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Jean Paul suspeita 
que ataques à Fátima 
são financiados pelo 
ministro Fábio Faria
POLÍTICA . 2 | O jornalista Alex Viana traz, em sua coluna desta terça-feira 6, declarações do 
senador Jean Paul Prates (PT), levantando suspeitas contra o ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, que estaria financiando blogues para atacar a gestão de Fátima Bezerra.

General Santos 
Cruz revela assédio 
de partidos e não 
descarta candidatura

Governo anuncia 
prorrogação do 
auxílio emergencial 
por mais três meses

Mais de 4 mil 
mossoroenses são 
vacinados nas últimas 
48 horas contra a covid

POLÍTICA. 4 | Ex-ministro do governo 
Jair Bolsonaro, o general Carlos 
Alberto dos Santos Cruz disse que 
pode ser candidato a algum cargo 
político nas eleições de 2022. Ele 
afirmou que já foi convidado por 
“vários” partidos. 

POLÍTICA. 3 | O governo federal 
anunciou nesta segunda-feira 5 a 
prorrogação do auxílio emergencial 
por mais três meses. Com isso, o 
benefício será pago também em 
agosto, setembro e outubro. Decreto 
já foi assinado por Jair Bolsonaro.

CIDADES. 6 | Em mais um final de 
semana da campanha Mossoró Vacina, 
mais de 4 mil mossoroenses foram 
vacinados no município. Os dados 
contabilizados no fim da tarde deste 
domingo 4, foram confirmados pela 
Secretaria Municipal de Saúde.campeão 
potiguar.

A Prefeitura do Natal irá intensifi car 
ações de fi scalização na orla maríti-
ma da cidade.

O governo militarizado de Bolso-
naro promete também espantar o 
mercado.

O Reino Unido prepara-se para 
anunciar  fi m da exigência do uso de 
máscaras faciais. 
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VETERANO CAVALEIRO RODRIGO PESSOA É 
CONVOCADO PARA SUA SÉTIMA OLIMPÍADA 

  O time foi anunciado nesta segunda-feira 5. Além de Pessoa e de seu cavalo, Carlitos Way, o técnico Philippe 
Guerdat escolheu Marlon Zanotelli/VDL Edgar, Luiz Francisco Azevedo/Comic e Yuri Mansur/QH Alfons Santo. PÁG 16
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senador Jean Paul Prates (PT) concedeu 
uma longa entrevista ao Portal do RN, na 
qual, extraídas as falas óbvias de quem ata-
ca Jair Bolsonaro e defende Fátima Bezerra, 
pela posição política que exerce, lançou 
uma denúncia para lá de grave: a de que o 
ministro das Comunicações, Fábio Faria, 
através do ministério que ocupa, estaria 
fi nanciando blogues bolsonaristas no Es-
tado, com o objetivo de divulgar conteúdos 
contra o PT e a gestão de Fátima no Estado. 
“Basta entrar até mesmo nos blogues ami-
gáveis ao Governo Federal, e a gente sabe 
que ele fi nancia, o próprio Ministério das 
Comunicações tem muito dinheiro para 
despejar em blogues amigos do Governo Fe-
deral para fazer oposição a Fátima, a mim, 
ao PT, tem gente que fi ca no lusco-fusco, 
está aqui e tá lá também, atua nos dois la-
dos, então essa turma se alimenta disso e 
obviamente eles fazem o papel deles”, disse 
Prates, ao ser abordado especifi camen-
te a respeito da disseminação de notícias 
falsas por blogues do Estado que visam a 
atingir diretamente o governo da petista. 
Indagado, na entrevista, se os ministros 
potiguares do governo Bolsonaro (Rogé-
rio Marinho e Fábio Faria) serão punidos 

por espalharem fake-news sobre o governo 
Fátima, Jean foi taxativo ao criticar o cha-
mado ministro da Propaganda, Fábio Faria. 
“Esses caras prestam um desserviço gigan-
tesco, principalmente no caso do Fábio (Fa-
ria, ministro das Comunicações) é uma coisa 
deplorável, pois ele conhece o Governo do 
Estado, o pai dele governou o Estado, sabe os 
desafi os que existem, sabe a situação que o 
próprio pai dele deixou, uma situação fi nan-
ceira caótica, o servidor faltando receber qua-
tro folhas salariais, deixou as contas que já es-
tavam atrasadas ainda mais atrasadas, rapou 
o Fundo Previdenciário do Estado, então o 
que o Fábio Faria faz ao espalhar essas notí-
cias falsas é completamente surreal”, afi rmou.
De acordo com Jean, porém, “existem 
ações jurídicas possíveis, existem diversas 
manifestações nossas de parlamentares e 
do próprio governo no sentido contrário, 
para coibir essa guerra de desinformação 
que esse pessoal cria para desviar o foco e 
fazer com que a gente tenha que fi car ex-
plicando”, diz, se referindo, por exemplo, à 
notícia de que o governo Fátima utilizou 
verba repassada pelo governo federal para a 
Covid para pagar salários do funcionalismo. 
“A gente explica, a gente pede muitas vezes 

Jean Paul lança suspeita de que Fábio 
Faria financia blogues contra Fátima

Vocação portuária
Brincadeira a utilização de Natal como 

porta de saída de drogas pesadas para a Euro-
pa. E o Porto de Natal, tão irrisório para o trá-
fego de cargas normais, parece ter encontrado 
sua grande vocação.

Salvando vidas
O secretário de Saúde de Natal, Geor-

ge Antunes, tem sido um valente na sua 
atuação contra a pandemia e a inclusão 
de suspeitas sobre sua gestão, conforme 
operação da semana passada, é, até certo 
ponto, despropositada. Sobretudo porque 
os respiradores questionados estão todos 
funcionando perfeitamente. E salvando 
vidas. 

Sem atestado
Claro que este fato, por si só, não é atesta-

dor de conduta legal de ninguém. Entretanto, 
é preciso também ter bom senso, da parte de 
investigadores e fi scais da lei, no tocante à ex-
cepcionalidade do momento que se vive, para 
se evitar excessos fi calizatórios. 

Precipitação
O momento é de exceção de normalidade, 

de pressa em respostas com vistas à saúde da 
população, embora, como dito acima, isso 
não signifi ca que as ações administrativas não 
possam ser fi scalizadas. Podem e devem. Com 
todo o rigor. Mas é preciso saber dosar, ouvin-
do os lados, antes de conclusões preciptadas. 
Sobretudo na hora de divulgar ações. 

Agenda
Após um bom tempo centrada nas ques-

tões da pandemia, a governadora Fátima Be-
zerra (PT) iniciou agenda com vistas a uma 
maior presença nos municípios do Estado. No 
último fi m de semana esteve em pelos menos 
três cidades: Mossoró, Serra do Mel e Assú.

Profissionalizante
Neste último município, visitou as obras 

do Centro Estadual de Educação Profi ssional 
e Tecnologia Professor Gilmar Rodrigues de 
Lima, no Distrito de Linda Flor, zona rural de 
Assu. A nova unidade será integrada à rede 
estadual de Centros Profi ssionalizantes, for-

mada pelos municípios de Natal, Mossoró, 
Parnamirim, Extremoz, Ceará-Mirim, São 
Gonçalo do Amarante, Alto do Rodrigues e 
Macaíba – essa entregue em janeiro.

Grupo político
Durante a vistoria, a governadora Fátima 

Bezerra esteve acompanhada do deputado 
George Soares e do prefeito de Assu, Gustavo 
Soares, além de secretários estaduais – Fer-
nando Mineiro (Segri), Gustavo Coelho (Sin) e 
a chefe de gabinete, Ana Morais, que represen-
tou o secretário estadual da Educação, Getúlio 
Marques. 

Títulos 
Na Serra do Mel, Fátima entregou títulos 

de regularização fundiária a 115 famílias do 
município de Serra do Mel, na região do Oeste 
potiguar. A ação, executada pela Companhia 
Estadual de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano (Cehab) em parceria com a Funcern, 
benefi cia cerca de 500 pessoas do Conjunto 
São Francisco I com a documentação legal de 
casas que foram construídas e ocupadas em 

2009, mas que ainda não tinham registro em 
cartório.

Fiscalização
A Prefeitura do Natal irá intensifi car as 

ações de fi scalização na orla marítima da ci-
dade, coibindo aglomerações e consumo de 
bebidas alcoólicas em espaço público, como 
medidas de contenção à Covid-19. O traba-
lho de fi scalização será concentrado em sua 
maior parte na orla de Ponta Negra, mas a me-
dida também contemplará as demais praias 
urbanas da cidade por tempo indeterminado.

Descumprimento 
De acordo com o chefe de Fiscalização 

da Semsur, Carlos Falcão, a intensifi cação é 
decorrente do resultado das últimas opera-
ções realizadas na praia de Ponta Negra. Nas 
últimas semanas, o município constatou o 
descumprimento do decreto em vários pon-
tos do calçadão da praia. Entre as infrações, 
estão desde pontos de aglomeração até venda 
e consumo de bebidas alcoólicas em áreas 
proibidas.

ISTOÉROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

que as pessoas procurem a informação 
correta e fi dedigna, mesmo que seja do 
outro lado, não tenham receio de pro-
curar porque nem tudo tem um lado só. 
Você tem sempre que ouvir o outro lado, 
fazer o juízo de valor com sua própria 
inteligência, com sua própria cultura, 
com sua própria formação, não consu-
mir a informação de um lado só, princi-
palmente quando ela é estranha”, disse.  
Para Jean Paul, o próprio questionamento 
da informação fake, se fosse feito pelo cida-
dão, resultaria na conclusão de que se trata 
de uma notícia falsa. “Será que tem quem 
ache que alguém governe deliberadamen-
te para ser mal? Alguém governa delibe-
radamente para ser incompetente? Não, 

então quando alguma coisa sai diferente 
do que a gente espera, a gente ao invés de 
sair logo esbravejando, tem que procu-
rar saber quais são as razões que fi zeram 
aquilo acontecer, e havendo culpados, per-
guntar. O jogo político faz parte disso aí”. 
Jean concluiu afi rmando que Rogério e, so-
bretudo, Fábio Faria, são “medíocres”, por 
utilizarem de expediente tão rasteiro no 
rexercício da política. “Quem é medíocre, 
quem é ruim sai atacando mesmo, usando 
frases muito fortes, usando adjetivos de 
baixo calão, destratando as pessoas. Como 
não tem argumentos, acham melhor tu-
multuar. Acho que o saldo para essas pes-
soas é terrível porque é a descredibilização”, 
declarou. 

O

GIROS DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

Senador Jean Paul critica 
pasta comandada pelo 
ministro Fábio Faria



A Justiça da 52ª Zona Eleitoral 
julgou improcedente a ação 
que pedia investigação Ju-

dicial e eleitoral, ajuizada pela can-
didata derrotada Luciene Tonico 
(MDB) contra o Prefeito eleito Pedro 
Henrique (PSDB) e seu vice Agrício 
Pereira (Republicanos).

O juiz João Henrique Bressan de 
Souza concluiu que não houve nada 
que comprovasse o abuso de poder 
econômico, a capacitação ilícita de 
sulfrágio e nem a prática de “caixa 
dois” por parte dos investigados e 
por isso julgou improcedente a ação.

Luciene Tonico é mulher do ex-
-prefeito Marcão (MDB), que teve 
seu mandato caçado por capacita-
ção ilícita de sulfrágio. Ao que pa-
rece, a candidata derrotada tentou, 
sem sucesso, acusar o prefeito Pedro 
Henrique do mesmo delito do seu 
marido.

