

refl exos da volta da infl ação na eco-
nomia.  

Segundo a economista do Siste-
ma, Sandra Cavalcanti, a crise gerada 
pela pandemia está na raiz do proble-
ma, já que “todas as cadeias de pro-
dução pararam”.

Na esteira disso veio a falta de 
insumos e matérias-primas para as 
cadeias produtivas, o que fez com que 
os preços disparassem, acrescenta a 
economista

Ela explica que as commodities 
no mercado internacional, o petró-
leo, o minério de ferro, a soja, tudo 
isso pressionou a infl ação.

Outro fator que contribuiu para 
a alta dos preços internos, segundo a 
economista, foi a desvalorização do 
real em relação ao dólar nos últimos 
meses, que, por si só já tornam os 
preços das importações mais eleva-
dos, contribuindo para o aumento da 
infl ação.

De acordo com o Boletim Focus, 
do Banco Central, a previsão do mer-
cado fi nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deste ano subiu de 6,07% para 
6,11%.

Segundo o BC, para 2022, a esti-
mativa de infl ação é de 3,75% e para 
o biênio 2023/2024 de 3,25% e 3,16%, 
respectivamente.

 A meta, defi nida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 3,75% para 
este ano, com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para cima ou 
para baixo.

“Ou seja, o limite inferior é de 
2,25% e o superior de 5,25%. No mês 
passado, a infl ação desacelerou para 
0,53%, depois de chegar a 0,83% em 
maio. Com o resultado, o IPCA acu-
mula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos 
últimos 12 meses”, explica Sandra Ca-
valcanti.

A economista diz que, na práti-
ca, o custo do dinheiro dos bancos 
que vão emprestar às empresas e às 
pessoas, os de fi nanciamentos, fi cará 
mais caro.

“Então, se a empresa necessita de 
empréstimo para capital de giro ou 
investimento, ou se você quer com-

prar a prazo, o dinheiro também vai 
fi car mais caro e o consumo pode ser 
freado, assim como a atividade eco-
nômica em geral”, afi rma.

Explica que não é só os juros 
ameaçam o crescimento, há outros 
fatores que indicam que essa recupe-
ração pode se tornar mais lenta.

“Há por um lado a reação da eco-
nomia, com a vacinação em anda-
mento, mais otimismo; mas também 
há para as empresas fatores negativos 
que são ameaçadores, por exemplo, o 
preço das matérias-primas, em desa-
celeração, porém ainda muito alto”, 
diz.

“Tem também o auxílio emer-
gencial com valor inferior ao do ano 
passado e disponível para um menor 
número de pessoas, o que limita a ca-
pacidade de consumo da população 
em meio à crise”, observa Sandra.

Combustíveis
Outros fatores limitantes à ati-

vidade das empresas, segundo ela, 
foram o aumento do custo dos com-
bustíveis, que estão atrelados aos 
preços petróleo em alta no mercado 
internacional, os da tarifa de energia 
elétrica, que entra em bandeira ver-
melha por conta da crise hídrica e há, 
ainda a demora e polêmicas em torno 
da reforma tributária, que os agentes 

já tinham como certa há uns meses.
Para alcançar a meta de infl ação, 

o Banco Central usa como principal 
instrumento a taxa básica de juros, 
a Selic, estabelecida atualmente em 
4,25% ao ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom). Para o mercado 
fi nanceiro, a expectativa é que a Selic 
encerre 2021 em 6,63% ao ano. Para o 
fi m de 2022, a estimativa é que a taxa 
básica suba para 7% ao ano. E tanto 
para 2023 como para 2024, a previsão 
é 6,50% ao ano.

Sandra lembra que o Copom 
aumenta a taxa básica de juros com 
a fi nalidade de conter a demanda 
aquecida, e isso causa refl exos nos 
preços porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e estimulam a 
poupança. “Desse modo, taxas mais 
altas podem difi cultar a recuperação 
da economia”.

De acordo com a economista, 
quando o Copom reduz a Selic, a 
tendência é que o crédito fi que mais 
barato, com incentivo à produção e 
ao consumo, reduzindo o controle 
da infl ação e estimulando a atividade 
econômica.

“Este foi um dos fatores que fi ze-
ram a economia reagir rapidamente à 
primeira onda da pandemia. Mas en-
tre janeiro e junho de 2021, a infl ação 
ofi cial, medida pelo IPCA e acumula-
da em 12 meses, saltou de 4,56% para 
8,55%; e os juros do Banco Central, de 
2% para 4,25% ao ano. Portanto, os 
juros na ponta, que os bancos vão co-
brar dos tomadores de empréstimos 
também vão aumentar”, acrescenta.

Quanto ao PIB e o câmbio, as 
instituições fi nanceiras consultadas 
pelo BC aumentaram a projeção para 
o crescimento da economia brasileira 
este ano de 5,18% para 5,26%. Para 
2022, a expectativa para Produto In-
terno Bruto (PIB) é de crescimento 
de 2,09%.

Em 2023 e 2024, o mercado fi -
nanceiro projeta expansão do PIB em 
2,50%. A expectativa para a cotação 
do dólar variou de R$ 5,04 para R$ 
5,05 ao fi nal deste ano. Para o fi m de 
2022, a previsão é que a moeda ame-
ricana fi que em R$ 5,20.

ANÁLISE| Segundo Sandra 
Cavalcanti, a crise gerada 
pela pandemia está na 
raiz do problema, já que 
“todas as cadeias de 
produção pararam” e que 
as commodities no mercado 
internacional, como o 
petróleo, o minério de ferro 
e a soja pressionaram os 
preços

Volta da inflação preocupa indústria,
na avaliação de economista da Fiern

REPRODUÇÃO

Segundo Sandra Cavalcanti, crise gerada pela pandemia está na raiz do problema

Tem também o auxílio 
emergencial com 
valor inferior ao do ano 
passado e disponível 
para um menor número 
de pessoas, o que 
limita a capacidade de 
consumo da população 
em meio à crise”

“

SANDRA CAVALCANTI
ECONOMISTA
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Cuba era um prostíbulo 
norte-americano antes 
da deposição de Fulgên-

cio Batista por Fidel Castro, em 
1959, mas virou uma ditadura 
comunista. 

Não há escolha possível aqui. 
Ambas as condições são pés-

simas, embora nada se compare 
a uma ditadura. E Cuba foi duas 
as coisas.

Fulgêncio foi um militar cor-
rupto, alinhado aos interesses 
dos grandes canavieiros, que 
eram, por coincidência, norte-a-

mericanos.
Lutava contra os comunistas  

como parte de sua aliança com 
os EUA num país apinhado de 
mafi osos e outras categorias de 
criminosos.

Caiu pela extrema desigualda-
de do país e por uma sanguinária 
repressão sobre qualquer um que 
se manifestasse contra o governo.

Derrubado e posto no ostra-

cismo pelos EUA, Cuba se fechou 
como uma ostra e manteve in-
tacta a tradição do comunismo 
internacional: bom para os ami-
gos e  comunista  para o resto do 
povo.

Enquanto havia dinheiro 
russo, a experiência socialista 
funcionou melhor, embora o cli-
ma repressor tenha incentivado 
uma grande fuga de cubanos 

para os EUA, tendo Miami como 
parada preferencial.

Agora os cubanos vão às ruas 
pelas mesmas razões que fi ze-
ram Fidel e seus companheiros 
agir, só que num contexto total-
mente diferente.  

Bem, “diferente” em termos, 
já que no último domingo, em 
pronunciamento na televisão, 
o presidente Miguel Días-Canel 

falou as coisas de sempre.
Disse que os protestos são 

uma provocação de infi ltrados 
dos EUA e os “revolucionários” e 
“comunistas” de verdade devem 
reagir.

A primeira reação foi cortar a 
internet de todo mundo para evi-
tar a comunicação dos oposito-
res. E as informações são de que a 
repressão é contundente.

Não se trata de direita ou es-
querda. É abandonar a ditadura 
em favor da democracia.

Sem isso, todo o resto é inútil.

Da ditadura à ditadura. É Cuba
MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

ASSISTÊNCIA | Iniciativa 
nacional pretende 
arrecadar recursos para 
ampliar distribuição de 
cestas básicas.  

Sesc lança campanha Mesa Brasil Urgente 
para engajar empresas no combate à fome  

DIVULGAÇÃO

O Sesc lançou a campanha Me-
sa Brasil Urgente, com a pro-
posta de formar uma rede de 

solidariedade para a intensifi cação 
das ações de combate à fome. O obje-
tivo é arrecadar recursos fi nanceiros 
para a aquisição de cestas básicas, 
que serão distribuídas conforme Ín-
dice de Vulnerabilidade Social (IVS), 
de forma a garantir o atendimento 
às famílias mais impactadas pelas 
consequências da pandemia. Além 
de mobilizar os parceiros para do-
ações emergenciais em dinheiro, a 
campanha propõe a formação de 
uma corrente, com cada participante 
atuando como multiplicador e esti-
mulando a adesão de novas empre-
sas. Pessoas físicas também podem 
participar do Mesa Brasil Urgente 

com contribuições de qualquer valor, 
que podem ser feitas pelo site https://
mesabrasilurgente.com.br/

Dados recentes apontam que 19 
milhões de brasileiros passam fome, 
um cenário que indica a necessidade 
de reforço em ações solidárias. “Que-
remos mobilizar as empresas de Nor-
te a Sul do país a participarem deste 
grande movimento nacional em prol 
das pessoas mais vulnerabilizadas. 
São milhões de brasileiros sofrendo 
com as consequências da pandemia 
e esta rede de solidariedade que o 
Mesa Brasil Urgente propõe vai levar 
não apenas alimentos a estas pesso-
as, mas também cidadania”, explica 
Carlos Artexes, diretor-geral do De-
partamento Nacional do Sesc.   

Desde o início da pandemia, 

no ano passado, o programa Mesa 
Brasil Sesc viu aumentar os pedidos 
de instituições sociais em busca de 
apoio para o atendimento às famílias 
assistidas. Mesmo diante da situação 
adversa, o programa vem registran-
do crescimento nas doações. Nos 
primeiros cinco meses deste ano, a 
arrecadação de alimentos chegou 
a 20 milhões de quilos, volume 15% 
maior que no mesmo período do ano 
passado.   

O Mesa Brasil Sesc atua desde 
1994 e mantém, em nível nacional, 
parcerias permanentes com mais 
de 50 grandes empresas nacionais e 
multinacionais de diferentes segmen-
tos, além de entrepostos de hortifruti, 
propriedades rurais e pequenos co-
mércios. Ao todo, o programa conta 

com mais de 2.600 parceiros em todo 
o país e as doações chegam a cerca de 
3,4 milhões de pessoas por meio das 
6 mil entidades assistenciais cadas-
tradas. Em 2020, foram distribuídos 
mais de 50 milhões de quilos de ali-
mentos em todo o país.  