Em suas redes sociais o prefeito 
agradeceu pela vitória na justiça – 
“Iniciamos o nosso mandato com o 
pé no acelerador, buscando a cada 

dia fazer mais por Pedra Grande, o 
resultado disso está na aprovação 
do nosso mandato. E o nosso traba-
lho é o que incomoda a quem não 
aceita que Pedra Grande não é uma 
cidade para ser chamada de minha, 
Pedra Grande é do povo e é para o 

povo que devemos trabalhar. Com o 
coração grato a Deus e ao povo, se-
guiremos construindo o futuro que 
a gente quer”. O prefeito Pedo Henri-
que está em seu primeiro mandato, 
mas já foi vereador duas vezes no 
município de Pedra Grande.
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O governo federal anunciou 
nesta segunda-feira 5 a pror-
rogação do auxílio emergen-

cial por mais três meses. Com isso, 
o benefício, que acabaria em julho, 
será pago também em agosto, se-
tembro e outubro.

Segundo a Secretaria-Geral da 
Presidência, o decreto de prorroga-
ção já foi assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Na nota em que anun-
ciou a medida, contudo, o governo 
não informou os valores das parcelas.

Pela regra em vigor, os valores do 

auxílio variam conforme a compo-
sição familiar: pessoas que moram 
sozinhas: R$ 150 por mês; mulheres 
chefes de família: R$ 375 por mês; de-
mais benefi ciários: R$ 250 por mês.

O calendário completo de paga-
mento ainda precisa ser divulgado 
pela Caixa Econômica Federal, res-
ponsável por fazer os depósitos.

Os pagamentos continuarão 
sendo feitos por meio de conta 
poupança digital da Caixa, que po-
de ser movimentada pelo aplicativo 
Caixa TEM.

Custo
Além do decreto, o governo 

anunciou uma medida provisória 
para abrir crédito extraordinário pa-
ra pagamento da nova rodada.

Despesas pagas via crédito extra-
ordinário fi cam fora do teto de gastos, 
a regra que limita o crescimento das 
despesas do governo à infl ação, mas 
aumentam o endividamento do país.

Pandemia
O auxílio emergencial foi pago 

em 2020 e retornou em abril deste 

ano, com quatro parcelas, devido ao 
recrudescimento da pandemia.

A prorrogação por mais três me-
ses (agosto, setembro e outubro) já 
tinha sido anunciada pelo governo 
nas últimas semanas, mas faltava a 
formalização. A extensão aconteceu 
devido à continuidade da pandemia 
de Covid-19.

Em outubro, o governo espera 
que toda a população adulta esteja 
vacinada contra a Covid com, pelo 
menos, uma dose, o que permitiria 
o “retorno seguro ao trabalho”, nas 

palavras do ministro da Economia, 
Paulo Guedes. O ministro, porém, 
não descarta a hipótese de mais uma 
prorrogação, se a vacinação atrasar. 

Contudo, o plano do governo é 
encerrar o auxílio emergencial em 
outubro para “turbinar” até o fi m 
do ano o programa Bolsa Família.

Os ministérios da Cidadania e 
da Economia discutem aumentar o 
valor médio do Bolsa Família, hoje 
em cerca de R$ 190, e fl exibilizar os 
critérios de acesso para que mais fa-
mílias recebam o benefício.

Governo anuncia 
prorrogação do 
auxílio emergencial 
por mais três meses

Justiça julga improcedente processo 
contra o prefeito Pedro Henrique

Natal amplia vacinação contra 
Influenza para população a partir 
de seis meses de idade

ASSISTÊNCIA | Benefício acabaria em julho e, com prorrogação, será pago também 
em agosto, setembro e outubro. Valores não foram detalhados; regra em vigor prevê 
parcelas de R$ 150 a R$ 375. Governo pretende “turbinar” o Bolsa Família

Prefeito Pedro Henrique (PSDB) e seu vice Agrício Pereira (Republicanos), de Pedra Grande

Prefeitura colocou dois pontos extras, na Praça Augusto Leite (FOTO) e um na zona Norte

PEDRA GRANDE ORIENTAÇÃO DO MS

Por orientação do Ministério da 
Saúde, o município de Natal 
ampliou nesta segunda-feira 

5, dentro da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Infl uenza, a 
imunização para toda a população a 
partir dos seis meses de idade.

Para receber o imunizante, a 
Prefeitura do Natal colocou à dis-
posição da população dois pontos 
extras, um na zona Leste, localiza-
do na Praça Augusto Leite, e um na 
zona Norte, com acesso pelo por-

tão 3, do Ginásio Nélio Dias, além 
de mais de 20 Unidades Básicas de 
Saúde. A lista com endereços, horá-
rio de funcionamento dos locais e 
documentação necessária podem 
ser acessados através do https://
vacina.natal.rn.gov.br/ . 

“O único alerta a ser feito é que, 
quem tomou a primeira dose da vaci-
na contra Covid-19 deve aguardar o 
intervalo de 14 dias para receber a va-
cina contra gripe”, alerta George An-
tunes, Secretário de Saúde de Natal.
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CONGRESSO EM FOCO

O ex-ministro do governo Jair 
Bolsonaro, Carlos Alberto 
dos Santos Cruz, disse nesta 

segunda-feira 5 que pode ser can-
didato a algum cargo político nas 
eleições de 2022. O general da re-
serva afi rmou que já foi convidado 
por “vários” partidos. A declaração 
foi feita durante entrevista à Rádio 
Bandeirantes.

“Eu não sou fi liado a partido 
político. E uma condição legal para 
participar da vida política [é que] 
você precisa ser fi liado. Eu fui con-
vidado por vários e devo me fi liar a 

algum partido político, até para ter 
condição”, disse.

Santos Cruz também afi rmou 
que não é afi cionado por exercer 
alguma função eletiva, e que pode 
não concorrer nas eleições, se o 
partido assim decidir.

“Cargo eletivo é uma coisa mui-
to partidária né? Ás vezes o partido 
não tem interesse que você dispute 
por aqui ou por ali, ou não dispute 
também. Eu não tenho problema 
nenhum, não sou afi cionado por 
por exercer função eletiva. Mas 
para participar mais intensamente 

da vida política é bom você se fi liar, 
tem uma hora que você acaba ten-
do que se fi liar”, declarou.

O senador Alvaro Dias (Pode-
mos-PR) disse que Santos Cruz 
deve se fi liar ao seu partido. A de-
claração foi feita em entrevista ao 
Antagonista em 22 de junho.

Santos Cruz foi ministro da 
Secretaria de Governo da Presidên-
cia da República. Foi demitido em 
junho de 2019, por uma “falta de 
alinhamento político-ideológico” 
e confl itos com outros integrantes 
do próprio governo.

General Santos 
Cruz não descarta 
candidatura no 
próximo ano
EX-MINISTRO | Santos Cruz também afirmou que não é aficionado por exercer 
alguma função eletiva, e que pode não concorrer nas eleições, se o partido 
assim decidir. Ele foi ministro da Secretaria de Governo da Presidência General Santos Cruz foi demitido em junho de 2019, por uma “falta de alinhamento político-ideológico” 

Eu não sou filiado a partido político. E uma 
condição legal para participar da vida 
política [é que] você precisa ser filiado. 
Eu fui convidado por vários e devo me 
filiar a algum partido político, até para ter 
condição”

“

GENERAL SANTOS CRUZ
EX-MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Os senadores Alessandro Viei-
ra (Cidadania-SE) e Jorge 
Kajuru (Podemos-GO) acio-

naram o Supremo Tribunal Federal 
(STF), nesta segunda-feira 5, para 
obrigar o presidente do Senado Fe-
deral, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
a prorrogar a CPI da Covid.

Em sessão na última semana, 
Pacheco defendeu que a análise e 
leitura de prorrogação da comissão 
parlamentar de inquérito fi caria 
para depois dos 90 dias iniciais de 
trabalho previstos no requerimento 
de abertura do colegiado.

“Sem prejuízo da apresentação 
por vossa excelência do pedido de 
prorrogação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito, a Presidência 
considera que essa análise deve ser 
feita ao fi nal do prazo de 90 dias da 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito. E, por certo, será feita nessa 
ocasião”, defendeu o presidente em 
resposta ao vice-presidente da CPI 
da Covid, Randolfe Rodrigues (Re-

de-AP).
Vieira e Kajuru rebatem o posi-

cionamento de Pacheco. Segundo 
os senadores, o presidente do Sena-
do “mais uma vez externa a patente 
intenção de descumprir tanto o Re-
gimento Interno do Senado Federal 
quanto a medida cautelar concedi-
da em decisão colegiada desta Su-
prema Corte” pela continuidade dos 

trabalhos da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI). Os senadores 
defenderam que o requerimento 
de prorrogação dos trabalhos tem 
o número necessário de assinaturas 
para ser lido por Pacheco. “O aludi-
do requerimento foi subscrito por 
34 senadoras e senadores, portanto, 
sete a mais do que o número míni-
mo exigido.”

Ex-aliado do presidente Bolsonaro, Jorge Kajuru defende prorrogação da CPI da Pandemia

Senadores vão ao Supermo para 
prorrogar trabalhos da CPI da Covid

Deputadas defendem 
leilão do 5G para garantir 
internet nas escolas PODER 360

STF ACIONADO
EDUCAÇÃO BÁSICA

As deputadas Professora 
Dorinha Seabra Rezende 
(DEM-TO) e Professora 

Rosa Neide (PT-MT) reforçaram 
nesta segunda-feira 5, em audiên-
cia pública promovida pela Co-
missão de Educação da Câmara 
dos Deputados, a importância de 
se utilizar o leilão da tecnologia 
5G no País como meio de garantir 
internet de qualidade para escolas 
públicas da educação básica.

“Nesta terça-feira [6], tere-
mos uma nova audiência com o 
ministro Fábio Faria. Cabe a ele 
incluir textualmente as escolas”, 
observou Dorinha Seabra, que 
preside a comissão de Educação. 
“E não adianta dizer que, por 
consequência, [o 5G] chegará às 
escolas. Como vamos garantir 
para as escolas indígenas e do 

campo se nem as da cidade estão 
garantidas?”, observou. A minuta 
do edital que está sendo analisada 
pelo Tribunal de Contas da União, 
de acordo com a Agência Câmara 
de Notícias, não obriga as empre-
sas vencedoras do leilão a levarem 
internet às escolas públicas. O 
governo argumenta que outras 
metas de cobertura previstas já 
vão garantir internet de alta velo-
cidade nas escolas. 

Rosa Neide, que presidiu o 
debate virtual, considera a conec-
tividade uma maneira de tornar o 
processo de aprendizagem menos 
desigual. “É o conhecimento em-
barcado em equipamento que po-
de chegar às mãos dos estudantes. 
Se não for assim, difi cilmente tere-
mos chance de recuperar os quase 
dois anos fora da escola”, disse.
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Em sessão temática no Plenário 
realizada nesta segunda-feira 5 
para debater ajustes na legisla-

ção eleitoral, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, alertou aos 
senadores sobre o risco de fraudes e 
judicialização da eleição de 2022 com 
a volta do voto impresso. Alguns dos 
senadores que participaram da ses-
são apontaram que a aprovação da 
PEC 135/2019 para exigir a impres-
são do voto pode trazer insegurança 
ao processo eleitoral. 

Aos senadores, Barroso reforçou 
que nunca foi registrada qualquer 
fraude nas urnas eletrônicas desde 
a implantação do sistema eletrônico 
de votação há 25 anos. Conforme 
o texto em discussão na Câmara, a 
ideia é que as cédulas poderão ser 
conferidas pelo eleitor e deverão ser 
depositadas em urnas para fi ns de 
auditoria. Mas Barroso considera 
que a medida representa um risco ao 
processo eleitoral. 

“Se o candidato a presidente da 
República pedir recontagem, nós 
vamos ter 150 milhões de votos con-
tados manualmente, aquelas mesas 
apuradoras que faziam o terror da 
vida brasileira antes das urnas ele-
trônicas. Vai criar difi culdade admi-
nistrativa, oferece risco para o sigilo, 
risco grande de fraude e risco de 
judicialização, porque a contagem 
manual vai dar diferença em relação 
a contagem eletrônica. Até em caixa 
de banco ou caixa de empresa, no 
fi nal do dia, você tem que fazer uma 
reconciliação”, disse Barroso. 

O ministro ainda apontou, se-
gundo a Agência Senado, o custo da 
implantação de dispositivos para de-
pósito dos comprovantes de votação 
e apontou uma contradição: o voto 
impresso viria das próprias urnas co-
locadas em suspeição. 

“E é um paradoxo: o voto impres-

so seria imprimido pela mesma urna 
eletrônica que estaria sob suspeita. 
Portanto, se fraudar o eletrônico, 
frauda-se o impresso. De modo que 
nós vamos gastar R$ 2 bilhões, criar 
um inferno administrativo para es-
sa licitação com um risco imenso 
de fraude e, pior, quebra de sigilo. 
Portanto, o voto impresso não é um 
mecanismo a mais de auditoria, ele 
é um risco para o processo eleitoral, 
porque nós abolimos o contato ma-
nual”, afi rmou. 

Em resposta à senadora Soraya 
Th ronicke (PSL-MS), Barroso ad-
mitiu que poucos países no mundo 
adotam a votação por meio de urna 
eletrônica, mas afi rmou que a urna 
brasileira é auditável: “A urna brasilei-
ra é auditável dez vezes, é um engano 
acreditar que o voto impresso seja a 
única forma de auditoria. O sistema 
é bem auditável. O voto impresso 
vai nos criar um problema que é a 
manipulação dos votos”, apontou o 
ministro. 

Contrário ao voto impresso, Mar-
celo Castro (MDB-PI) apontou que a 
proposta pode trazer insegurança e 
intranquilidade. 

“Trazer o voto impresso, nós só 
traríamos insegurança, intranquili-
dade. Imagine um papelzinho que 
está dentro de uma urna, impresso 
aquele voto ali, e você ter que apu-
rar no Brasil inteiro 150 milhões de 
votos. Isso é impraticáve.Nós vamos 
montar bancas apuradoras com es-
sas cedulazinhas, e vai escapar para 
um lado, vai escapar para o outro, 
vai trazer uma intranquilidade geral”, 
apontou. 

Zenaide Maia (Pros-RN) lembrou 
de fraudes que ocorriam quando o 
voto era por cédulas de papel. “Eu 
acho que esse voto impresso não vai 
somar nada. Quando eu era já ado-
lescente, quando abriam as urnas, 
somava um; quando saía o resultado, 
no cartório eleitoral, saía diferente”, 
recordou. 

Para o analista político Cristian 
Silva, convidado da reunião, o voto 
impresso não é um problema real. 

“O voto impresso não é um pro-
blema, não é um problema real. 
Pelo menos não tem aparecido em 
denúncias, pesquisas, simulações; 
não tem aparecido. Pode ser um 
problema hipotético, político, que 
está dentro de uma lógica política, de 
uma campanha política, mas, para o 
sistema em si, não é”, disse Silva. 

Mulheres
Outro tema que recebeu a aten-

ção de senadores e convidados du-
rante a sessão foi a baixa representa-
tividade feminina na política. Entre 
as sugestões está a reserva de vagas 

não apenas para candidaturas, mas 
também nas cadeiras nas câmaras 
municipais, assembleias e na Câ-
mara dos Deputados. Zenaide Maia  
apontou que as mulheres são mais 
da metade da população e também 
do eleitorado, mas a participação fe-
minina na política é muito baixa.

“Se eu fosse homem, não tenha 
dúvida de que eu lutaria para aumen-
tar essa representatividade feminina, 
porque é dividir a responsabilidade 
do país”, defendeu a senadora. 

Para tentar corrigir o problema, o 
senador Carlos Fávaro (PSD-MT) de-
fendeu a aprovação da PEC 18/2021, 
para assegurar na Constituição a 

destinação de 30% do fundo eleito-
ral para candidaturas femininas. O 
senador é o primeiro signatário da 
proposta. Hoje, a determinação está 
prevista em resolução do TSE.

“Claro que tivemos avanço ga-
rantindo a participação de 30% das 
mulheres nas chapas para poderem 
concorrer, mas isso ainda não se 
efetivou na representatividade e na 
cadeira. Em praticamente mil mu-
nicípios — se eu não me engano, 
em 948 municípios brasileiros —, 
não há nenhuma mulher como re-
presentante, nenhuma vereadora”, 
lamentou. 

A proposta foi elogiada por Th ia-
go Bovério, do Instituto de Direito 
Político e Partidário (Pluris), que 
também defendeu a aprovação do 
Projeto de Lei (PL) 1.951/2021, do 
senador Angelo Coronel, que deter-
mina uma cota de 15% das cadeiras 
para mulheres em câmaras de verea-
dores, assembleias e na Câmara dos 
Deputados. 

“A PEC de autoria do Senador 
Carlos Fávaro, confere status cons-
titucional para essa ação afi rmativa 
das mulheres, consignando na Carta 
Constitucional, essa reserva de 30 % 
nas eleições, recursos de 30% para as 
mulheres ou para aplicação nas elei-
ções, 5% do fundo partidário. O PL 
1.951, do Senador Angelo Coronel, é 
como se fosse uma amarração dessa 
emenda constitucional no momento 
em que determina o preenchimento 
de 15% das vagas com mulheres“, as-
sinalou. 

O ministro Luís Roberto Barroso 
concordou com a reserva de cotas 
dentro das casas legislativas. “Houve 
aumento relevante, mas ainda insufi -
ciente. Eu acho que nós deveríamos 
partir para uma ideia de reserva de 
vagas, não apenas de candidaturas, 
uma reserva progressiva. Hoje em 
dia, há 15% de mulheres no Congres-
so. Talvez, possamos começar com 
uma reserva de 20% e, depois, ir au-
mentando“, sugeriu.

Para Rose de Freitas (MDB-ES), 
deveria existir paridade entre ho-
mens e mulheres no Congresso. “Eu 
gostaria muito de votar o projeto 
paritário, para que nós tenhamos 
realmente metade das mulheres no 
Senado e na Câmara.”

Fake News
O senador Paulo Rocha (PT-PA) 

apontou que e deputados e sena-
dores precisam acabar com as dis-
torções que ajudaram a eleger can-
didatos por meio de fake news nas 
eleições de 2018. 

“Eu acho que os resultados elei-
torais últimos sofreram algumas 
distorções. O resultado, inclusive, do 
presidente da República, considero 
uma dessas distorções, infl uenciada 
talvez pelas novas tecnologias, cha-
mada redes sociais e todo o direito de 
usar as fake news, os computadores, 
etc. Eu acho que a nossa legislação 
tem que se adaptar a esse novo mo-
mento, para assegurar exatamente 
que chegue nas urnas a vontade do 
povo”, avaliou.

TSE aponta risco de fraude e 
senadores falam em ‘insegurança’
VOTO IMPRESSO | Ministro 
Luis Roberto Barroso 
reforçou que nunca foi 
registrada qualquer fraude 
nas urnas eletrônicas desde 
a implantação do sistema 
eletrônico de votação há 
25 anos. Conforme o texto 
em discussão na Câmara, 
a ideia é que as cédulas 
poderão ser conferidas 
pelo eleitor e deverão ser 
depositadas em urnas para 
fins de auditoria. 

Outro tema que recebeu a atenção de senadores e convidados durante a sessão foi a baixa representatividade feminina na política

Eu acho que os 
resultados eleitorais 
últimos sofreram algumas 
distorções. O resultado, 
inclusive, do presidente 
da República, considero 
uma dessas distorções, 
influenciada talvez pelas 
novas tecnologias.”

“

PAULO ROCHA
SENADOR (PT-PA)
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Atraídos pelo cheiro da infl ação, 
eles sobrevoam a carcaça da econo-
mia e então mergulham em direção 
a ela para explorar seu naco, batendo 
asas logo em seguida sem se impor-
tar com o que fi ca para trás.

Não tem nada ver com a vida, 
nem os projetos pessoais ou empre-
sariais de um país. O mercado está 
presente em quase todo o planeta, 
vagando ao sabor das marés.

Investidores preferem mercados 
menos estáveis quando querem lucrar e 
os mais estáveis quando não estão afim 
de brincar e optam por se proteger.

Nesta semana, a Bolsa brasileira 
bateu sucessivos recordes em sua 
pontuação, superando os 130 mil 
pontos pela primeira vez na história.

E o Produto Interno Bruto bra-
sileiro divulgado no começo do mês 
aumentou 1,2% no primeiro trimes-
tre de 2021, acima do esperado pelo 
mercado, recuperando o patamar 
atingido na pré-pandemia.

Não é o que se esperava para 

um país onde a classe média e as 
camadas abaixo dela agonizam em 
fogo lento.

Onde pessoas que até o ano pas-
sado pagavam energia elétrica, no 
Sul do País, começaram a consumir 
lenha arrecada nas ruas para cozi-
nhar o alimento em fogões a lenha 
como nos tempos da bisavó que mo-
rava no interior.  

Nesse tempo, o carvão também 

esquentava o ferro de passar e os 
trabalhadores da construção civil 
moravam com as famílias nas pró-
prias obras.

Isso também acontecia nas fa-
zendas, onde os rurais eram obriga-
dos a receber seus salários em vales e 
gastá-los no mercadinho da proprie-
dade, pagando um preço mais alto.

Ou seja, trabalhavam para pagar 
suas dúvidas com o patrão.

Essa visão asquerosa do século 
passado acontecia nos anos de 1970 
e 40 anos depois do fi m da Primeira 
República no Brasil, que pôs fi m do 
domínio dos fazendeiros paulistas e 
mineiros na famosa política do café 
com leite.

O governo militarizado de Bol-
sonaro e seu apego a grupos como 
madeireiros, garimpeiros e grileiros 
promete também espantar o merca-
do, aquele que gosta de arriscar, mas 
nem tanto.

Ontem a gasolina e derivados ba-
teu um novo recorde de preços.  

A economia brasileira é uma carcaça
MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

Em mais um fi nal de semana 
da campanha Mossoró Vaci-
na, mais de 4 mil mossoroen-

ses foram vacinados no município. 
Os dados contabilizados no fi m da 
tarde deste domingo 4, foram con-
fi rmados pela Secretaria Municipal 
de Saúde.

De acordo com levantamento da 
pasta, foram aplicadas nos dias 03 e 
04 de julho, sábado e domingo, res-
pectivamente, 27 doses de Corona-
vac, sendo 19 da D1 e 08 da D2; 3.461 

doses de Astrazeneca, sendo 3.262 
da D1 e 199 da D2 e 855 doses da 
primeira dose da Pfi zer, totalizando 
4.343 doses aplicadas nos dois dias 
na campanha Mossoró Vacina.