Mesa Brasil RN 
No RN, atua desde 2003, em Natal 

e Mossoró. Mesmo diante a pande-
mia pela COVID-19, o programa não 
recuou e seguindo dos protocolos de 
biossegurança, com arrecadação em 
2020 de 1.351.021 kg de alimentos. 
Em 2021, a rede de solidariedade con-
tinua, até maio foram arrecadados 
863.318kg de alimentos. Saiba mais 
sobre o programa e como ser um do-
ador no www.sescrn.com.br
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Quando se fala em nanotecnolo-
gia, a primeira idéia que vem à mente 
são circuitos e dispositivos concebi-
dos em escala nanométrica, prati-
camente imperceptíveis ao olho hu-
mano. Essa noção não está incorreta, 
mas, essa tecnologia vai muito além e 
também pode ser usada em favor da 
saúde. E uma empresa potiguar está 
atuando nesse nicho. Contemplada 
com recursos do Edital Centelha, 
oriundos da Finep (Financiadora 
de Estudos e Projetos) e do Sebrae 
no Rio Grande do Norte, a Isnano 
tem trabalhado com um modelo de 
negócio, cuja base é a transferência 
de nanotecnologia para o desenvol-
vimento de produtos para a saúde 
humana e animal.

Criada na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), com 
o objetivo de repassar essa tecno-
logia da academia para o mercado, 
a Isnano foi um dos 15 pequenos 
negócios com proposta inovadora a 
receber suporte e aporte fi nanceiro 
da ordem de R$ 800 mil – mais de R$ 
53 mil para cada um – do programa 
Centelha no Rio Grande do Norte no 
segundo semestre do ano passado. 
A empresa utilizou esse apoio para 

crescer e se desenvolver e, em menos 
de um ano, já conseguiu formalizar 
contratos. Entre esses, um com um 
cliente da Paraíba, a farmácia de ma-
nipulação Unna Derme, instalada em 
Campina Grande. O estabelecimento 
oferecerá aos usuários de medica-
mentos, fórmulas exclusivas com 
nanotecnologia, desenvolvida no Rio 
Grande do Norte.

A Isnano é composta por pesqui-
sadores da UFRN, com experiência 
de mais de uma década nesse seg-
mento científi co e tecnológico, e se 
propõe a trabalhar a inovação com o 
desenvolvimento de soluções em na-
notecnologia para a saúde humana e 
animal. Atualmente, além do suporte 
ofertado pelo programa Centelha, a 
Isnano está em processo de pré-in-
cubação na incubadora Bioinova da 
universidade.

“O Centelha foi fundamental pa-
ra viabilizar o nascimento da empre-
sa, pois antes do programa, éramos 
um projeto extensionista. Estávamos 
mapeando alunos pós-graduandos, 
professores e técnicos, para mon-
tar um projeto de extensão para a 
transferência dessa tecnologia, mas, 
o Centelha nos trouxe o desafi o de 
montarmos uma empresa que viabi-
lizasse essa proposta”, explica o pro-
fessor e pesquisador Arnóbio Silva, 
um dos idealizadores do projeto da 
empresa como startup.

A ideia da Isnano é propagar essa 
nova tecnologia entre empresas que 
precisam da nanotecnologia para 
impactar clientes e a qualidade de vi-
da da população de uma forma mais 
acessível. O primeiro braço da star-
tup está atuando junto às farmácias 
de manipulação.

“A gente já fi rmou o nosso pri-
meiro contrato, que vínhamos desde 
maio, e estamos trabalhando no de-
senvolvimento de uma formulação 
que possa ser oferecida aos clientes 
da Unna Derme”, conta Arnóbio Sil-
va. Além desse contrato, a empresa 
também tem celebrado parcerias e 
termos de colaboração entre várias 
empresas de abrangência nacional, 
que estão sediadas em estados, como 
o Rio de Janeiro.

Expansão
“Com a maturidade desse projeto 

com a empresa de Campina Grande, a 
gente vai começar a oferecer esse ser-
viço no mercado de Natal, onde ainda 
não promovemos uma campanha de 
marketing, nem de divulgação”, diz o 
pesquisador, adiantando que o alvo é, 
além de farmácias de manipulação, o 

setor industrial. “Já estamos prospec-
tando e pivotando produtos focados 
nas microindústrias e pequenas in-
dústrias locais”, avisa.

A diretoria de marketing e ne-
gócios fi ca a cargo da farmacêutica 
Daniele Cavalcante, enquanto a dire-
toria de projetos, do técnico e doutor 
em Ciências Farmacêuticas, Ednaldo 
Gomes. Arnóbio Silva está à frente 
da diretoria de pesquisa e desenvol-
vimento. Com os recursos do edital, 
a startup conseguiu ampliar a equipe 
com a contratação de dois outros 
pesquisadores.

“O Sebrae tem sido fundamental 
ao nos proporcionar consultorias, 
via Projeto Catalisa, e mentorias do 
Centelha. Isso tem nos ajudado a 
estruturar e transformar essa ideia 
no modelo de negócio que a Isnano 
é hoje, com o grau de viabilidade ne-
cessário para os nossos propósitos”, 
reconhece Arnóbio Silva.

O Programa Centelha é promo-
vido pelo Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) e pela Financiadora de Es-
tudos e Projetos (Finep), em parceria 
com o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científi co e Tecnológico 
(CNPq) e o Conselho Nacional das 
Fundações Estaduais de Amparo à 
Pesquisa (Confap), operado pela Fun-
dação CERTI e tem como instituição 
executora no Rio Grande do Norte o 
Sebrae-RN. O programa conta com 
parceiros locais, como o Parque 
Tecnólogico Metrópole Digital, a 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio 
Grande do Norte (Fapern), a Rede 
Potiguar de Incubadoras (Repin) e a 
Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Norte (Fiern).

AGÊNCIA SEBRAE

Startup do RN fecha negócio para 
oferecer nanotecnologia à Paraíba
POTIGUAR | Contemplada 
com recursos do Edital 
Centelha, oriundos da Finep 
(Financiadora de Estudos 
e Projetos) e do Sebrae, a 
Isnano fechou contrato com 
farmácia da Paraíba para 
oferecer formulações com 
nanotecnolgia

Isnano é composta por pesquisadores da UFRN, com experiência de mais de uma década no segmento científico e tecnológico

AGORA RN

O setor de serviços do Rio Gran-
de do Norte cresceu 4,2% em maio 
de 2021 na comparação com abril, 
acima da média nacional (1,2%). Essa 
é a maior alta registrada em um mês 
de maio no RN desde que a Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) foi iniciada 
em 2011.

Os dados são da Pesquisa Men-
sal de Comércio (PMC) do IBGE. No 
acumulado de janeiro a maio, o se-
tor apresentou uma recuperação de 
1,3% no RN. É a primeira vez em 2021 
que esse indicador torna-se positivo.

Mas no acumulado dos últimos 

12 meses, o volume de serviços ain-
da registra queda de 10,4%, uma das 
maiores entre as unidades da federa-
ção ao lado de Sergipe (- 11,2%).

O volume de vendas do comér-
cio varejista potiguar cresceu 1% em 
maio  comparado a abril, mesmo 
patamar de alta do Brasil (1,4%). O 
crescimento acumulado dos últi-
mos 12 meses no RN é de 1,9%, um 
dos menores do Nordeste ao lado de 
Sergipe (2,2%). Ainda nessa compa-
ração, o varejo potiguar teve uma das 
seis menores alta do Brasil, conside-
rando as 25 unidades da federação 

que conseguiram crescer no período 
analisado.

O varejo ampliado cresceu 20,1% 
no RN em maio de 2021 frente a maio 
de 2020, o menor crescimento da 
região Nordeste nessa comparação. 
Em média, o Brasil (26,2%) cresceu 
mais. O varejo ampliado compreen-
de o comércio varejista acrescido da 
venda de material de construção e 
de “veículos, motocicletas, partes e 
peças”.

Entre abril e maio, o varejo am-
pliado potiguar cresceu 1,8%, núme-
ro inferior à média do Brasil (3,8%). Volume de vendas do comércio varejista potiguar cresceu 1% em maio  comparado a abril

Setor de serviços do RN registra o 
melhor mês de maio desde 2011

RECUPERAÇÃO



Em nova etapa do ciclo de pa-
lestras da 3ª Jornada Estadual 
dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, a Coordenadoria Esta-
dual da Infância e Juventude (CEIJ) 
do Tribunal de Justiça do RN pro-
move encontro para debater o tema 
“Depoimento Especial”. O evento 
virtual acontece no dia 19 de julho e 
o público-alvo são servidores, juízes e 
membros da rede de atendimento de 
crianças e adolescentes.

As inscrições podem ser feitas em 

www.tjrn.jus.br/ceij
Geralmente dividido em dois mo-

mentos, para o público externo e pa-
ra o interno, dessa vez todos poderão 
participar dos debates após a exposi-
ção do tema. O encontro acontecerá 
nos turnos da manhã e tarde.

“Esse encontro vai ter uma parti-
cularidade, além do depoimento es-
pecial, que ocorre dentro do proces-
so, no Judiciário, a lei também prevê 
a escuta especializada, que pode ser 
realizada por todos os técnicos que 

trabalham na rede de proteção ou 
em outros órgãos do sistema de ga-
rantias da criança e do adolescente. 
Com isso nós abrimos uma exceção 
para que a rede de atendimento da 
criança e do adolescente também 
possa participar não só da parte 
expositiva, mas também da parte 
interna na qual nós juízes e servido-
res iremos debater e discutir o tema”, 
explicou o juiz coordenador da CEIJ, 
José Dantas de Paiva.

Sobre a escolha do tema, o ma-

gistrado disse que “nós temos uma 
lei nacional que é pouco conhecida 
e que traça e defi ne critérios de aten-
dimento e como os procedimentos 
devem ser feitos. O TJRN, seguindo a 
orientação e o que está previsto nes-
sa lei federal, também elaborou uma 
resolução disciplinando como deve 
ser feito o depoimento especial no 
âmbito do Tribunal de Justiça, que é 
a Resolução nº 22/2020 e que poucos 
técnicos, servidores e juízes têm co-
nhecimento ou ainda não se atenta-

ram para os procedimentos quando 
sentirem necessidade de ouvir uma 
criança ou jovem de até 21 anos de 
idade incompletos”.

O magistrado observa que esse 
depoimento deve ser realizado em 
salas próprias, com a participação de 
técnicos especializados. “Então o ob-
jetivo é esse, levar ao conhecimento 
do nosso público, juízes e promoto-
res”, concluiu o juiz José Dantas.
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Albatrozes e tartarugas-ma-
rinhas, apesar de serem es-
pécies diferentes, enfrentam 

uma ameaça em comum: a pesca de 
espinhel, modalidade industrial que 
visa peixes com alto valor comercial, 
como o atum. Quando os animais 
interagem com a pesca na tentativa 
de se alimentar das iscas, podem 
acabar capturados incidentalmente 
e mortos. Com o objetivo de apren-
der as técnicas de manejo adequado 
de tartarugas-marinhas para treinar 
pescadores na nova base avançada 
em Natal, no Rio Grande do Norte, o 
Projeto Albatroz participou de uma 
capacitação com a equipe do Projeto 
Tamar, ambos patrocinados pela Pe-
trobras, no fi m de junho.