No fi m de semana, 10 unidades 
básicas de saúde, além do Sesi no 
sábado, estavam abertas para vaci-
nação para o público da faixa etária 
40 anos ou mais sem comorbidades 
e demais grupos prioritários como 
profi ssionais do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) 18 anos 

ou mais, trabalhadores da indústria 
e construção civil 35 anos ou mais 
e lactantes a partir de 18 anos com 
bebês de até 12 meses.

“Foi mais um fi m de semana de 
avanço na vacinação de Mossoró. 
Abrimos 10 unidades básicas de 
saúde no sábado e domingo e tam-
bém contamos com o SESI vaci-
nando no sábado. Convocamos os 
mossoronses que se enquadram nos 
grupos anunciados para buscarem o 
local de vacinação para receber sua 

dose da vacina”, afi rmou Morgana 
Dantas, secretária municipal de 
Saúde.

39 ANOS +
Nesta segunda-feira 5, o prefeito 

Allyson Bezerra anunciou o início 
da vacinação para a faixa de 39 
anos ou mais. A vacinação ocorre 
no Sesi das 8h às 16h.

“Convocamos todos os mosso-
roenses de 39 anos ou mais para se 
dirigir até o Sesi e tomar a sua do-

se da vacina. Você está tendo uma 
grande oportunidade de tomar 
uma dose de esperança para sua 
vida. Não escolha o tipo de vacina, 
escolha viver”, afi rmou Allyson.

As pessoas incluídas na faixa 
etária precisam apresentar origi-
nais e cópias de documento ofi -
cial com foto e comprovante de 
residência. É importante estar ca-
dastrado no RN + Vacina, para dar 
agilidade no procedimento na hora 
da vacinação.

WILSON MORENO/PMM

Mais de quatro mil mossoroenses 
são vacinados nas últimas 48 horas
CONTRA COVID-19 | Foram aplicadas, sábado e domingo, 27 doses de Coronavac, sendo 19 da D1 e 08 da D2; 3.461 doses de Astrazeneca, sendo 3.262 
da D1 e 199 da D2 e 855 doses da primeira dose da Pfizer, totalizando 4.343 doses aplicadas nos dois dias na campanha Mossoró Vacina

No fim de semana, 10 unidades básicas de saúde, 
além do Sesi no sábado, estavam abertas
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Largada da “terceira via”
Foi dada a largada, em busca 

de uma candidatura de terceira 
via à presidência da República, 
no 1º Debate dos Presidenciáveis 

do Centro Democrático, promo-
vido pelo jornal Estado de São 
Paulo. Três presidenciáveis par-
ticiparam.

Ciro
Ciro Gomes, defendeu mudança de rota para que o país saia da 

“pior crise da sua história”.

Eduardo Leite 
O governador do RGS declarou, que é preciso acabar com a dicoto-

mia entre esquerda e direita.

Mandetta
Luiz Henrique Mandetta de-

fendeu que o país se “encontre no 
respeito, sem violência, protegendo 
a democracia, que está com vários 
sinais de risco”. 

Rodrigo Pacheco 
Um nome cogitado e ausente 

foi o presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco. Ele prefere tomar uma 
decisão, após a prévia do PSDB 
em 17 de outubro, mas admite ser 
candidato.

Opinião
Há quem ache, que o governador 

Eduardo Leite está em melhor posi-
ção, após o debate e por ter se decla-
rado gay. Ele teria condições de unir 
gestão, com respeito à diversidade.

Esperança
A pesquisa da Confederação 

Nacional de Transportes (CNT) para 
presidente, divulgada ontem, consta-
ta o elevado percentual de 38.9% de 
indecisos. A conclusão é que o eleitor 
espera, ainda, o seu candidato.

História
O jornalista Felinto Rodri-

gues é precursor na defesa do 
encontro dos presidentes dos 
Estados Unidos e do Brasil em 
Natal, para relembrar o fato his-
tórico da Conferência do Potengi, 
que em 1943, reuniu na Rampa, 
os presidentes Roosevelt e Getú-
lio Vargas.

Memorial
Em 2020, Felinto Rodrigues 

encaminhou, através do Ministro 
Rogério Marinho, sugestão ao 
presidente Jair Bolsonaro para 
que convidasse o então presiden-
te Trump. Agora, a proposta re-
nasce, diante da possibilidade de 
uma próxima visita do presidente 
Biden à América do Sul.

Denúncia
Senadores contra Bolsonaro 

apoiaram o deputado Luís Mi-
randa na denúncia que ele fez 
contra o presidente. Mas, já se 
afastam dele depois de saberem 
da reunião do parlamentar com 
o lobista Silvio Assis e pedido de 
vantagens comerciais no minis-
tério da saúde.

Celular
Nitroglicerina pura é o celular 

do cabo da polícia de MG Do-
minghetti, que depôs na CPI da 

pandemia. Há versões de men-
sagens sobre intermediações de 
doses de vacinas da AstraZene-
ca e Sputnik. Nas conversas de 
WhatsApp há um tal Odilon, que 
ele diz ter sido quem o apresen-
tou ao ministério da saúde, para 
negociar vacinas.

Maldade
Ninguém nega que a reforma 

administrativa é necessária para 
eliminar excessos e distorções. 
Porém, a proposta que do minis-
tério da economia parte do prin-
cípio de que o grande culpado 
pela inefi ciência do estado bra-
sileiro é o servidor público. Além 
de injustiça, maldade.

Garantia
O serviço público é o patri-

mônio da cidadania. Atacá-lo é 
destruir a segurança social. Ne-
nhuma democracia global pres-
cinde do serviço público, qualifi -
cado e bem remunerado.

Mais velhos
O Brasil atingiu 1,8 milhão 

de empreendedores com mais 
de 65 anos. Eles são os que mais 
empregam no país. É no setor de 
serviços, 36%, que mais se con-
centram. Na agropecuária, 23%, 
19% no comércio, 14% na indús-
tria e 8% na construção.

OLHO ABERTO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

A Receita Federal apreendeu 
meia tonelada de cocaína 
em um contêiner carregado 

de frutas no porto de Natal nesta se-
gunda-feira 5.

A carga seguiria para a Europa. 
Apreensão foi durante uma fi sca-
lização aduaneira. A droga estava 
em uma carga de limão, que tinha 
como destino o porto de Roterdã, na 
Holanda. De acordo com a Receita, a 
apreensão causou um prejuízo esti-
mado de R$ 15 milhões ao narcotrá-

fi co. “A apreensão é fruto do trabalho 
ininterrupto da aduana, com uso 
intensivo de tecnologia e de técnicas 
de análise e gerenciamento de risco”, 
disse o órgão. Essa é a 1ª apreensão 
de cocaína pela Receita Federal em 
2021 no Porto de Natal.

A droga foi encaminhada para 
a Polícia Federal, que dará prosse-
guimento à investigação. Ninguém 
foi preso. Com auxílio do scanner 
de contêineres em uso no Porto de 
Natal, a Receita Federal realizou a 

apreensão.
Em nota, a Companhia Docas 

do Rio Grande do Norte (Codern) 
afi rmou que a ação demonstra, 
mais uma vez, que a intensifi cação 
da vigilância na área portuária vem 
surtindo efeito.

Não é de hoje que Natal está na 
rota internacional do tráfi co de dro-
gas. Desde os anos 1990, do século 
passado, autoridades policiais já 
tinham essa informação e diversas 
apreensões aconteceram. 

O Ministério Público Federal 
denunciou 16 pessoas pelos 
crimes de corrupção ativa e 

passiva, lavagem de dinheiro e orga-
nização criminosa. A nova denúncia 
foi a sétima a ser apresentada no 
âmbito da investigação apelidada de 
operação faroeste.

Entre os denunciados estão os 
desembargadores Maria do Socorro 
Barreto, Gesivaldo Nascimento Brit-
to e José Olegário Monção Caldas; os 
juízes Sérgio Humberto e Marivalda 
Moutinho; os advogados Márcio Du-
arte, João Novais, Geciane Maturino 
dos Santos e Aristóteles Moreira; a 
promotora Ediene Santos Lousado; 
além dos delegados Gabriela Mace-

do e Maurício Barbosa.
No documento encaminhado, 

segundo o site Consultor Jurídico, 
ao ministro Og Fernandes, relator do 
caso no Superior Tribunal de Justiça, 
na última sexta-feira 2, a subprocu-
radora-geral da República, Lindôra 
Araújo, sustentou a necessidade da 
manutenção de prisões preventivas 
e de medidas alternativas à prisão 
de parte dos envolvidos no esquema 
criminoso.

Na petição, a subprocuradora-
-geral afi rmou ser “pacífi co o en-
tendimento dessa Corte (STJ) no 
sentido de que somente a prisão 
preventiva é capaz de neutralizar 
lideranças do crime organizado e 

cessar a mecanização da lavagem de 
dinheiro”.

A denúncia narra a suposta cor-
rupção praticada pelos denunciados 
no julgamento de um recurso admi-
nistrativo e de um processo judicial, 
que buscavam legitimar a posse de 
uma grande porção de terras no oes-
te baiano.

Segundo o MPF, no primeiro ca-
so, o valor estimado da propina foi 
de R$ 252,9 mil, pago após decisão 
proferida em janeiro de 2016 pelo 
desembargador José Olegário. No 
segundo caso, o montante foi de R$ 
1,3 milhão e teria tido a participação 
dos magistrados Maria do Socorro, 
Gesivaldo Britto e Sérgio Humberto.

Meia tonelada de 
cocaína é apreendida 
no Porto de Natal

MPF faz nova denúncia

TRÁFICO | A droga foi encaminhada para a Polícia Federal, que dará prosseguimento à 
investigação. Ninguém foi preso. Com auxílio do scanner, Receita fez a apreensão

Droga estava em carga de limões, que tinha como destino o porto de Roterdã, Holanda. Apreensão de prejuízo de R$ 15 mi ao narcotráfico.

OPERAÇÃO FAROESTE
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Por defi nição, cooperativas são 
associações autônomas de 
pessoas que se unem, volunta-

riamente, para satisfazer aspirações 
e necessidades econômicas, sociais e 
culturais comuns, por meio de uma 
empresa de propriedade coletiva e 
democraticamente gerida.

Fundada em 19 de fevereiro de 
2003, a Cooperativa Médica do RN 
começou a funcionar efetivamente 
em 2006 com objetivo de prestar ser-
viços médicos nas variadas formas e 
especialidades.

Inicialmente presidida por Dr. 
Geraldo Ferreira Filho, reeleito em 
2006, a Coopmed-RN  foi presidida 
de 2009 a  2016  por Fernando Pinto 

e hoje Victor Vinícius de Almeida 
Ferreira.

Hoje, são 1.600 cooperados dis-
tribuídos em 36 especialidades. Os 
médicos atuam junto a convênios 
como Unimed Federação, Unimed 
Mossoró, Unimed Macau e Caicó e os 
contratos com a Secretaria Munici-
pal de Saúde e a Secretaria Estadual 
de Saúde.

E a prestação dos serviços acon-
tece nos hospitais particulares que 
atendem ao SUS e onde é possível 
realizar cirurgias e procedimen-
tos de Alta e Média Complexidade 
proporcionando à população mais 
carente um serviço considerado de 
excelência. 

Não é o dia D e nem hora H. 
Mas o Dia C – de Cooperar 
– está dando o que falar e 

pensar. No Rio Grande do Norte, o 
Sicoob, o maior sistema fi nanceiro 
cooperativo do país, levou neste sá-
bado cestas básicas a instituições de 
acolhimento de idosos e mostrou a 
dimensão de seu apoio ao acesso de 
jovens carentes ao esporte em bair-
ros populares de Natal.

E não poderia ser diferente, co-
mo explica Manoel Santa Rosa, pre-
sidente do Sicoob do Rio Grande do 
Norte. “O cooperativismo nasceu da 
organização dos trabalhadores para 

ter acesso a alimentos de qualidade. 
Durante o percurso histórico da sua 
existência forjou sete famosos prin-
cípios voltados para a comunidade”, 
ele explica.

São eles: adesão livre; contro-
le democrático: “um homem, um 
voto”; devolução do excedente ou 
retorno sobre as compras; juros 
limitados ao capital; neutralidade 
política, religiosa e racial; vendas a 
dinheiro e à vista e, fi nalmente, fo-
mento do ensino em todos os graus.

Adaptados aos novos tempos, 
esses princípios abriram as portas 
para que a sociedade criasse ini-
ciativas de cooperação em vários 
setores da vida, obtendo resultados 
sensíveis para toda a sociedade, es-
pecialmente nas camadas menos 
favorecidas que necessitavam de 
apoio para prosperar.

Festejada desde 1923 e procla-
mado ofi cialmente pela Assem-
bléia Geral das Nações Unidas no 
centenário da Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI) em 1995, o Dia 
Internacional das Cooperativas é 
um evento global que se consolida 
mais a cada ano.

Na prática, o cooperativismo 
atua com o objetivo de reduzir cus-
tos de produção, ter melhores con-

dições de preço e prazo, interferindo 
no sistema na busca de alternativas 
que ele não atende para todos.

No Brasil, a atividade coopera-
tiva começou bem lá atrás com a 
construção de um estado cooperati-
vo pelos jesuítas. Nessa época e por 
muitos anos depois esse foi modelo 
e o exemplo de uma sociedade so-
lidária, fundamentada no trabalho 
coletivo, em que o bem-estar coleti-
vo se sobrepunha ao interesse eco-
nômico da produção.

O Paraná, onde hoje existem 
fortes cooperativas, especialmente 
no campo, é precursor desse mo-
delo no país fortemente inspirado 
no movimento europeu. Mas, é 
claro, ele não poderia fi car apenas 
na agropecuária e se estendeu para 
a saúde, educação, habitação - na 
forma de cooperativas de crédito -, 
consumo, serviços, eletrifi cação e 
telecomunicações.

O Dia Internacional do Coope-
rativismo, comemorado no último 
sábado, é considerado como um 
momento ideal abrir os olhos dos 
jovens sobre o caráter empreende-
dor e o papel social do cooperati-
vismo. A origem da comemoração 
serve também ao objetivo de levar 
para toda sociedade o conhecimen-

COOPERATIVISMO |
Comemorado no primeiro 
sábado de julho, a data 
abriu as portas para que 
a sociedade criasse 
iniciativas de cooperação 
em vários setores da 
vida, obtendo resultados 
sensíveis para toda a 
sociedade, especialmente 
nas camadas menos 
favorecidas

Manoeta Rosa: “Cooperativismo nasceu da organização dos trabalhadores para ter acesso a alimentos de qualidade”

Geraldo Ferreira Filho presidiu a Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte

Cooperativa Médica 
do RN: exemplo de 
organização

Estado é obrigado a promover acessibilidade em 10 escolas

 AGORA RN

 AGORA RN

PEDIDO DO MPRN

Cooperativismo: 
passaporte para 
dias melhores

Atendendo ao pedido do Minis-
tério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN), a 2ª Vara da 

Fazenda Pública de Mossoró conce-
deu tutela de urgência e determinou 
que o Governo do Estado promova a 
acessibilidade em 10 escolas estadu-
ais situadas na cidade. O ente público 
tem 18 meses para promover as ade-
quações observando-se as normas 
técnicas pertinentes.

As escolas contempladas na deci-
são são: Escola Estadual Alda Rama-
lho Cortez Pereira, Escola Estadual 
Professor Alfredo Simonetti, Escola 

Estadual Dom Jaime Câmara, Esco-
la Estadual Doutor Ewerton Dantas 
Cortez, Escola Estadual Francisca 
Martins de Sousa, Escola Estadual 
Jerônimo Vingt Rosado Maia, Escola 
Estadual Padre Alfredo, Escola Esta-
dual Professor Abel Freire Coelho, 
Escola Estadual Jerônimo Vinght 
Rosado Maia – CAIC – Abolição IV 
e Escola Estadual Professora Maria 
Stella Pinheiro Costa.

A decisão judicial é resultado de 
pedido da 18ª Promotoria de Justiça 
de Mossoró, que por meio do ajuiza-
mento de Ação Civil Pública (ACP) 

buscou provimento judicial que 
assegurasse a adequação de escolas 
estaduais localizadas na cidade, tor-
nando-as acessíveis às pessoas com 
necessidades especiais.

Na decisão, a Justiça reconhe-
ceu os argumentos apresentados 
pelo MPRN sobre a evidente obri-
gação do Estado de criar condições 
que garantam o direito à acessibili-
dade das pessoas com defi ciência. 
“In casu, noticiam os autos que há 
vários anos o Ministério Público Es-
tadual vem buscando a adequação 
das estruturas físicas das referidas 

escolas estaduais aos padrões mí-
nimos de acessibilidade, chegando 
a marcar audiências e reuniões, 
porém todas foram inexitosas”, 
destacou. 

A Justiça Estadual reconheceu 
ainda a precariedade das instalações 
escolares. “De fato, a meu ver, tanto 
resta cristalina a ausência de aces-
sibilidade das escolas em questão, o 
que difi culta e, muitas vezes, inviabi-
liza o acesso dos alunos a esses equi-
pamentos públicos, como a inércia 
do Estado em solucionar a situação”, 
completou.

Justiça reconheceu os 

argumentos apresentados 
pelo MPRN sobre a evidente 

obrigação do Estado de criar 
condições que garantam o 

direito à acessibilidade das 
pessoas com deficiência. 
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O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, voltou a defender 
a inclusão das vacinas contra 

covid-19 na cobertura dos planos 
de saúde. Queiroga explicou nesta 
segunda-feira, 5, em entrevista cole-
tiva após reunião com conselho da 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), que a medida ainda 
precisa de aprovação da Agência.

Caso não seja autorizado, dis-
se o ministro, o assunto “deixa de 
existir”, mas, antevendo críticas, ele 
defendeu que a discussão do tema já 
deva ser iniciada.

Para o ministro, essa inclusão 
se daria de duas formas: a primeira, 
com o ressarcimento do valor das 
vacinas aplicadas ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) e ao governo federal; 
e a segunda, na aquisição de vacinas 
pelas operadoras para ofertar aos 
usuários. “Se as operadoras de plano 

de saúde ainda não conseguem ad-
quirir essas vacinas, elas podem ser 
aplicadas no Programa Nacional de 
Imunização, e aí as operadoras vão 
ressarcir ao SUS”, declarou.

Queiroga ressaltou que ainda 
não há possibilidade de o setor pri-
vado adquirir os imunizantes contra 
covid-19, mas afi rmou que a discus-
são do tema é para um cenário fu-
turo, quando a pandemia se tornar 
um endemia. Ao comentar sobre a 
necessidade de já se começar a dis-
cutir o tema, Queiroga reclamou: 
“Se eu não discutir isso agora ‘ah, o 
senhor não discutiu, e aí não fez a 
previsão’. Então, esse assunto tem 
que ser discutido, sim, e precisa ser 
discutido do ponto de vista técnico”.

“Quarenta e oito milhões de bra-
sileiros custeiam planos de saúde, e 
custeiam por um objetivo simples, 
ter assistência à saúde. Isso abran-
ge desde a atenção primária, até 
a atenção especializada à saúde, e 
políticas de vacinação constam na 
questão da atenção primária”, disse 
o ministro, em defesa do proposta.

Ao comentar sobre os trabalhos 
da Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Covid, Queiroga se 
limitou a declarar que só se preocu-
pa com a pandemia, que a CPI não 
consta de seu “menu de preocupa-
ções”.

Simulação dos impactos
Em nota, a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) disse ter 
recebido o ofício com a proposta de 
inclusão da vacina no rol de procedi-
mentos com cobertura obrigatória. 
“A solicitação representa, portanto, 
uma consulta para o fornecimento 
de subsídios de discussão. A ANS 

dará atenção à questão, verifi cando 
junto à Coordenação Nacional do 
Plano Nacional de Imunizações a 
conduta mais adequada frente ao 
quadro de evolução das novas infec-
ções pelo SARSCov-2.”

“Tendo em vista que, até o mo-
mento, não há vacinas de cobertura 
obrigatória no rol, o processo de 
incorporação representaria uma 

medida a exigir ampla participação 
de todos os envolvidos, bem como 
a simulação dos impactos possíveis 
na saúde pública. Cabe lembrar que 
os imunizantes funcionam, de fato, 
quando considerados como medi-
da coletiva, e não fragmentada em 
grupos específi cos (nesse caso, os 
benefi ciários de planos de saúde)”, 
acrescentou a ANS.

Covid-19: Ministro defende inclusão 
de vacinas em planos de saúde
PANDEMIA  Inclusão se daria 
com ressarcimento ao SUS 
e futura aquisição de doses 
para oferta aos usuários. 
Caso não seja autorizado 
pela ANS, disse o ministro, o 
assunto “deixa de existir”

O ministro Marcelo Queiroga disse que a CPI não consta em seu “menu de preocupações”

Campanha do Ibrafig incentiva testagem para evitar doenças por hepatites virais

ARQUIVO / AGÊNCIA  BRASIL 

Como o mês de julho é voltado 
ao enfrentamento das hepati-
tes virais, o Instituto Brasileiro 

do Fígado (Ibrafi g), vinculado à Socie-
dade Brasileira de Hepatologia (SBH), 
lançou a campanha “Não Vamos Dei-
xar Ninguém para Trás”, para incenti-
var o diagnóstico e tratamento. 

O dia 28 de julho foi defi nido co-
mo Dia Mundial de Luta Contra as 
Hepatites Virais, marcando a data 
do nascimento do cientista Baruch 
Blumberg, ganhador do Prêmio No-
bel, que descobriu o vírus da hepatite 
B. No Brasil, a Lei 13.802/2019 insti-
tuiu o Julho Amarelo, a ser realizado 
a cada ano em todo o território nacio-
nal, quando são efetivadas ações re-
lacionadas à luta contra as hepatites 
virais.

A campanha do Ibrafi g condensa 
as ações feitas durante todo o ano 

para o enfrentamento das hepatites 
virais, principalmente as hepatites B 
e C, que podem evoluir para cirrose 
hepática e câncer de fígado. O presi-
dente do Ibrafi g, Paulo Bittencourt, 
explicou nesta segunda-feira 5 à 
Agência Brasil que as hepatites B e 
C, em geral, evoluem de forma silen-
ciosa. Por isso, o indivíduo só acaba 
descobrindo que tem uma doença no 
fígado quando desenvolve cirrose ou 
câncer, já em fase avançada. 