A atividade, segundo a Agência 
Eco Nordeste, foi realizada na sede 
do Projeto Tamar em Ubatuba (SP) e 
contou com a orientação do biólogo 
Bruno Giff oni. A equipe de técnicos 
do Projeto Albatroz aprendeu a uti-
lizar a ferramenta ‘de-hooker’, que 
facilita a liberação dos anzóis das tar-
tarugas marinhas na água e também 
capturadas a bordo dos barcos pes-
queiros. O ‘de-hooker’ permite uma 
soltura mais rápida e descomplicada 
das tartarugas durante o recolhi-
mento dos anzóis.

De acordo com a bióloga e téc-
nica responsável pela base de Natal 
do Projeto Albatroz, que deve ser 
inaugurada neste segundo semestre, 
o manejo correto das tartarugas cap-
turadas por acidente pelos barcos de 

pesca aumenta a taxa de sobrevivên-
cia desses animais. “Se a tartaruga 
capturada for liberada rapidamente 
com ‘de-hooker’ e estiver em boas 
condições de saúde, pode voltar ao 
mar com ajuda dos pescadores”, ex-
plicou.

Para dar início ao trabalho com 
os pescadores de Natal, segundo a 
Agência Eco Nordeste, o Projeto Ta-
mar disponibilizou três equipamen-
tos ‘de-hooker’ ao Projeto Albatroz: 
dois com ganchos curtos, para libe-
ração dos animais a bordo, e um gan-
cho com extensor, para liberação na 
água. Os parceiros da Rede Biomar 
também disponibilizaram material 
de apoio para auxiliar na identifi ca-
ção das tartarugas marinhas a bordo 
dos cruzeiros de pesca.

Frota pesqueira em Natal
A nova base do Projeto Albatroz 

na capital do Rio Grande do Norte 
tem o objetivo de monitorar a captu-
ra incidental das aves marinhas que 
interagem com a pesca e também 
apoiar o Projeto Tamar na sensibili-
zação dos pescadores sobre o manejo 
correto das tartarugas-marinhas, en-
contradas com facilidade na região.

Em parceria com a empresa Atu-
neira Nacional e a Aliança do Atlân-
tico para o Atum Sustentável, os bió-
logos do Projeto Albatroz vão realizar 
atividades de educação ambiental e 
treinamento para uso das medidas 
mitigadoras da captura incidental 
de aves oceânicas e tartarugas-ma-
rinhas.

“A instalação da nossa primeira 
base avançada no Nordeste é uma 
grande conquista, porque podere-
mos trabalhar com instituições, pes-
cadores e empresas pesqueiras par-
ceiras que querem, assim como nós, 
conservar essas espécies que fazem 
parte do dia a dia do trabalho em 

alto-mar. É uma honra poder contar 
com o apoio dos nossos amigos do 
Tamar nesta etapa”, afi rmou Tatiana 
Neves, fundadora e coordenadora ge-
ral do Projeto Albatroz.

Rede Biomar
A Rede Biomar foi criada em 2006 

e conta com projetos patrocinados 
pela Petrobras que trabalham com 
pesquisas científi cas, políticas públi-
cas e ações em educação ambiental 
para conservar, juntos, mais de 60 
espécies marinhas ameaçadas de ex-
tinção no Brasil.

A Rede Biomar é formada por 
seis projetos que atuam em águas 
brasileiras: Projeto Albatroz, Projeto 

Baleia Jubarte, Projeto Coral Vivo, 
Projeto Golfi nho Rotador, Projeto 
Meros do Brasil e Fundação Projeto 
Tamar.

Projeto Albatroz
Reduzir a captura incidental de 

albatrozes e petréis é a principal mis-
são do Projeto Albatroz, que tem o 
patrocínio da Petrobras. O Projeto é 
coordenado pelo Instituto Albatroz, 
Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscip) que traba-
lha em parceria com o Poder Público, 
empresas pesqueiras e pescadores.

A principal linha de ação do 
Projeto, nascido no ano de 1990, em 
Santos (SP), é o desenvolvimento de 

pesquisas para subsidiar Políticas 
Públicas e a promoção de ações de 
Educação Ambiental junto aos pes-
cadores, jovens e às escolas.

O resultado deste esforço tem se 
traduzido na formulação de medidas 
que protegem as aves, na sensibili-
zação da sociedade quanto à impor-
tância da existência dos albatrozes 
e petréis para o equilíbrio do meio 
ambiente marinho e no apoio dos 
pescadores ao uso de medidas pa-
ra reduzir a captura dessas aves no 
Brasil. O Projeto mantém bases nas 
cidades de Santos, Itajaí, Florianópo-
lis, Itaipava, Rio Grande e Cabo Frio.

Mais informações: www.projeto-
albatroz.org.br.

Projeto Albatroz e Tamar se unem 
para proteger tartarugas-marinhas
MANEJO | Nova base do 
Projeto Albatroz, em Natal,  
tem o objetivo de monitorar a 
captura incidental das aves 
marinhas que interagem com 
a pesca

Depoimento Especial é tema de debate 
CRIANÇA E ADOLESCENTE

Para aprender manejo adequado de tartarugas-marinhas, Projeto Albatroz participou de capacitação com a equipe do Projeto Tamar
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AMANDA PEROBELLI/REUTERS

EDUCAÇÃO | Valor pode ser pago até 19 de julho; interessados devem realiza-la, 
independentemente da isenção. Provas acontecem em  21 e 28 de novembro

Provas impressa e digital serão feitas na mesma data, nos dias 21 e 28 de novembro, e terão mesma questões e redação 

Enem tem último 
dia de inscrição 
nesta quarta 14

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a 
Renovação da Licença de Operação (RLO) para a extração de Granito, em uma área de 9,46 hectares, com 
volume mensal de 1.000m³, localizada no Sítio São Roque, Zona Rural do Município de Currais Novos/RN, sob 
o processo ANM 848.059/2002; 

Sebastião Campos de Melo  
Diretor 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Nordeste Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios e Bebidas Ltda, (08.912.938/0001-90), torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Simplificada para Extração, envase de água adicionada de sais, localizada na 
Rodovia BR 405, Km 75, Portal da Chapada, Município de Apodi. 
 

Aurineide Melo 
Representante Legal 

 
 
 
 

AVISO DE CONTRATO Nº 11/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração 
Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: COMERCIO PIONEIRO EIRELI. CNPJ: 
16.874.662/0001-20. Objeto: aquisição de cestas básicas destinadas ao atendimento do programa AGRO 
FRATERNO. Valor: - R$ 150.022,50 (cento e cinquenta mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Vigência: 
06/07/2022. Natal(RN), 13 de julho de 2021. José Álvares Vieira – Presidente do Conselho Administrativo 
SENAR-AR/RN. 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
O Senhor ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA, de CPF: 093.406.020-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação - LO para a atividade de Extrativismo Mineral, numa área de 20,00 há com volume de 40,00 m3/mês, 
localizada no Sítio Quintos de Baixo, s/n – Zona Rural – Parelhas/RN. 
 

ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA 
Sócio Diretor 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NORTESAL INDUSTRIA E COMÉCIO DE SAL LTDA, CNPJ: 09.404.336/0002-75, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença Simplificada, com prazo de validade até 13/07/2027 em favor do Beneficiamento de Sal Marinho, 
localizada à Rodovia RN 012, km 12, s/nº - Zona Rural, Cep: 59.675-000 – Grossos/RN. 

 
 Francisco Belarmino da Fonseca 

Proprietário 

CREDINAT – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DA GRANDE NATAL - RIO GRANDE DO NORTE - EM LIQUIDAÇÃO  

CNPJ 045511113/0001-36  
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇAO 
 
O liquidante Raimundo Cabral de Souza, da Cooperativa de Crédito, CREDINAT EM LIQUIDAÇÃO, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Oficio 09229/2012- BCB/Deorf/gtrec-PT 1201554021 do Banco Central, convoca os 
associados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Auditório do SESCONR/RN, situado 
na Av. Romualdo Galvão nº 470 – Barro Vermelho - Natal/RN, no dia 25/07/2021 às 15:00 horas, para com a presença 
de 2/3 dos associados em primeira convocação, às 16:00 horas com a presença de metade mais 1 (um) associados em 
2ª convocação ou às 17:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, caso 
não haja quórum, a assembleia será instalada com qualquer número, respeitando todos protocolos de segurança 
preventiva relativas a Covid/19, para deliberar sobre os seguintes assuntos:  
1 – Apresentação e aprovação da prestação de contas do Liquidante, referente a liquidação Total da CREDINAT e sua 
respectiva baixa nos Órgãos Públicos. 

Naltal/RN, 12 de julho de 2021. 
 

Raimundo Cabral de Souza  
Liquidante 

FEDERAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE REMO – FNR. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

Pelo presente edital, os filiados, Sport Clube de Natal e o Clube de Regatas União, com fulcro no art. 60 do Código Civil 
Brasileiro e no artigo 24 do Estatuto Social, CONVOCAM os representantes das entidades de prática desportiva filiadas 
à FNR, além dos acima citados o representante dos atletas e o Centro Náutico Potengy, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de julho, de 2021, às 19 horas, em primeira convocação com maioria dos filiados 
e em segunda convocação, às 19:30h, com qualquer número (art. 25 EFN), na sede do filiado Sport Clube de Natal, 
localizada na Rua Chile, 48, Ribeira - Natal-RN, para discutir e votar a seguinte Ordem do Dia:  
1) Abertura dos trabalhos e composição da mesa diretora; 
2) Apreciação e decisão de questões de ordem pela AGEl 
3) Eleição e posse do Presidente e Vice-presidente da FNR; 
4) Eleição e posse do Conselho Fiscal. 

Natal-RN, 14 de julho de 2021. 
 

Representantes do filiado Sport Clube de Natal e do Clube de Regatas União. 

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO

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

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

As inscrições para o Enem 
2021 terminam hoje, às 
23h59. A prova está marcada 

para os dias 21 e 28 de novembro.  O 
valor da taxa de inscrição é de R$ 85 
e pode ser pago até o dia 19 de julho. 
No momento da inscrição, que deve 
ser feita pela página do participante, 
o candidato deve escolher se quer 
fazer a prova impressa ou digital.

Todos os interessados devem 
realizar a inscrição, independente-
mente de terem adquirido a isenção 
da taxa de inscrição.

Nesta edição, o Inep disponibili-
zou mais de 101 mil inscrições para 
a modalidade digital do exame, que 
é exclusiva para quem já concluiu o 
ensino médio, ou está concluindo 
em 2021.

A novidade para a edição deste 
ano é que as provas impressa e digi-
tal serão feitas na mesma data, nos 
dias 21 e 28 de novembro. No Enem 
2020, a aplicação ocorreu em fi nais 
de semana diferentes.

Como acontecerão na mesma 
data, as provas dos dois formatos te-

rão as mesmas questões e proposta 
de redação.

Essa é a segunda edição do exa-
me a ser realizada durante a pande-
mia. Apesar dos problemas ocor-
ridos na última aplicação, o edital 
não trouxe nenhuma alteração nas 
regras para dar mais segurança aos 
candidatos.

O Enem 2020 realizado em 
janeiro deste ano teve a maior abs-
tenção da história. Mais da metade 
dos cerca de 5,7 milhões de inscritos 
(55,3%) não compareceu ao exame.

Candidatos faltaram por esta-
rem doentes ou com suspeita de 
infecção, desistiram do exame por 
não se sentirem preparados, já que 
as aulas presenciais foram suspen-
sas e eles tiveram difi culdade de 
acompanhar as atividades remotas, 
e houve ainda o caso de estudantes 
barrados de fazer a prova por terem 
encontrado salas superlotadas, e 
muitos estudantes

A única mudança no edital re-
lacionada à pandemia se refere ao 
uso obrigatório de máscara pelos 

participantes e aplicadores. Não há 
informação sobre o número de par-
ticipantes por sala ou a possibilida-
de de adiamento em locais onde os 
casos de infecção possam estar em 
alta.

A equipe do ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro, planejava adiar 
esta edição do exame para janeiro 
de 2022 por causa da pandemia e 
por questões orçamentárias, mas 
voltou atrás diante da repercussão 
negativa.

Depois da incerteza em relação 
à realização da prova, o governo Jair 
Bolsonaro (sem partido) voltou a se 
mobilizar para criar uma espécie de 
“tribunal ideológico” para avaliar 
quais questões poderão ser usadas 
no Enem. O documento prevê veto 
a “questões subjetivas” e atenção a 
“valores morais”.

Na Comissão de Educação da 
Câmara, em 7 de junho, Ribeiro 
disse que sua gestão não atuou para 
criar uma nova comissão de análise 
ideológica das questões do Enem e 
que se tratava de “fake
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A Câmara aprovou nesta ter-
ça-feira, 13, em votação sim-
bólica, projeto que impõe 

barreiras ao pagamento de super-
salários no funcionalismo público. 
O texto, que agora volta ao Senado, 
é considerado uma importante li-
mitação a uma série de privilégios 
considerados incompatíveis com 
a realidade da grande maioria dos 
trabalhadores do País.

Hoje, embora exista um teto 
remuneratório equivalente ao sa-
lário de um ministro do Supremo 
Tribunal Federal, de R$ 39,3 mil, é 
comum que indenizações, extras, 
benefícios e retroativos façam com 
que os ganhos mensais ultrapas-
sem esse valor.

Para o relator da proposta, de-
putado Rubens Bueno (Cidadania-
-PR), o projeto combate os abusos 
contra os cofres públicos. “Quem 
é que admite privilégios? Não é o 
funcionalismo público. São grupos 
que atuam no serviço público e que 
tiram proveitos daquilo que a Cons-
tituição deixava como margem por-

que não havia sido regulamentado 
até agora por lei”, disse Bueno.

A economia gerada com esse 
projeto também vai ser usada pa-
ra compensar uma queda maior 
no Imposto de Renda (IR) para as 
empresas nos próximos dois anos, 
segundo relatório apresentado hoje 
pelo deputado Celso Sabino (PS-
DB-PA).

Na prática, o projeto que limita 
os supersalários regula o que deve e 
não deve ser considerado para efei-
tos do abate-teto, ou seja, para que 
sejam ou não limitados. Entre as 
remunerações que passarão a ser 
consideradas para cálculo do teto, 
estão os jetons pagos a ministros e 
servidores que participam de con-
selhos de empresa pública. Hoje, 
o pagamento devido por partici-
pação deles em reuniões soma-se 
integralmente aos salários.

Pelo novo texto, a regra vale pa-
ra todas as esferas da administra-
ção pública e todos os Poderes, in-
cluindo magistrados e militares. A 
matéria apresenta uma lista do que 
pode ser classifi cado como verba 
indenizatória e pode ser paga sem 
observância do limite remunerató-
rio. O que estiver fora dessa lista, co-
mo o auxílio-paletó ou natalidade, 
estará fora da lei. De acordo com os 
deputados, a economia estimada 
com a sanção do projeto é superior 
a R$ 3 bilhões por ano.

PABLO VALADARES / AGÊNCIA CÂMARA

Câmara aprova projeto para barrar 
supersalários no funcionalismo

Senado põe 
fim a limite 
para emenda 
parlamentar para 
combate à covid

SAÚDE

AO Senado aprovou nes-
ta terça 13, o projeto de 
decreto legislativo que 

aumenta a possibilidade de re-
passe de recursos para os estados 
combaterem a pandemia da co-
vid-19. Uma portaria do Ministé-
rio da Saúde (MS) havia imposto 
um limite para os repasses aos 
estados de verbas decorrentes 
de emendas parlamentares para 
esse fi m. O projeto aprovado sus-
ta a portaria. O texto agora vai à 
promulgação.

Segundo a portaria do Minis-
tério da Saúde, os repasses não 
poderiam exceder um doze avos 
das transferências realizadas pe-
lo Fundo Nacional de Saúde em 
2020 para cada ente federativo. 
Mas de acordo com o relator da 
matéria no Senado, Eduardo Bra-
ga (MDB-AM), a portaria impos-
sibilitaria quase metade da verba 
destinada por emendas parla-
mentares ao combate à covid.

“Na Lei Orçamentária de 
2021, foram alocados por emen-
das parlamentares R$ 643,7 
milhões para enfrentamento 
da pandemia. A prevalecer a 
regra proposta pelo Ministério 
da Saúde, R$ 281,8 milhões, ou 
seja, 43,8% do total destinado por 
emendas parlamentares para a 
referida fi nalidade, não poderão 
ser aplicados, porquanto extrapo-
lam o limite máximo fi xado pela 
portaria”, argumentou o senador.

O relator destacou que a 
Constituição obriga a execução 
de dinheiro repassado via emen-
das parlamentares e, por isso, a 
imposição de limitações não de-
vem ser aplicadas. Segundo ainda 
o senador, não cabe ao Ministério 
da Saúde fazer estabelecer um 
teto. “A norma impôs condição 
desproporcional à execução de 
programações constantes do Or-
çamento decorrentes de emendas 
parlamentares, as quais possuem 
caráter impositivo nos termos do 
art. 166 da Constituição Federal”, 
acrescentou o relator.

As emendas parlamentares 
são propostas apresentadas por 
deputados e senadores para 
ações específi cas, como a cons-
trução de uma ponte ou de uma 
escola, por exemplo. Quando as 
emendas são de bancada, signifi -
ca que se trata de uma ação pro-
posta por um conjunto de parla-
mentares de um mesmo estado 
para aplicação naquela unidade 
da federação.
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 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião Ordinário. 
Solicitantes: Sr. ERICK SANTOS VASCONCELOS, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 
056.593.934-38, portador do RG n° 2666911 – SSP/PB, residente e domiciliado na Avenida Mal Esperidiao Rosas, n° 235, 
Apto. 503, Expedicionário, João Pessoa/PB, CEP: 58.041-070, e o Sr. EVERTON LEITE DE ASSIS, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.418.944-70, portador do RG n° 2821514 - SSP/PB, residente e domiciliado na 
Rua Antonio Rabelo Junior, n° 70, Ed. Alisson Holanda, Ap. 1203, Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58092-090, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.250,94m²(mil, duzentos e cinquenta metros e noventa e quatro decímetros quadrados), imóvel com cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.040.02.1225.0000.9 e sequencial n° 
1.005894.0, com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 40,00, com a Rua Projetada; Ao 
leste, do P2 ao P3 com 25,00m, com o Sr. Francisco Barbosa Marinho; Ao Sul, do P3 ao P4 com 40,00m, com a Sra. 
Geralda Costa de Lima e a Sra Maria dos Santos Costa; Ao Oeste, do P4 ao P5 com 11,70m, do P5 ao P6 com 12,00m, do 
P6 ao P1 com 11,26m com a Rua Albacora, totalizando um limite Oeste com 34,96m. Imóvel não registrado no cartório. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 120.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 
(dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco Barbosa Marinhos, a Sra. Geralda Costa 
de Lima, a Sra. Maria dos Santos Costa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 18.06.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

Erilson Pereira Diniz – Agreste Rações, CNPJ n° 29.004.925/0001-92, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO, com prazo de validade até 07 de Julho de 2023 em favor do 
empreendimento com atividade de Armazém para comercialização de rações e produtos veterinários, 
localizada na Rua 31 de Março, n° 125, Centro, município de Pedro Velho/RN. 
 

Erilson Pereira Diniz  
Representante Legal 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
ALTONETO PEREIRA DE SOUZA, inscrito sob o CNPJ no. 23.467.961/0001-06, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de Base de Apoio a empresa prestadora de 
serviços, localizada na Rua Raimundo Rodrigues Torres, 164, Centro, Portalegre-RN.  
 

ALTONETO PEREIRA DE SOUZA  
Requerente 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Matheus Seabra Alves, CPF: 095.020.324-62, torna público que está requerendo a secretaria municipal de 
meio ambiente a Licença de Simplificada - LS, para extração mineral de AREIA em uma área de 9,43,00 (há), 
volume mensal de 1.000,00 m³/mês. Localizado no Distritor de Aningas, Zona Rural, Ceará Mirim-RN. 
 

Matheus Seabra Alves  
Requerente/Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

N. E. LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.663.267/0001-12, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com prazo 
de validade até 05/10/2020, para extração de areia do leito do rio em uma área de 9,49 ha e volume de 1000 
m3/mês, situada no Sítio Rincão, inserida na poligonal junto ao DNPM n° 848.042/2015, Zona Rural, no 
município de Mossoró/RN. 

Francisco Elierton de Moura - Diretor 
 

 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Posto Macaco LTDA, CNPJ: 13.086.316/0001-90, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Renovação de Licença de Operação com 
prazo de validade até 20/04/2027, em favor do empreendimento posto de revenda de combustíveis, localizado 
na Avenida Bacharel Tomaz Landim, 17, Jardim Lola, município de São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 
59.290-000. 

Lucas Batista Dantas 
Sócio-Diretor 

SINEC-RN - SINDICATO DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, DE PREVIDÊNCIA, DE 
CAPITALIZAÇÃO E DE RESSEGUROS DO ESTADO DO RN. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA 

O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de 
Resseguros do RN, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as Empresas Corretoras de Seguros, de 
Previdência, de Capitalização e de Resseguros do Estado do RN associadas e quites com suas obrigações a 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no auditório da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol 
(FNF) situada na Avenida Prudente de Morais nº 4283-Edificio Comercial Tawfic Hasbun, no primeiro andar ao lado da 
sala 101-Lagoa Nova Natal RN , no dia 22 de julho de 2021, às 14:00h em 1ª convocação e às 14:30h em 2ª 
convocação com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Apreciação e 
Votação das Contas exercício 2020.  
 

Natal, 14 de julho de 2021. 
 