Nesses casos, o tratamento é o 
transplante de fígado, para cirrose. 
Para casos de câncer, o tratamento 
curativo não é mais possivel, disse o 
hepatologista.“O alerta que a gente 
está fazendo é em relação à solução 
que nós encontramos para mitigar 
os efeitos da pandemia da covid-19 
nas ações de testagem que reduziram 
muito no país”. 

No ano passado, devido à pan-
demia do novo coronavírus, a apli-
cação de testes rápidos por parte do 
governo, nas unidades de saúde, caiu 
mais de 40%, porque a população, por 
conta do isolamento social, reduziu a 
procura para a testagem que ocorre 
de forma habitual em todas as unida-
des básicas de saúde. 

“Com isso, houve uma redução 
consequente de quase 50% no núme-
ro de tratamentos”.

Campanha alerta para importância 
da testagem para hepatites virais

DIAGNÓSTICO 

28/07
Data em que se celebra 
o Dia Mundial de Luta 
Contra as Hepatites Virais
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EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, 
Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pela 
requerente, Srª MARCIA ROSANE DA SILVA, brasileira, solteira, comerciante, portadora do RG nº 
004.023.697/SSP/RN e inscrita no CPF/MF nº 043.632.834-83, rresidente e domiciliada na Rua Eloi de Souza, nº 014, 
bairro Centro, Macaíba/RN, CEP: 59280-000; tendo sido sua posse atestada há mais de 20 (vinte) anos, através de 
Escritura Particular, na posse de um imóvel residencial, localizado à Rua Antonio Gonçalves Chaves, nº 663, 
bairro Santo Antonio CEP: 59.280-000, nesta cidade de Macaíba/RN, possuindo conforme planta e memorial 
descritivo em anexo, uma área de 288,00m2 (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) de superfície e os 
seguintes limites e dimensões: ao NORTE: com a Rua Vereador Antonio dos Santos, medindo 24,00m ao SUL: 
com o Sr Rogerio Luís da Silva, medindo 24,00m; ao LESTE:  com a Rua Antonio Gonçalves Chaves, medindo 
12,00m; ao OESTE: com a Srª Luiza Francinete da Silva, medindo 12,00m;  Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central n° 33º WGR, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. A não apresentação de 
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente edital, implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal de grande circulação deste 
edital, o mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  
 

Macaíba/RN, 05 de Julho de 2021. 
Hilton Sales Chaves 

- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 
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EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e 
Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pela 
requerente, Srª MARIA SOARES DA COSTA BARBOSA, brasileira, aposentada, casada, portadora do RG nº 
178.161/SSP/RN e inscrita no CPF/MF nº 077.011.444-04, residentes e domiciliados na Rua Veneza, nº 265, Dist. 
Industrial, Macaíba/RN, CEP: 59280-000; tendo sido sua posse atestada há mais de 18 (dezoito) anos, através de 
Escritura Particular, na posse do Um imóvel residencial, localizado à Rua Venez, nº 265, Dist. Industrial, nesta cidade 
de Macaíba/RN, possuindo conforme planta e memorial descritivo em anexo, uma área de 563,46m2 (quinhentos e 
sessenta e três metros e quarenta e seis centímetros) de superfície e os seguintes limites e dimensões: ao NORTE: em 
dois segmentos com o Sr Teriano Alves de Oliveira, medindo 27,70m e 18,30m; ao SUL: com Fabio Bezerra Costa, 
medindo 46,00m; ao LESTE: dois segmentos, sendo um com a Rua Veneza, medindo 11,90 e o  outro com Teriano 
Alves de Oliveira, medindo 1,00m; ao OESTE: com Rua Projetada, medindo 12,00m; Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central n° 33º WGR, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. A não apresentação de 
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente edital, implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal de grande circulação deste 
edital, o mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  
 

Macaíba/RN, 05 de Julho de 2021. 
Hilton Sales Chaves 

- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 038/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 038/2021 -  Processo Administrativo nº 2.999/2021 - Secretaria Municipal de 
Esporte que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Material Esportivo, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições 
e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada 
para o DIA 16 DE JULHO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE 
BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

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

Pregoeiro

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

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
A. MARLA DANTAS, CNPJ 10.852.579/0002-55, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação - LRO para a Padaria e confeitaria com predominância de revenda, localizada na Rua Vital 
Gomes de Araújo, n° 890, Bairro José Clovis de Medeiros, Parelhas/RN, CEP: 59.360-000. 
 

ANCHELLA MARLA DANTAS 
EMPRESÁRIA 

Até esta segunda-feira 5, a ter-
ceira e última etapa da Cam-
panha Nacional de Vacinação 

contra a Infl uenza 2021 atingiu 41,4% 
da cobertura vacinal, com a aplica-
ção de 34.578.318 doses, informa o 
Ministério da Saúde.A campanha 
começou em 9 de junho e vai até a 
próxima sexta-feira (9 de julho) e 
visa imunizar 79.744.770 brasileiros. 
Estados e municípios já receberam 
73.067.630 de doses. Os dados podem 
ser encontrados no Painel Infl uenza 
2021.

Segundo a plataforma que dispo-
nibiliza os dados da campanha, mais 
de 73 milhões de doses foram envia-
das para estados e municípios. Na se-
mana passada, a pasta informou que 
autorizou a ampliação da campanha 
para todas as faixas etárias a partir 
de 6 meses de idade.

“Campanhas de imunização são 
prioridade do Ministério da Saúde e 
resolvemos ampliar a vacinação con-
tra a Infl uenza para todos os grupos. 
O nosso objetivo é reduzir os casos 
graves de gripe que também pres-
sionam o nosso sistema de saúde”, 
afi rmou o ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, na nota que comunica a 
ampliação da campanha.

Segundo o Sistema de Infor-
mação do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), 31.951.312 de 
pessoas foram imunizadas com dose 
única. Outras 1.846.803 tomaram a 
primeira injeção da vacina multido-
se e 779.203 completaram o ciclo do 
imunizante multidose.

São Paulo lidera o ranking de 
vacinados. Segundo os dados do PNI, 
a cidade conta com 7,9 milhões de 
pessoas vacinadas com dose única, 
314 mil com a primeira dose e 165 mil 
com o ciclo completo da vacina mul-

A Europa desperdiça um vo-
lume anual de comida per 
capita maior do que o Brasil, 

segundo o Índice de Desperdício 
de Alimentos 2021, documento do 
Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (Pnuma) com 
estudos de 54 países sobre o tema. 
Os dados, divulgados em março, 
contrastam com recente fala do mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, 
em evento da Associação Brasileira 
de Supermercados.

Na ocasião, ele criticou os “ex-
cessos” nas refeições dos brasileiros. 
“Quando você vê um prato da classe 
média europeia, que já enfrentou 
duas guerras mundiais, são pra-
tos relativamente pequenos. E os 
nossos aqui nós fazemos almoços 
em que muitas vezes há uma sobra 
enorme. Até o fi nal da refeição da 
classe média alta há excessos”, disse 
o ministro. 

“O problema de desperdício 
de alimentos é grande mesmo em 
países que enfrentaram as duas 
guerras”, afi rmou o pesquisador de 
Alimentos e Territórios da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) Gustavo Porpino, um 

dos revisores do índice. Para fi car 
nos exemplos de Guedes, o alemão 
descarta 75 kg de comida por ano, o 
francês, 85 kg, e o britânico 77 kg. Os 
menores números são da Rússia, da 
Eslovênia e da Áustria: 33, 34 e 39 kg. 
O brasileiro, por sua vez, desperdiça 
60 kg anualmente. Esse valor, no en-
tanto, começou em 41,6 kg.

Isso acontece porque o docu-
mento do Pnuma reuniu diferentes 
estudos, classifi cando-os com alta, 
média ou baixa confi abilidade. No 
Brasil, a pesquisa selecionada, da 
qual Porpino participou, foi feita pe-
la Embrapa e pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e disponibilizou um 
diário alimentar para 686 famílias 
registrarem suas sobras em texto e 
foto. Mas especialistas consideram 
que voluntários podem subestimar 
as perdas de alimentos com o méto-
do, por isso, o valor foi ajustado no 
relatório global.

BALANÇO | Segundo SUS, 41,4% da população-alvo já
foi cavinada; imunização começou no último 9 de junho 

 Mais de 73 milhões de doses foram enviadas para estados e municípios

Brasileiros não desperdiçam
mais comida que europeus 

ADRIANO MACHADO/REUTERS

Campanha de 
vacinação contra 
influenza vai até sexta

DESINFORMAÇÃO

tidose. A cobertura vacinal é de 44,9%.
A plataforma LocalizaSUS divul-

ga, ainda, informações sobre o núme-
ro de doses aplicadas em grupos prio-
ritários. Cerca de 62,4% da população 
infantil (abaixo de 17 anos) foi imuni-
zada, seguida por 59,9% da popula-
ção de puérperas. Em terceiro lugar, 
povos indígenas, com 55,7% do total 
de vacinados. Gestantes foram 54,6% 
de imunizadas e 51,4% dos idosos 
brasileiros também foram vacinados.  

Como ser vacinado
O Ministério da Saúde recomen-

da que quem está prestes a ser vaci-

nado contra a covid-19 tome primei-
ramente o imunizante contra o novo 
coronavírus. Feito isso, é necessário 
esperar por no mínimo 14 dias para 
se vacinar contra a gripe.

Segundo as orientações sanitá-
rias ofi ciais, para receber a vacina 
basta comparecer a um posto de 
saúde portando caderneta de vacina-
ção e documento com foto. Não ter a 
caderneta de vacinação em mãos não 
é impeditivo para tomar as vacinas 
ofertadas pelo Ministério da Saúde, 
mas é necessário ter o cadastro no 
SUS, que também pode ser feito du-
rante o atendimento.

Guedes criticou ‘excessos’ no prato brasileiro

TÂNIA REGO 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ASTÉRIO ALVES DE ARAÚJO FILHO inscrito no CPF: 736.799.174-49 torna público, conforme a Resolução 
CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 18/05/2021, através do Processo Administrativo Nº 
20210402163, a Licença Simplificada de seu prédio comercial, com área construída de aproximadamente 
329,95m² em um terreno de 577,50m², situado na Av. ,Lima e Silva, Lagoa Nova– CEP 59075-710- Natal / RN, 
ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos. 

 
ASTÉRIO ALVES DE ARAÚJO FILHO 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA II SPE S.A, CNPJ 15.394.399/0001-00, 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 1 de julho de 2027 em favor do empreendimento Subestação 
Carcará II, localizado no município de Areia Branca-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ELIMARI REGIO DE MEDEIROS EIRELI, CNPJ 07.931.219/0001-53, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada –
RLS, para uma Indústria de Produção de polpa de frutas, localizada no Sitio Riacho do Meio, SN - Zona Rural, 
Cruzeta/RN – 59.375.000. 

 
Elimari Regio de Medeiros  

Proprietária 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo: 20 (VINTE) dias 
A Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0849041-05.2020.8.20.5001, proposta por 
EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO JURIDICO PLENARIUM, CNPJ/MF sob o nº18.016.172/0001-19 
contra EXECUTADO: NEY EUFRÁSIO DE SANTANA , inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 003.554.104-00, , sendo 
determinada a CITAÇÃO de Ney Eufrásio de Santana CPF: 003.554.104-00 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue 
o pagamento da dívida no valor de R$ 206.489,70 (duzentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta 
centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em 
execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito 
atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da 
justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, 
acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em 
caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, VILMA MARIA GURGEL 
FERNANDES DE MEDEIROS, Auxiliar Técnico, digitei e conferi. 
 