Marcus Vinícius Melo de Arruda 
Presidente 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO 

 
REFINORTE - REFINARIA SAL DUNORTE INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ: 04.170.883/0001-39, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 08/07/2027 em favor do 
Beneficiamento de Sal Marinho, localizada à Estrada da Raiz, Km 20, s/n, Galpão 03 e 04, Zona Rural, 
Município de Mossoró/RN. 

Alessandro Zeni dos Santos 
Sócio Diretor 

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

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 145/2021 - 
00210038.002889/2021-18, ID 163 GO-1, destinado a aquisição de viaturas tipo moto aquática, 
sessão para o dia 24 de julho 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 
883094. 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, 12 de julho de 2021
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira CMEL

TETO | Regra vale para todas 
as esferas da administração 
pública e todos os todos 
os Poderes, incluindo 
magistrados e militares 
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Apesar dos ataques do presi-
dente Jair Bolsonaro à imu-
nização contra a Covid-19, a 

adesão às vacinas contra a doença 
continua a crescer no Brasil e atinge 
nível recorde, chegando a 94% da po-
pulação, mostra pesquisa Datafolha.

O levantamento ouviu de forma 
presencial 2.074 pessoas de 16 anos 
ou mais em 146 cidades do país nos 
dias 7 e 8 de julho. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais para 
mais ou para menos.

Entre os entrevistados, 56% di-
zem já ter se vacinado, e 38%, que 
pretendem fazê-lo. Apenas 5% afi r-
mam que não foram nem preten-
dem ser imunizados e 1% responde 
que não sabe.

Quase 1 a cada 5 entrevistados 
(19%) declara já ter tomado duas 
doses (17%) ou dose única (2%), e 
37% ainda aguardam a data para 
completar a imunização.

Com a oferta de quatro imuni-

zantes diferentes no país, autorida-
des de saúde têm pedido que a po-
pulação tome o que tiver posto, para 
ampliar a cobertura o mais rápido 
possível. O Datafolha mostra que 
1% dos brasileiros não foi imuniza-
do ainda porque não tinha a vacina 
que queria. A maioria (33%) dos que 
pretendem se vacinar, mas não o fi -
zeram, aguarda a sua data.

A proteção completa é essencial 
para a defesa do organismo contra 
o coronavírus. No Brasil, apenas a 
vacina da Janssen funciona em dose 
única. Sua efi cácia global, calculada 

a partir de um ensaio clínico de fase 
3 conduzido simultaneamente em 
oito países, incluindo o Brasil, foi 
de 66% –uma taxa considerada ex-
celente para uma vacina de apenas 
uma dose.

A vacina oferece ainda uma pro-
teção de 82% contra casos graves 14 
dias após a aplicação e de até 88% 
com 28 dias ou mais. Os demais 
imunizantes distribuídos no país 
demandam duas doses para pro-
duzir efeitos mais signifi cativos. É 
o caso da Coronavac, AstraZeneca 
e Pfi zer.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O Instituto Butantan recebeu na 
madrugada desta terça-feira, 
13, um novo lote de Insumo 

Farmacêutico Ativo (IFA) enviado 
pela biofarmacêutica chinesa Si-
novac. O material será utilizado na 
fabricação de 20 milhões de doses de 
Coronavac, destinadas ao Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). 

Essa foi a maior remessa da 
matéria-prima já recebida pelo Bu-
tantan. Vindos da China, os 12 mil 

litros de IFA chegaram ao Aeropor-
to Internacional de Guarulhos, em 
São Paulo, às 4h30. O desembarque 
foi acompanhado pelo governador 
João Dória e pelo secretário estadual 
de Saúde Jean Gorinchteyn.

A produção de vacinas com ba-
se nessa remessa de insumos deve 
levar de 15 a 20 dias. “Com essas 20 
milhões de doses, nós vamos a um 
total de 83 milhões de doses da va-
cina do Butantan sendo entregues 

para o Ministério da Saúde”, disse 
Doria.

Ao todo, mais de 53,1 milhões 
doses de Coronavac já foram dispo-
nibilizadas pelo Butantan ao PNI. 
O montante corresponde a 43,4% 
das aplicações de vacinas contra 
a covid-19 realizadas no Brasil. Os 
contratos fechados com o governo 
federal ainda prevêem a entrega de 
cerca de 47 milhões de doses até o 
fi nal de setembro.

Adesão à vacina chega a 94% e atinge 
recorde no Brasil, aponta Datafolha

Butantan recebe lote recorde 
de IFA para produção de mais 
20 milhões de doses para PNI

IMUNIZAÇÃO | Em pesquisa, 
56% afirmam já ter se 
vacinado e 38% dizem que 
pretendem fazê-lo

Pesquisa mostra que 1% não foi imunizado porque não tinha a vacina que queria

Lote com 12 mil litros de IFA chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião Extraordinário. 
Solicitantes: Sr. CARLOS FABIAN GRAGLIA, argentino, casado, Chef de Cozinha, portando o Passaporte de n° 
AAA533652, com validade até 14/01/2023, inscrito no CPF/MF sob o n° 671.784.483-34, e a Sra. MARTA PINTO COELHO 
ROSA DIAS DE GRAGLIA, portuguesa, casada, Coordenadora do Gabinete de Comunicação, Informação, Imagem e 
Marketing da Junta de Freguesia da Misericórdia de Lisboa, portando o Passaporte de n° C685543, com validade até 
08/01/2023, inscrita no CPF/MF sob o n° 671.784.133-87, ambos, residentes e domiciliados na Rua Dom João de Castro, 
n°5, 2° Alges, Código Postal: 1495-075, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Prefeito João Minervino, n° 33, Centro, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 79,68m²(setenta e nove metros e sessenta e oito decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0201.011.04.0196.0000.2 e sequencial n° 
1.001038.6. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.315.476,99 e E 268.500,71m; deste 
segue azimute de 117º16’10,98’’por uma distância de 15,62m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.315.469,83m e E 
268.514,60m; deste segue com azimute de 211º10’55,77’’ por uma distância de 5,16m, até o ponto M03, de coordenadas N 
9.315.465,41m e E 268.511,92m; deste segue com azimute de 297º16’10,98’’ por uma distância de 15,31m, até o ponto 
M04, de coordenadas N 9.315.472,42m e E 268.498,32m;  deste segue com azimute de 27º39’07,04’’ por uma distância de 
5,15, até o ponto M01, onde teve início essa descrição.  O imóvel em questão, se encontra dentro de uma área maior, 
conforme Mat. 99, do Livro 02 – Registro Geral, em nome de José Macena Irmão. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
70.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses 
de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Jonatas Rafael Alvares, o Sr. Francisco Miguel da 
Silva, o Sr. Raimundo Sotero da Silva, Herdeiros do Sr. José Macena Irmão, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 18.06.2021 

 
 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião Extraordinário. 
Solicitantes: Sr. GILMAR EDUARDO CHAGAS, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF/MF n° 479.130.961-
87, portador do RG n° 1.877.294 – SSP/GO, residente e domiciliado na Rua Antonio Valdevino da Costa, 280, bl. 10, Apto. 
401, Cordeiro, Recife/PE, CEP: 50721-775, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Marlins, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 990,24m² (novecentos e noventa metros e vinte e quatro decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.028.07.2040.0000.0 e sequencial n° 
1.006562.8, CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.309.828,04m e E 
272.206,56m; deste segue com azimute de 143°13'35" por uma distância de 47,95m, confrontando neste trecho com 
CRISTIAN AKIRA UYESAKA até o ponto M02, de coordenadas N 9.309.789,63m e E 272.235,26m; deste segue com 
azimute de 219°47'20" por uma distância de 21,00m, confrontando neste trecho com RUA PROJETADA até o ponto M03, 
de coordenadas N 9.309.773,50m e E 272.221,83m; deste segue com azimute de 324°53'52" por uma distância de 
55,40m, confrontando neste trecho com RUA PROJETADA até o ponto M04, de coordenadas N 9.309.818,82m e E 
272.189,97m; deste segue com azimute de 73°22'36" por uma distância de 10,85m, confrontando neste trecho com RUA 
DOS MARLINS até o ponto M05, de coordenadas N 9.309.821,93m e E 272.200,37m ; deste segue com azimute de 
45°21'09" por uma  distância de 8,70m, confrontando neste trecho com RUA DOS MARLINS  até o ponto M01, onde teve 
inicio essa descrição. O imóvel não registrado neste Cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 65.000,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 18.06.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

DGE SOLUÇÕES RENOVÁVEIS LTDA, CNPJ nº 08.922.006/0001-28, torna público que recebeu do Instituto 
de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia, com o 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube, no uso de suas atribuições legais em conformidade 
com o artigo 66 c/c § 1º do artigo 64 do Estatuto Social, CONVOCA, todos os Conselheiros Efetivos e Suplentes para 
uma Reunião a ser realizada do dia 19 de julho de 2021 às 17:30 horas, na sede do clube, situada a Rua dos Caicós, 
1722, Alecrim, Natal-RN, para deliberar a seguinte ordem do dia: 
– Preenchimento da vaga da Presidência Executiva. 
Dê-se Ciência, publique-se e arquive-se. 

Natal-RN, 13 de julho de 2021. 
 

Flávio de Souza 
Presidente 
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Erros
Na primeira página deste Agora 

RN, edição de ontem, 13, dois erros: 
o dia saiu quarta, deveria ser terça. 
E um “perca” foi digitado ao invés 
de perda. O colunista, que edita al-
gumas páginas deste informativo, 
entre elas a principal, falhou e pede 
desculpas a você, caro leitor, cara 
leitora.

Avião
A fi siculturista e infl uenciadora 

turca Deniz Saypinar, 26 anos, afi r-
mou que foi impedida de embarcar 
em um voo da American Airlines 
por uma exigência da tripulação 
com relação ao tamanho dos seus 

shorts. Segundo relato, o comissá-
rio de bordo justifi cou que a roupa 
que ela estava usando “perturbaria 
famílias”. O colunista fi ca até imagi-
nando o tamanho da “perturbação”.

Avião 2
Se eu fosse da agência de publi-

cidade de uma empresa de aviação 
concorrente, já teria criado uma 
campanha com o slogan: “Aqui só 
voa avião”, abaixo da uma foto de 
Deniz Saypinar, com uma roupa 
bem “perturbadora”

Estágio
O Juizado Especial da comarca 

de Caicó publicou edital para sele-

ção de estagiário de pós-graduação 
remunerado. É oferecida uma vaga 
para estudante da área de Direito, 
havendo ainda classifi cação até 
o 10º colocado para formação de 
cadastro de reserva. As inscrições 
podem ser feitas até às 14h do dia 
27 de julho, por meio do envio das 
informações e documentos exigidos 
no edital para o e-mail ccjecc@tjrn.
jus.br.

Mistério
Por onde andam os “coaches” 

que apresentam soluções para tudo, 
que sabem de tudo, que prometem 
milagres? Sumiram? Nem no Glo-
bo Repórter aparecem? Que coisa, 

hein?! Aqui no RN, tinha “coach” até 
ensinando a enxugar gelo. Será pos-
sível que não saibam como acabar 
com a covid!!! Eita, ruma de mun-
gangueiro!!!!

Coronel
Os advogados do coronel da re-

serva Marcelo Blanco da Costa en-
viaram, segundo site O Antagonista, 
ao STF um pedido de habeas corpus 
para que seu cliente possa fi car em 
silêncio durante a sessão da CPI da 
Covid marcada para hoje, 14, regis-
tra o Painel da Folha.

Drogados
Houve uma época de Natal, lá 

por volta de 2003, que a polícia in-
vestigou uma turma da “alta”, que 
trafi cava drogas ali perto daqueles 
prédios luxuosos na avenida Ge-
túlio Vargas, que “desemboca” lá 
na Ladeira do Sol. Era o “Jet-coca”. 
Haveria uma nova versão do tráfi co, 
nesses tempos atuais de mimimi e 
besteirol? 

Arengas
Só não classifi co essas arengas 

entre o presidente Jair Bolsonaro 
com ministros do Supremo Tribu-
nal Federal como uma “putaria”, 
porque as prestadoras de serviços 
sexuais merecem respeito e ganham 
o dinheiro suado. 

A previsão de orçamento da 
Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) - fundo 

setorial que banca subsídios e des-
contos para grupos de interesse e 
é pago por meio de uma taxa em-
butida na conta de luz - aumentou 
9% em relação ao ano passado, 
fi cando em R$ 23,9 bilhões. Os da-
dos foram apresentados por repre-
sentantes do Ministério de Minas 
e Energia (MME) e da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel) 
em audiência pública realizada na 
Câmara dos Deputados.

Desse montante, R$ 19,6 bi-
lhões serão arrecadados na con-

ta de luz dos consumidores do 
mercado regulado (com energia 
fornecida pelas concessionárias), 
outros R$ 2,3 bilhões serão arca-
dos com valores represados em 
projeto do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento  e R$ 2,1 bilhões 
virão de receitas na conta como a 
CDE Energia, e multas, entre ou-
tros. 

Segundo o representante do 
MME na sessão, Isaac Averbuch, 
as despesas da CDE terão a adição 
de R$ 2 bilhões, principalmente 
devido aos gastos de R$ 992 mi-
lhões com custos de combustíveis 
para atender Roraima e R$ 995 

milhões em subsídios para consu-
midores de baixa renda.

Durante sua apresentação, 
Averbuch disse que hoje os subsí-
dios na conta de luz são gerais e is-
so difi culta reduções e até mesmo 
a previsibilidade sobre eles, além 
da ausência de contrapartidas e 
da possibilidade de cumulativida-
de. Além disso, ele afi rmou que o 
crescimento desses valores traz 
problemas para a sustentabilidade 
do sistema no médio prazo.

“A saída de consumidores para 
geração distribuída (GD) e para o 
mercado livre vai deixar cada vez 
menos pessoas pagando os custos 

do sistema, e isso vai trazer no mé-
dio prazo risco à sustentabilidade 
das concessões de energia”, disse.

O diretor-geral da Aneel, An-
dré Pepitone, destacou que, ape-
sar da pressão de custos no setor 
elétrico, a agência tem conseguido 
um reajuste tarifário médio de 8% 
nas contas de luz.

Ele ressaltou ainda que, além 
dos subsídios que incidem sobre 
as contas de luz, este ano há qua-
tro pontos de elevação de custos 
no setor: o aumento do dólar, 
que encarece o valor da energia 
produzida em Itaipu; a alta do 
Índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M), que afeta distribuidoras 
de energia; o cenário hidrológico 
desfavorável, que aumenta as des-
pesas com geração térmica; além 
de um aumento de 4% nos custos 
de transmissão.

Pepitone também apontou 
as ações do órgão regulador para 
reduzir o impacto dos subsídios e 
das pressões de custos na fatura 
de energia. “Estamos recolhendo 
na tarifa neste ano R$ 19,6 bilhões, 
embora o valor total dos subsídios 
seja maior. Essa a parte recolhida 
na tarifa é menor em função de 
usarmos os recursos represados 
de P&D”, afi rmou.

ECONOMIA |  Segundo dados apresentados pelo Ministério de Minas e Energia e pela Aneel em audiência na Câmara, valor deve 
ter aumento de 9%; R$ 19,6 bilhões serão arrecadados na conta de luz dos consumidores do mercado regulado (concessionárias)

UESLEI MARCELINO/REUTERS

Subsídios do setor elétrico embutidos na conta 
de luz devem chegar a R$ 23,9 bilhões este ano

Subsídios embutidos na conta de luz devem 
chegar a R$ 23,9 bi este ano, aumento de 9% 
cem relação ao ano passado. 
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O volume de serviços cresceu 
1,2% em maio. Com o resultado, 
pela segunda vez este ano, ele 

superou o nível em que se encontrava 
antes da pandemia de covid-19: 0,2%. 
Após dois meses seguidos de resulta-
dos positivos, o setor acumula alta de 
2,5%, mas ainda insuficiente para recu-
perar as perdas de 3,4% em março. 

Embora apresente sinais de aque-
cimento na maior parte dos seus 
segmentos de atividades, ainda está 
11,3% abaixo do recorde histórico de 
novembro de 2014. No ano, o setor 
acumula alta de 7,3% e, nos últimos 
12 meses, queda de 2,2%. Os números 
fazem parte da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada hoje (13), 
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística (IBGE).

A primeira vez que o segmento 
voltou ao patamar antes da pande-
mia foi em fevereiro de 2021, quando 
alcançou um patamar 1,2% acima do 
registrado em fevereiro de 2020, mês 
que antecedeu o início das medidas 
de isolamento social.

O gerente da pesquisa, Rodrigo 
Lobo, informou que o setor vinha 
mostrando boa recuperação, mas em 
março, com um novo agravamento 

do número de casos de covid-19, 
governadores e prefeitos de diversos 
estados e cidades voltaram a adotar 
medidas mais restritivas, afetando o 
funcionamento das empresas de ser-
viços. “Em abril e maio essas medidas 
começam a ser relaxadas e o setor 
volta a crescer”, explicou.

Três das cinco atividades anali-
sadas pela pesquisa tiveram cresci-
mento em maio. Um dos destaques 
foi o segmento de transportes, servi-
ços auxiliares aos transportes e cor-
reio, com alta de 3,7%. 

Para Rodrigo Lobo, o cresci-
mento nos transportes tem muito 
a ver com a queda no preço das 
passagens aéreas, além do aumen-
to da demanda por esse serviço. O 
transporte aéreo cresceu 60,7% em 
maio. “Além disso, o segmento de 
armazenagem, serviços auxiliares 
aos transportes e correios (3,6%), 
que também compõem a atividade, 
continua em ascensão, tendo atin-
gido em maio seu patamar mais 
alto na série histórica da pesquisa. 
Contribuem para esse resultado as 
empresas de logística, as adminis-
tradoras de aeroportos e as conces-
sionárias de rodovias”, observou.

JOSÉ ALDENI

ROVENA ROSA

As atividades turísticas já 
somam um prejuízo de R$ 
376,6 bilhões desde o iní-

cio da pandemia de covid-19, em 
março de 2020, até maio deste ano, 
calcula a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

O setor chegou a maio operando 
com 52,6% da sua capacidade men-
sal de geração de receitas. “O setor 
de turismo está com um faturamen-
to em torno de R$ 22 bilhões por 
mês, quando era para estar faturan-
do cerca de R$ 40 bilhões num mês 
normal, que era o que costumava 
movimentar no pré-pandemia. Ain-
da está muito ocioso, especialmente 
no segmento de hotelaria”, disse o 
economista Fabio Bentes, responsá-
vel pelo levantamento da CNC. 

Em maio deste ano, os serviços 
turísticos operavam 34,7% abaixo 
do patamar de fevereiro de 2020, 
no pré-covid. “Acho que a recu-
peração mesmo fi ca para o fi nal 
de 2022 e início de 2023”, previu 
Bentes, sobre o retorno do setor ao 
nível pré-pandemia. 

“Estamos esperando um cres-
cimento de 17,8% no turismo em 
2021, mas no ano passado caiu 

36,6%. A vacinação vai avançar, 
mas não tanto a ponto de voltar 
tudo à normalidade no fi m deste 
ano, embora alguns governos te-
nham ensaiado um movimento de 
reativar Réveillon e carnaval. Os 
serviços não conseguem repor em 
um ano tudo o que foi levado pela 
pandemia”, completou.

Mais da metade do prejuízo 
acumulado pelo turismo até agora 
fi cou concentrado nos Estados de 
São Paulo (R$ 152,1 bilhões) e Rio 
de Janeiro (R$ 45,9 bilhões).

O agregado especial de ativi-
dades turísticas cresceu 18,2% em 
maio ante abril, segundo os dados 
da Pesquisa Mensal de Serviços, di-
vulgados nesta terça-feira, 13, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). 

O resultado representa a segun-
da taxa positiva consecutiva, perío-
do em que acumulou um ganho de 
23,3%, após uma queda de 26,5% 
em março, “mês em que houve 
mais limitações ao funcionamento 
de estabelecimentos considerados 
não essenciais”, justifi cou o IBGE. 
O segmento ainda precisa crescer 
53,1% para retornar ao patamar de 
fevereiro de 2020.

Turismo brasileiro acumula prejuízo de 
R$ 376,6 bi desde início da pandemia

Setor de serviços cresce 1,2% em maio e  
supera nível pré-pandemia, diz pesquisa

CRISE | Em maio, setor 
estava funcionando com 
52,6% de sua capacidade 
mensal de geração 
de receitas, segundo 
levantamento da CNC

Levantamento considera dados desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, até maio deste ano

Avanços ainda são insuficientes para recuperar as perdas de 3,4% em março

BALANÇO
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Alô, alô, arianjos! Trago verdades, e elas serão pra 
glori  car de pé. Pra começar bem o dia, os astros 
avisam que sua manhã tem tudo pra ser produtiva 
no trabalho e você deve fazer suas atividades com 
bastante criatividade e independência.

Os astros trazem um alerta real, o  cial: podem rolar 
transformações poderosas e, o melhor, lucrativas. 
Amém, aleluia, glória, axé! A  m de ter mais 
independência e mudar a rotina, há boas chances de 
re  etir sobre uma parceria de negócio original. 

Touro, meu consagrado, os astros abrem as portas das 
esperanças logo de manhãzinha e a sorte deve sorrir pra 
você! Tudo indica que deixará a rotina, os padrões e as regras 
um pouco em stand-by, irá mudar a forma como faz as 
coisas e partirá em busca de experiências novas e diferentes.

Logo pela manhã seu magnetismo deve  car 
poderoso e a vontade de fazer coisas novas tende a 
crescer, aí tudo indica que fará parcerias pro  ssionais 
com pessoas diferentes pra alcançar várias coisas.