Natal, 20 de junho de 2021. 
 

Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 
Juíza de Direito 

Processo: 0849041-05.2020.8.20.5001  
Exequente: EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO JURIDICO PLENARIUM  
Executado: EXECUTADO: NEY EUFRÁSIO DE SANTANA 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO CENTRO NORTE LTDA, 09.500.928/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para o transporte de 
cargas perigosas, localizado na rua Hipólito Fialho, 360, centro, Portalegre RN.  
 

Gonçalo João Santos de Oliveira 
Proprietário  

CLUBE DOS RADIOAMADORES DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Presidente do CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DOS RADIOAMADORES DO RIO GRANDE DO 
NORTE convoca AGE para o dia 19 de julho próximo, às 19H em primeira chamada, com dois terços dos seus 
membros, e em segunda chamada às 19h15, com qualquer número, a fim de decidirem as alterações de 
dispositivos estatutários. 
 

Natal, 05 de julho de 2021 
 

ÁLVARO JOSÉ FERREIRA NUNES – PS7CH 
PRESIDENTE 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
TABOLEIRO AMBIENTAL SPE LTDA, CNPJ 41.403.381/0001-37, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LP, para um 
Aterro Sanitário com capacidade para 100 t/dia, localizado na Rodovia BR 405, S/N, município de Rodolfo 
Fernandes/RN, CEP 59830-000. 

 
HUDSON SILVESTRE BESERRA 

Diretor 
 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 1-POT-07-RN (Resiliência), localizado no Campo 
de Petrolífero de Rolinha, zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
Renovação de Licença de Operação para uma linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-JB-01-RN, 
medindo 70m, com destino a estação coletora, localizada no Campo Petrolífero de João de Barro, zona rural de 
Serra do Mel – RN.  

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 

Pelo menos 837 municípios 
brasileiros tiveram proble-
mas com falta de vacinas 

contra a covid-19 na semana de 
28 de junho a 2 de julho de 2021. 
Os dados, divulgados nesta se-
gunda-feira 5, são da pesquisa 
semanal feita pela Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), 
o número representa pouco mais 
de 27% dos municípios dos 3.079 
gestores que responderam o le-
vantamento. Já para 71,5% - 2.220 
municípios - que responderam a 
pesquisa, a vacinação seguiu nor-
malmente.

Quando a pergunta diz res-
peito especifi camente à primeira 
dose da vacina contra o novo co-
ronavírus 96,7% dos municípios 
que apontaram que faltaram do-
ses para imunizar a população. 

Ainda segundo o levantamen-
to, 13,1% dos municípios que 
declararam que tiveram difi cul-
dades para completar o esquema 
vacinal de duas doses por falta de 
imunizantes na última semana.

Destes, 62% relataram a falta 
da segunda dose para a Butan-
tan/CoronaVac, enquanto 63% 

relataram falta da Fiocruz/Astra-
Zeneca. Cerca de 30% dos muni-
cípios que não tiveram vacina em 
estoque relataram falta da vacina 
da Pfi zer.

Infectados
Pela quarta vez consecutiva a 

CNM aponta aumento no núme-
ro de infectados. Nesta edição, 
21,3% dos gestores declararam 
que houve aumento do número 
de pessoas infectadas; 37,5% afi r-

mam que patamar se manteve 
igual, e 36,8% afi rmam que houve 
diminuição no número de casos. 

Quando perguntados se hou-
ve aumento de óbitos nos municí-
pios, 25% deles declararam que o 
índice se manteve estável, 16,1% 
indicaram aumento e 13,3% di-
minuição. “Chama a atenção que 
em 44,1% dos municípios pes-
quisados esta semana não houve 
óbitos em virtude da covid-19”, 
diz a CNM.

Os planos de assistência médi-
ca registraram aumento de 
154,1 mil benefi ciários em 

um mês e de mais de 1 milhão em 
um ano, informou ontem, 5,  a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Em maio, o setor totalizou 
48.137.767 usuários em planos de 
assistência médica e 27.681.068 em 
planos exclusivamente odontológi-
cos.

No caso dos planos médico-hos-
pitalares, em um ano houve incre-
mento de 1.334.781 benefi ciários, o 
equivalente a 2,77% de aumento em 
relação a maio de 2020. No compara-
tivo de maio com abril, o crescimen-
to foi de 154,1 mil usuários.

Segundo a ANS, o total de benefi -
ciários é o maior número registrado 
desde julho de 2016. Antes disso, só 
foi superado em junho daquele ano, 
quando o setor atingiu 48.266.704 
benefi ciários.

Já nos planos exclusivamente 
odontológicos, foi registrado au-
mento de 2.285.227 benefi ciários 
em um ano, o que representa 8,26% 
de crescimento no período, e de 
133.422 em um mês, no comparativo 
de maio com abril.

Entre os estados, comparando 
com abril de 2020, o setor registrou 
aumento de benefi ciários em planos 

de assistência médica em 23 unida-
des federativas, sendo São Paulo, Mi-
nas Gerais e Paraná os que tiveram 
o maior ganho de benefi ciários em 
números absolutos.

Entre os odontológicos, 27 uni-
dades federativas registraram au-
mento no comparativo anual, sendo 
São Paulo, Minas Gerais e Paraná os 
estados com maior crescimento.

COVID-19  | Esquema 
vacinal teve 
funcionamento normal em 
mais de 2 mil cidades

Pesquisa com municípios teve adesão de cerca de 27% das prefeitiuras 

Planos médico-hospitalares tiveram aumento de  2,77% em relação a maio de 2020

Mais de 800 municípios relataram 
falta de vacinas na última semana

Planos ganharam mais de 1 milhão 
de beneficiários no último ano

JOSÉ ALDEMIR 

ARQUIVO

REDE PRIVADA
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Comércio
O cantor sertanejo Barreto, da 

dupla Bruno e Barretto, contou em 
entrevista que a forma que encontrou 
de driblar a crise econômica gerada 
pela pandemia foi montando uma 
fábrica de máscaras. Durante 
conversa com o jornalista André 
Piunti, o artista revelou vender cerca 
de 30 milhões de máscaras por mês.

Insegurança
Bandidos continuam matando 

policiais mundo afora. No Rio Grande 
do Norte, não é diferente, ainda mais 
nos últimos tempos. Lamentável. 
Faltam ações contundentes contra a 
bandidagem. Chega de propaganda!

Crimes
A Polícia Federal defl agrou 

na manhã desta segunda-feira 
5 a Operação Daemon, para o 
aprofundamento da apuração da 
prática de crimes de estelionato, 
lavagem de capitais, organização 
criminosa, além de delitos contra 
a economia popular e o sistema 
fi nanceiro nacional.

Crimes 2
Cerca de 90 policiais federais 

cumpriram, em Curitiba e Região 
Metropolitana, um mandado de 
prisão preventiva, quatro mandados 
de prisão temporária e vinte e dois 
mandados de busca e apreensão, 

todos expedidos pela 23ª Vara Federal 
de Curitiba/PR. Além disso, houve a 
decretação judicial de sequestro de 
imóveis e bloqueio de valores.

Eleitoreiras
Continua em pleno vapor a 

indústria das pesquisas eleitoreiras, 
para todos os gostos e bolsos. O que 
mudará na sua vida, caro leitor, cara 
leitora, se Bolsonaro for reeleito? E se 
Lula ganhar? E se o escolhido for Ciro 
Gomes? Caso Marina apareça, e se 
ela ganhasse? Ou se qualquer outro 
ganhar? Não seriam todos “farinha 
do mesmo saco”? O momento é de 
vacinar contra a covid e saciar a fome 
e a sede que matam milhares.

JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Máscara
O governo do Reino Unido 

prepara-se para fazer o anúncio 
ofi cial do fi m da exigência do 
uso de máscaras faciais. A in-
formação foi antecipada, neste 
domingo (4), pelo secretário de 
Habitação do país. Em entre-
vista à emissora Sky News, o se-
cretário Robert Jenrick afi rmou 
que o uso da proteção passará a 
ser uma “escolha pessoal”.

Consciência
Cada um de nós deve fazer 

sua parte. É furado esse papo 
de seguir “conselho” de gover-
nos e de outros “entendidos”.

Mãos ao alto
Já se fala em novo aumento 

dos preços dos combustíveis, 
que no Rio Grande do Norte dei-
xou de ser reajuste, é um assalto!  
A quem recorrer?!

Em meio a questionamentos 
sobre a periodicidade de sua 
política de preços, a Petrobras 

anunciou nesta segunda, 5, reajustes 
nos preços da gasolina, do diesel e 
do gás de cozinha, que subirão 6,3%, 
3,7% e 5,9%, respectivamente. Os 
novos preços seguem a alta das co-
tações internacionais do petróleo e 
passam a vigorar a partir de hoje.  

O preço do diesel não era reajus-
tado desde o início de maio. Já gaso-
lina e gás de cozinha foram alterados 
no dia 11 de junho —o primeiro para 
baixo e o segundo, para cima.

Segundo a estatal, o preço do gás 
de cozinha subirá R$ 0,20 por quilo, 
para R$ 3,60 (ou R$ 46,80 o botijão de 
13 quilos. Já gasolina e diesel subirão 
R$ 0,16 e R$ 0,10 por litro, para R$ 2,69 
e R$ 2,81.

É o décimo-quinto aumento con-
secutivo no preço do gás de cozinha 
nas refi narias da Petrobras, após um 
período de queda no início da pande-
mia. Desde o início do governo Bolso-

naro, o produto vendido pela estatal 
acumula alta de 66%.

O anúncio dos reajustes ocorre 
após questionamentos no mercado 
sobre a política de preços da compa-
nhia, que começou a observar prazos 
mais longos antes de decidir por 
mudanças. Na sexta (2), a Ativa In-
vestimentos publicou relatório apon-
tando defasagem de 20% no preço da 
gasolina.

“Pelo que estamos acompanhan-
do, tal reajuste não deverá ser dado 
pela Petrobras tão em breve, uma 
vez que a companhia tem esperado 
intervalos maiores para reajustar os 
preços”, escreveu o economista-chefe 
da Ativa, Étore Sanchez.

Nesta segunda, pouco antes do 
anúncio da Petrobras, a Abicom (As-
sociação Brasileira dos Importadores 
de Combustíveis) havia calculado as 
defasagens em 12% na gasolina e 7% 
no diesel. A entidade lembrou que a 
última mudança no preço do diesel 
ocorreu há 66 dias.

Petrobras anuncia reajustes 
na gasolina, no diesel e no gás 

Trabalhadores 
nascidos em abril 
podem sacar benefício

ADRIANO VIZONI

MARCELLO CASAL JR

FINANÇAS. Novos preços 
seguem alta das cotações 
internacionais do petróleo e 
vigoram a partir de hoje 

Trabalhadores informais e ins-
critos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-

no Federal (CadÚnico) nascidos em 
abril podem sacar, a partir de hoje, 
6, a terceira parcela do auxílio emer-
gencial 2021. O dinheiro foi deposita-
do nas contas poupança digitais da 
Caixa Econômica Federal em 20 de 
junho.

Os recursos também poderão 
ser transferidos para uma conta-cor-
rente, sem custos para o usuário. Até 
agora, o dinheiro apenas podia ser 
movimentado por meio do aplicati-
vo Caixa Tem, que permite o paga-
mento de contas domésticas (água, 
luz, telefone e gás), de boletos, com-

pras em lojas virtuais ou compras 
com o código QR (versão avançada 
do código de barras) em maquini-
nhas de estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a central 
telefônica 111 da Caixa funciona de 
segunda a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o benefi ciário pode con-
sultar o site auxilio.caixa.gov.br.