Meninos e meninas de Gêmeos, eu não tenho bola de 
cristal, mas vejo aqui que o seu dia promete muuuita 
coisa boa. Logo cedinho, o clima com os parentes tudo 
será pra lá de gostosinho e vocês devem curtir um café 
da manhã bem diferente e animado.

Se depender dos astros, sua quarta começa arretada 
de boa, sagita. A vida pro  ssional está em foco e tudo 
indica que fará mudanças no trabalho que vão fazer 
sucesso. Sem apego a regras e ao passado, deve ter 
ideias criativas pra inovar, modernizar e agilizar as tarefas.

Tem vários spoilers bons hoje, caranguejinho! – e também tem 
um spoiler ruim, mas é só no  m do dia, tá? Pra começar com 
notícia quente, os astros avisam que tende a deixar os padrões, 
a rotina e o passado um pouco pra trás e deve fazer algumas 
mudanças criativas nos seus objetivos, planos e sonhos.

Os astros estão numa boa no seu Horóscopo e 
despejam energias positivas na sua manhã. Tudo 
indica que sentirá necessidade de assumir o 
leme da sua vida: ter mais liberdade pra agir e se 
expressar.

Tudo indica que você vai rir à toa, leãozinho. É que 
a Lua tá toda, toda na sua Casa da Fortuna e forma 
um aspecto poderosíssimo com Urano, sinal de 
que pode encher seu cofrinho com notas de lobo-
guará. Amém!

O dia começa do jeito que o seu signo curte: nada 
monótona e cheia de transformações. Os céus 
enviam excelentes vibes pra quem trabalha com 
seguros, banco ou administração de negócios de 
outras pessoas, inclusive parentes.

Virgem, meu cristalzinho, você deve começar o 
dia com tudo! Além de se interessar em entrar em 
contato com as pessoas, sua mente deve estar mais 
inovadora, liberal e moderna. 

Você tem tudo pra arrasar nos seus relacionamentos 
pessoais e parcerias pro  ssionais. Com a mente 
engenhosa, a  ada e alerta, deve fazer ótimos contatos, 
dar sugestões criativas e se expressar com facilidade, 
sobretudo com quem tem ideias e interesses parecidos.

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
Depois da “Superdança”, 

Tiago Leifert vai tirar mais um 
pequeno período de férias, 

antes de iniciar os trabalhos do 
“Th e Voice Brasil” SBT, tudo 
indica, vai passar batido nos 
seus 40 anos... ... Festa não 

pode ter e também não existe 
nada planejado para a sua 

programação... ... Se tanto, será 
levado ao ar o especial dos 85 anos 
de vida de Silvio Santos... ... Mas 
isso depende diretamente dele. E 
nenhum sinal até agora. Mesmo 
sem ter os direitos de transmissão, 

mostrando só narrador e 
comentarista no estúdio, a fi nal da 
Copa América rendeu à Jovem Pan 

2,5 milhões de visualizações no 
YouTube... ... Isto considerando 
a soma dos resultados nos seus 
canais do esporte e jornalismo.
Daphne Bozaski testou positivo 

e já se afastou das gravações de 
“Nos Tempos do Imperador” na 

Globo.

Último capítulo
Patrícia Poeta faz participação es-

pecial, sexta-feira, no último capítulo 
de “Salve-se Quem Puder”.

Na sequência, a jornalista recebe 
Alexia Máximo (Deborah Secco) no 
cenário do “Encontro” e relembra a 
trajetória da atriz, que foi dada como 
morta e finalmente consegue retomar 
a carreira na TV. Alexia assume o pa-
pel de protagonista na fictícia novela 
‘O Preço da Felicidade’.

Por enquanto
Ainda não há nenhuma movi-

mentação na teledramaturgia do SBT. 
Nem a anunciada reforma da cidade 
cenográfica foi iniciada até agora.

Isso indica que a gravação de 
novelas, mesmo avançando o ritmo 
da vacinação, não deve acontecer no 
início do ano que vem.

Precisa tempo
No momento em que o SBT, por 

causa da pandemia, decidiu inter-
romper as gravações da sua novela, 
o departamento de dramaturgia foi 
praticamente desmontado.

Para reiniciar seus trabalhos, terá 
que começar novamente do zero.

Rumo aos Jogos
O BandSports conclui nesta se-

mana o roteiro de envio dos seus pro-
fissionais para o Japão.

Já ficou decidido que Álvaro José 
vai narrar a abertura dos Jogos Olím-
picos no dia 23, ao lado de Elia Junior.

Trabalho encerrado
Estão encerradas as gravações 

do “Ilha Record”, com apresentação 
de Sabrina Sato e estreia confirmada 

para o próximo dia 26.
Esse é mais um que promete. Mui-

ta confusão antes mesmo de entrar no 
ar. A final será ao vivo.

Que situação
Na Rede TV!, claro, os dois donos 

que mandam, mas se dependesse 
dos funcionários e até do comercial, 
o programa do Sikêra Junior seria re-
tirado do ar, após suas manifestações 
homofóbicas.

A maioria não se sente confortável 
com essa situação. Entende até que os 
prejuízos, em todos os sentidos, serão 
inevitáveis.

A propósito
Ainda da Rede TV!, o “Meu Pope! 

Show”, da Nathalia Arcuri, embora ela 
já tenha saído, tem uma edição inédi-
ta para ir ao ar na próxima terça-feira.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

Para Raul Gil, voltar 
a gravar seu pro-
grama é um novo 
começo

Desde que me conheço por 
gente, Raul Gil sempre foi alguém 
muito presente na minha vida. 
Primeiro como telespectador e, 
no fi nal da década de 1970, quan-
do tive o privilégio de trabalhar 
ao seu lado na Record, tempo da 
Fábrica de Móveis Brasil, que da-
va “o Brasilino de presente”.

Depois disso, nos cruzamos 
várias vezes pelas esquinas da vida.

Só esse começo para falar 
da alegria, honra e surpresa, ao 

receber um áudio gravado por ele 
nesta última segunda-feira, dia em 
que voltou a fazer seu programa 
no SBT e que ontem cedinho che-
gou às minhas mãos.

Em meio a tantas emoções, 
depois de 18 meses afastado e 
com um período de internação no 
meio, ele fez questão de lembrar 
do amigo e, entre outras coisas, 
falar do seu sentimento ao entrar 
no camarim, pegar o microfone e 
pisar novamente naquele palco: 
“Fiquei até nervoso. Parecia uma 
estreia e uma felicidade que você 
não pode imaginar. Minha cabeça 
mudou. Estou novo de novo”.

Minha terça-feira, com um 
presente desse tamanho, não po-
deria começar melhor e mais feliz.

DAS DASD ASD
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Se uma moda iniciada na Bélgi-
ca pegar vai ter muito político 
sendo exposto na internet por 

causa de suas distrações ao celular. 
No país europeu, já está em fun-
cionamento um novo sistema de 
inteligência artifi cial que identifi ca 
aqueles que preferem, por exemplo, 
atualizar as redes sociais em vez de 
trabalhar.

Um software busca smar-
tphones que estejam conectados 
durante reuniões parlamentares e 
identifi ca quando eles são manuse-
ados pelos políticos em tempo real. 
O serviço criado pelo artista digital 
belga Dries Depoorter recebeu o 
nome de Th e Flemish Scrollers.

Dessa forma, a inteligência da 
máquina identifi ca quem esteja 
distraído em debates de sessões go-
vernamentais no país transmitidos 
pelo YouTube.

E quando o mecanismo detecta 
quem usa o aparelho fora de hora, 
uma mensagem é disparada auto-

maticamente pedindo para que ele 
se mantenha focado no trabalho. 
Não é possível saber, porém, o site 
onde a pessoa navega nem mesmo 
o tipo de uso que estava sendo feito 
na hora da “bronca”.

A tal mensagem é publicada ao 
mesmo tempo no Twitter e no Ins-
tagram junto com o vídeo do legis-
lador distraído. A conta ofi cial dele 
ainda é marcada na postagem.

Por ter sido lançada no último 
dia 5 de julho, ainda não foi possível 
medir os impactos do software no 
cotidiano das sessões do governo 
belga.

AAcademia de Artes e Ciên-
cias Televisivas dos Estados 
Unidos anunciou nesta ter-

ça-feira 13 os indicados à 73ª edi-
ção do Primetime Emmy Awards, 
o principal prêmio da indústria de 
televisão e streaming americana.

Nesta edição, a HBO, que estreia 
agora no evento com seu streaming 
HBO Max, abocanhou o maior nú-
mero de indicações, tirando a Netfl ix 
do pódio —foram 130 contra 129. A 
organização do prêmio considerou 
que as duas janelas deveriam ser 
contadas como uma coisa só, turbi-
nando a lista de menções à HBO.

No ano passado, a Netfl ix bateu 
recorde com 160 indicações em um 
mesmo ano. Na noite de premiação, 
no entanto, a HBO acabou superan-
do o gigante do streaming —foram 
30 conquistas contra 21.

Agora, HBO e HBO Max lide-
ram, seguidas por Netfl ix, Dis-
ney+, com 71 indicações, e a emis-
sora NBC, com 46. As séries mais 
lembradas foram “Th e Crown” e 
“Th e Mandalorian”, que empa-
taram com 24 menções cada. Na 

sequência vêm “WandaVision” 
(23), “O Conto da Aia” (21), “Satur-
day Night Live” (21), “Ted Lasso” 
(20), “Lovecraft Country” (18), “O 
Gambito da Rainha” (18) e “Mare 
of Easttown” (16).

Alguns desses e de outros títu-
los, especialmente “Th e Crown”, 
“O Conto da Aia”, “Saturday Night 
Live”, “Ted Lassso”, “Lovecraft 
Country” e o musical “Hamilton”, 
acabaram concentrando um 
grande número de indicações nas 
categorias de atuação. Das 38 no-
meações destinadas a elencos de 
séries de drama, por exemplo, dez 
foram para “O Conto da Aia” e ou-
tras nove, para “Th e Crown”.

História foi feita na categoria 
de melhor atriz em série dramáti-
ca, aliás, que pela primeira vez tem 
uma mulher trans concorrendo —
Mj Rodriguez, de “Pose”, que havia 
sido esnobada nas duas tempora-
das anteriores da produção.

Marcada para o dia 19 de se-
tembro, a cerimônia de premiação 
acontecerá no Microsoft Th eater, 
em Los Angeles.

Tecnologia detecta políticos 
distraídos e os expõe no Twitter

HBO ultrapassa a Netflix 
no Emmy 2021 e domina 
indicações a prêmios 

INOVAÇÃO  | Na Bélgica, 
quem usa celular durante 
reuniões políticas leva 
‘bronca’
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Requisitos: 

 Experiência em vendas 
 Ensino médio completo 
 Boa comunicação 
 Habilidades com Pacote office 
 Moto própria com CNH 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA SIPLIFICADA 
 

VALDIR BATISTA DE SOUZA, CNPJ: 32.573.714/0001-85, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA 
a  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2019-146195/TEC/RLS-0198, com prazo de validade 
até  14/10/2026, em favor do EMPREENDIMENTO  Projeto de Carcinicultura Marinha, no Sítio 2 Amores, com 
área produtiva de 3,09 ha, Zona Rural, Canguaretama-RN. 

 
VALDIR BATSITA DE SOUZA 

PROPRIETÁRIO 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
DACOSTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, CNPJ: 36.991.581/0001-18, torna a público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença Prévia – LP n° 2021-160555/TEC/LP-0041, com validade até 30/06/2022, para Pesquisa Mineral e 
Extravismo Mineral de calcário em uma área específica de 25,30 hectares e um volume extraído de 1.500 
m³/mês, nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): 692.291,52 mE /9.392.420,45 mN, Datum 
SIRGAS 2000, localizada na Fazenda Laginha, S/N, Zona Rural, Upanema/RN, CEP: 59670-000. A área está 
inserida junto ao processo ANM n° 848.296/2018 que compreende 507,91 hectares. 

Havila Isabel Rosa da Costa 
Sócia 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
EÓLICA SANTO AGOSTINHO 19 LTDA, CNPJ 20.666.678/0001-15, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - 
LP para o Complexo Fotovoltaico Santo Agostinho, com capacidade instalada de 509,36 MW, localizado 
na Rodovia RN-263, S/N, Zona Rural do município de Pedro Avelino-RN. 
 

Fernando Aires de Alencar 
Diretor Administrativo Financeiro 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

H. S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.033.936/0001-96, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Operação (LO), com prazo de validade até 28/06/2027, em favor do empreendimento 
TRANSPORTES DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, localizada no Lote Village dos Coqueiros 1, S/N, Zona 
Rural, Município de São José do Mipibú/RN – CEP: 59.152-000. 

HUDSON SILVESTRE BESERRA 
ADMINISTRADOR 

 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO RN – FTI/RN - CNPJ 08.429.821/0001-50  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

A FTI/RN, devidamente autorizada pelo SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DO RAMO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA DO ESTADO DO RN- SINTICOCIP/RN – CNPJ 
36.104.158./0001-59, convoca todos trabalhadores nas indústrias do Ramo Específico da Construção Civil Pesada, 
Com base territorial nos seguintes Municípios de Alexandria, Almino Afonso, Apodi, Areia Branca, Augusto Severo, 
Baraúna, Caicó, Caraúbas, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Felipe Guerra, Florânia, Frutuoso 
Gomes, Governador Dix-Sept Rosado, Ipueira, Itaú, Janduís, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Jundiá, 
Lagoa Nova, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins, Mossoró, Ouro Branco, Parazinho, Parelhas, Patu, Pau dos Ferros, 
Rodolfo Fernandes, São Fernando, São Francisco do Oeste, São João do Sabugi, São José do Campestre, São José 
do Seridó, São Miguel, São Miguel do Gostoso, São Vicente, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Umarizal e 
Upanema para participarem de assembleia geral Extraordinária da supracitada entidade, a ser realizada no dia 
16/07/2021, Na Sede do sindicato Localizada Praça 7 de Setembro,38 Centro, Jucurutu/RN, (e outros locais 
designados) em primeira convocação às 11h00min com o número legal de presentes ou em segunda convocação às 
12:00hmim, com qualquer número de  presentes, para deliberar sobre a seguinte pauta: a) Apresentação, discussão e 
aprovação da pauta de reivindicações para convenção coletiva a vigir  a partir de  1º de maio 2021 a 30 de abril 2022, e 
sua data base 1º de Maio b) Autorização da assembleia para entrar com dissídio coletivo de trabalho caso fracasse as 
negociações e indicativo de greve; c) Autorização prévia e expressa para recolhimento da contribuição negocial para 
custeio das entidades acordantes, associados e beneficiários. d) Mensalidades associativas descontada em folha de 
pagamento. e) outros assuntos de interesses da categoria. 
 

Natal-RN, 13 de Julho de 2021. 
 

Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

VTL Energias Renováveis Ltda, 38.142.679/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo 
de validade até 09/07/2023, em favor do empreendimento Complexo Fotovoltaico Pixoré, localizado na Zona 
Rural, Santana do Matos/RN. 

João Leôncio Ferraz de Araújo 
Diretor 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

FAZENDA DE CAMARÕES ALBUQUERQUE Ltda., CNPJ: 09.080.946/0001-80 torna Público que requereu 
ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado 
no Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 

Newton de Albuquerque 
Proprietário 

ENTRETENIMENTO

Principal prêmio da TV e streaming 
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Ítalo Ferreira se prepara em Baía 
Formosa para ondas baixas do Japão

MARCELO MARAGNI /RED BULL

Brasileiro se prepara para estreia e aproveita que ondas da praia onde aprendeu a surfar são semelhantes às de onde acontecerá a prova 

A nove dias da cerimônia de 
abertura dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, o Comitê Olímpico 

do Brasil já está com a operação a 
todo vapor. Com equipes espalhadas 
por oito bases exclusivas, além de es-
truturas montadas na Vila Olímpica 
e em duas vilas satélites, o Time Bra-
sil terá uma delegação recorde no Ja-
pão: 301 atletas, em 35 modalidades, 
maiores números da história do país 
em uma edição realizada no exterior, 
e 18 substitutos, número diferente 
do divulgado anteriormente. Do Rio 
Grande do Norte, há o estreante Ítalo 
Ferreira, segundo lugar no ranking 
do surfe mundial. A modalidade é 
nova nos jogos. E enquanto se prepa-
ra para esse desafi o inédito, o jovem 
descansa – e treina – no mar de on-
das baixas de Baia formosa, sua terra 
natal.

Ítalo deve embarcar para o Japão 
em menos de duas semanas para 
se adaptar ao fuso horário e às con-
dições da praia de Tsurigasaki. “Se 
dependesse de mim, eu fi caria aqui 
até o último dia”, diz. O período em 
casa, que no total vai durar cerca de 
um mês, pode ser crucial na briga por 
uma medalha.

Na Olimpíada, a disputa terá me-
tade do tempo de uma etapa normal 
do circuito, o que pode deixar os sur-
fi stas à mercê das condições climáti-
cas e da sorte de conseguir uma boa 
onda —e é aí que sua casa pode fazer 
a diferença.

A estreia olímpica do surfe tam-
bém será em uma praia de ondas 
baixas. Enquanto não embarca, ele 
aproveita as condições semelhantes 
para se adaptar às pranchas mais le-

ves construídas especialmente para 
os Jogos.

O Time Brasil, no total, contará 
com a participação de 31 medalhis-
tas olímpicos, sendo 18 campeões: 
Arthur Zanetti, da ginástica artística; 
Th iago Braz, do atletismo; Rodrigo 
Pessoa, do hipismo saltos; Kahena 
Kunze, Martine Grael e Robert Schei-
dt, da vela; Bruninho, Douglas Souza, 
Fernanda Garay, Lucão, Lucarelli, 
Maurício Borges, Maurício Souza, 
Natália, Tandara e Wallace, do vôlei; 
e Alison e Bruno Schmidt, do vôlei de 
praia.

A equipe brasileira será com-
posta por 161 homens (53,5%) e 140 
mulheres (46,5%). Nesta contagem 
não estão incluídos os 18 atletas “al-
ternates”, denominação do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) para 
eventuais substitutos em modali-
dades específi cas - para o Brasil são 
no handebol, futebol, tênis de mesa, 
atletismo e hipismo. Já 174 atletas 
farão a sua estreia no maior evento 
esportivo do mundo.

Ao todo, 79 atletas já se encon-
tram em solo japonês até esta terça-
-feira. São integrantes das seguintes 
modalidades: canoagem slalom, vela, 
judô, rúgbi, boxe, vôlei de praia, nata-
ção, tênis de mesa e handebol mas-
culino. Nos próximos dois dias está 
prevista a chegada de outros 50 com-
petidores - do handebol feminino e 
do vôlei nesta quarta; e do tae kwon 
do, hipismo adestramento e parte da 
equipe do judô na quinta.

“Das 50 modalidades em disputa, 
nos classifi camos em 35 (70%). É um 
número signifi cativo. Temos uma 
delegação de qualidade, com atletas 

que conquistaram resultados expres-
sivos nos últimos anos e que vão fazer 
seu melhor para trazer alegria e orgu-
lho para a população brasileira. Essa 
é uma das nossas metas. Mais do que 
trazer medalhas, trazer alegria para 
todos que nos acompanham. Vie-
mos buscar a melhor representação 
esportiva para o nosso país”, explicou 
Jorge Bichara, diretor de Esportes do 
COB.

COVID-19
Desde o embarque dos atletas 

no Brasil até a chegada no Japão, o 
COB vem colocando em prática todo 
planejamento estabelecido contra 
contágio de covid-19. Os atletas es-
tão sendo testados diariamente e 
seguem rigorosos protocolos de se-
gurança contra o vírus. “Dos nossos 
301 atletas, 271 foram vacinados com 
primeira dose e 226 com a segunda 
dose, ou seja 75% da nossa delegação 
está vacinada. Isso nos traz bastante 
segurança. Além de todo material de 
proteção, o COB trouxe 6 mil testes 
de antígeno para o Japão. Estamos 
usando esses testes em pessoas que 
chegam próximo à nossa delegação, 
como nossos motoristas e equipe 
de alimentação, por exemplo”, disse 
a médica Ana Carolina Corte, coor-
denadora de serviços médicos da 
entidade.

Esses mesmos protocolos foram 
reforçados no hotel onde seis atletas 
olímpicos de judô estão hospedados 
em Hamamatsu, onde cinco fun-
cionários testaram positivo antes 
da chegada da deleção brasileira ao 
hotel. Nenhuma dessas pessoas teve 
contato com os atletas brasileiros. 

Apenas os testes são obrigatórios pe-
lo COI, as vacinas não são. Portanto, 
é possível que atletas brasileiros e de 
outros países entrem no Japão sem 
a vacina. Eles precisam, no entanto, 
apresentar os testes nos prazos es-
tabelecidos e negativados. Também 
fazem o exame paraa covid quando 
desembarcam em Tóquio.

“A delegação utiliza um elevador 
próprio no hotel, usamos máscara 
N95, higiene de mãos todo o tempo, 
alimentação num local exclusivo e 
testagem diária de todos do hotel e 
de nossa delegação. Isso tudo nos 
ajudar a monitorar nossos atletas e 
a garantir a saúde deles”, disse a Ana 
Carolina Corte, informando ainda 
que os cinco funcionários foram 
imediatamente isolados, inclusive 
as pessoas que tiveram contato pró-
ximo, e estão sendo acompanhados 
regularmente.

OLIMPÍADAS  |  Segundo lugar 
no ranking mundial, potiguar 
estreia junto com o surfe nos 
Jogos. Com 18 campeões 
olímpicos, Brasil terá 301 
atletas e 75% da delegação 
vacinada em Tóquio

“Se dependesse de 
mim, eu ficaria aqui até 
o último dia”
“

ÍTALO FERREIRA 
SURFISTA 