O saque originalmente estava 
previsto para ocorrer em 20 de ju-
lho, mas foi antecipado em quase 
duas semanas por decisão da Caixa. 
Segundo o banco, a adaptação dos 
sistemas tecnológicos e dos bene-
fi ciários ao sistema de pagamento 
do auxílio emergencial permitiu o 
adiantamento do calendário.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Preço da gasolina vai subir 6,3% enquanto o reajuste do diesel será de 3,7% 

Saque originalmente estava previsto para ocorrer em 20 de julho
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A professora aposentada Maria 
da Conceição Moura, 65 anos, 
demorou bastante a confi ar 

na compras virtuais. “Eu gostava de 
olhar, pegar, ver o produto e o vende-
dor”, conta. No entanto, a pandemia 
do Covid deu um empurrãozinho 
para que Maria, moradora de Natal, 
migrasse para o digital sem medo. 
“Medo mesmo eu fi quei de contrair o 
vírus”, assinala. 

Maria não está sozinha. Num gru-
po de 10 países pesquisados, os bra-
sileiros lideraram a troca de compras 
presenciais pelas online para se prote-
gerem da contaminação da covid-19. 
De acordo com uma pesquisa enco-
mendada pela empresa americana 
de software de relacionamento para 
clientes e funcionários Freshworks, 
70% dos consultados no Brasil disse-
ram que fi zeram a mudança contra 
uma média geral de 48%.

O levantamento revelou que se 
trata de uma metamorfose, já que 
69% dos brasileiros disseram que pre-
tendem continuar interagindo com 
suas marcas de forma digital ou remo-
ta mesmo após a melhora da situação 
da pandemia de coronavírus. Foram 
consultados também consumidores 
da Austrália, França, Alemanha, Índia 
(que fi cou em segundo lugar, com 
66%), Holanda, Cingapura, Suécia, 
Reino Unido e Estados Unidos.

Maria já perdeu as contas das 
compras que fez pela internet nesse 
período. De eletrodomésticos à ali-
mentação do seu cãozinho. “Agora, eu 
compro tudo pela internet. Já me sin-
to segura não só em relação ao vírus, 
mas me sinto segura fi nanceiramente 
também. Compro em sites confi áveis 
e sei que não levarei um calote”, revela 
a senhora, que já tomou as duas doses 
da vacina, mas segue em isolamento. 

“Acreditamos que oferecer um 
engajamento digital de alta qualidade 
não é mais algo simplesmente agradá-
vel, mas sim um imperativo de negó-
cios para continuar a manter os clien-
tes”, disse o presidente e fundador da 
Freshworks, Girish Mathrubootham.  

Os brasileiros estiveram à frente 
nas mudanças também em outras ca-

tegorias. Quase metade dos entrevis-
tados no País aproveitou o momento 
para migrar para marcas de custo 
mais baixo. De novo nesse quesito o 
Brasil foi seguido pela Índia. A pes-
quisa apontou que os consumidores 
contam com “afagos” pelas compras 
online, já que sete em cada dez ava-
liam que as empresas que cresceram 
durante este período difícil devem 
“retribuir” à comunidade de alguma 
forma, como descontos e liquidações. 

O levantamento da companhia 
californiana foi realizada de forma 
online entre os dias 23 de março e 7 
de abril deste ano, com a consulta de 
10,5 mil consumidores de 18 a 75 anos 
desses 10 países.

Além de buscar se proteger de 
contaminações, a pandemia também 
fez com que muitos consumidores 
nos países pesquisados voltassem 
seus olhos para o comércio mais 
próximo. O estudo revelou que 41% 

dos participantes aproveitaram pa-
ra apoiar empresas locais e quase a 
totalidade disse que vai manter esse 
hábito. 

A Freshworks identifi cou que, 
para os entrevistados, as melhorias 
feitas nos últimos meses pelo co-
mércio local superam a de grandes 
companhias em 50% na média. Aqui, 
mais uma vez os brasileiros estão na 
dianteira, com 71% relatando que ob-
servaram melhora no atendimento ao 
cliente.

A pesquisa apontou ainda que 
70% dos consumidores do Brasil - mais 
do que a fatia de qualquer outro país 
analisado - observaram que as peque-
nas empresas melhoraram durante a 
pandemia com pedidos e serviços de 
entrega online. Um pouquinho atrás 
da Índia (50%), o comprador do País 
atribuiu a melhora ligando à oferta de 
melhor suporte digital, como uso de 
e-mails, bate-papos ou mensagens. 

Brasileiro é o que mais 
migra para compras online

TECNOLOGIA | Pesquisa feita por empresa americana com dez países mostrou também que 
consumidores voltaram seus olhos para comércio mais próximo na pandemia da covid-19

Maria, 65, passou a comprar até a ração de seu cãozinho pela internet

DIVULGAÇÃO 

O INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) estendeu o ca-
lendário que dá mais prazo 

para a realização da prova de vida 
para os aposentados e pensionistas 
cujas datas da comprovação vence-
ram em maio e junho de 2021 ou vão 
expirar até julho de 2022.

Esse grupo poderá fazer o reca-
dastramento entre janeiro e agosto 
de 2022, seguindo o novo prazo cor-
respondente à data original em que a 
fé de vida venceu ou vai vencer.

Para quem tinha data de venci-
mento de março de 2020 até abril de 
2021 e ainda não fez o procedimento, 
o calendário da retomada da exigên-
cia não mudou.

Por exemplo, julho de 2021 conti-
nua a ser o último mês de prazo para 

os benefi ciários que deveriam ter 
realizado a comprovação em maio 
ou junho de 2020. Para a maior parte 
dos benefi ciários, a comprovação de 
vida é realizada na agência bancária 
onde ocorre o saque dos pagamentos 
mensais.

O diretor de benefícios do INSS, 
José Carlos de Oliveira, destacou, em 
nota, que maiores de 80 anos ou pes-
soas com difi culdade de locomoção 
podem realizar o procedimento em 
casa ou por meio de procuração.

“É importante lembrar que as 
pessoas com mais de 80 anos e com 
difi culdade de locomoção não pre-
cisam ir até o banco. Nesses casos, o 
próprio benefi ciário, ou um familiar, 
pode pedir o serviço de prova de vida 
domiciliar”, comentou.

INSS amplia 
calendário com novos 
prazos da prova de vida

BENEFÍCIO

Até abril de 2020 .......................................................Junho de 2021
Maio e junho de 2020 ................................................ Julho de 2021
Julho e agosto de 2020 .......................................... Agosto de 2021
Setembro e outubro de 2020 .............................Setembro de 2021
Novembro e dezembro de 2020 ...........................Outubro de 2021
Janeiro e fevereiro de 2021 ...............................Novembro de 2021
Março e abril de 2021 ........................................Dezembro de 2021
Maio e junho de 2021 .............................................Janeiro de 2022
Julho e agosto de 2021 ...................................... Fevereiro de 2022
Setembro e outubro de 2021 ...................................Março de 2022
Novembro e dezembro de 2021 .................................Abril de 2022
Janeiro e fevereiro de 2022 ........................................Maio de 2022
Março e abril de 2022 ...............................................Junho de 2022
Maio e junho de 2022 ................................................ Julho de 2022
Julho de 2022 .......................................................... Agosto de 2022

QUANDO A PROVA DE VIDA 
VENCEU OU VAI VENCER

NOVO PRAZO PARA 
FAZER A PROVA DE VIDA

CRONOGRAMA

Pessoas com mais de 80 anos 
podem fazer prova de vida por 
meio de comprovação 

ARQUIVO PESSOAL 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

A terça chega trazendo uma energia perfeita pra acabar 
com as pendências da sua vida. É hora de assumir o 
leme da sua vida, bebê! Aproveita pra colocar toda a 
sua energia pra jogo e  nalize as tarefas do trabalho e 
as obrigações do lar.

Mano e mana de Libra, hoje não é o melhor dia para 
abrir um negócio próprio, lançar produtos ou materiais 
nem fazer investimentos. Se trabalha com público, o 
movimento tende a cair. Que tal consultar o seu Mapa 
Astral Pro  ssional? Pode ajudar.

Os astros avisam que o seu lado teimoso pode  car 
mais sussa hoje, aí tudo indica que seu signo irá se 
mostrar mais  exível, aberto a mudanças e disposto a 
se fazer as pazes com desafetos. É verdade esse bilhete, 
Touro!

Escorpianes, a energia mental  ca no volume máximo 
e é sua intuição que deve te guiar hoje. O momento 
pede que você se deixe levar, pois pode conseguir 
ótimos resultados ao  car à deriva. 

Alô, alô, geminianos! Hoje não é o melhor dia para 
participar de entrevistas de emprego, pois pode não 
conseguir se expressar com clareza nem mostrar 
tudo o que é capaz de realizar. 

A terça chega com um clima suave, de cura e 
restauração. É o momento ideal para relaxar e juntar 
forças para poder bombar depois, por isso não é 
indicado começar coisas novas, como iniciar uma 
poupança ou um empreendimento. 

A energia do dia manda avisar que é o momento de abrir 
os braços e receber o que é dado ou oferecido a você 
do jeitinho que se apresenta, sem  car questionando, 
sofrendo ou querendo mudar as coisas – aceita que dói 
menos, Câncer!

Capricórnio, não é seu aniversário, mas você está de 
parabéns! A segundona começa com a Lua divando 
no seu paraíso astral e numa vibe ótima com Netuno, 
sinal de que será fácil compreender as coisas, ter ideias 
inspiradoras e aprender. 

Não é a melhor hora pra começar algo novo, pois 
é o momento de colher os frutos do que plantou 
anteriormente. Ótimo dia para cuidar do corpo: 
depilação, um novo corte e coloração podem render 
ótimos resultados. Trava na beleza!

O dia pede que você  que na sua e faça apenas o que 
precisa, sem  car pensando em outra ideia, propósito ou 
plano. Na saúde, como a cicatrização tende a ser mais 
rápida, é um bom momento para tratamento dentário 
ou cirurgia.

Quer um dia perfeito sem defeitos, virginiane? Toma! Pra 
começar bem o dia, Netuno tá on na sua Casa das Parcerias 
Pro  ssionais e troca likes com a Lua, revelando que seu 
signo deve fazer alianças com pessoas especiais. Também 
tende a  car cheio de inspirações, ideias e ambições.

Peixes, meu cristalzinho, a energia do período pede 
que termine todas as suas pendências, seja em casa ou 
no trabalho, para evitar que virem uma bola de neve. 
Também não é uma boa hora pra começar coisas novas, 
abrir um negócio ou fazer investimentos.

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
TV Cultura planeja exibir em 

setembro um documentário sobre 
o bailarino e corégrafo Ismael 

Ivo, morto em abril deste ano em 
decorrência da Covid-19... ... 
Ismael Ivo se notabilizou após 
atuar por mais de três décadas 

na Europa. Em 2017, assumiu a 
direção do Balé da Cidade de São 
Paulo. O “Canal Livre”(Band) 

deste domingo recebe o 
economista Pérsio Arida... ... 

Ex-presidente do Banco Central 
e do BNDES, além de um dos 
formuladores do plano real, ele 

analisa o momento econômico do 
país e projeta o que vem por aí.
A Seda será um dos patrocínios 
máster da próxima edição de 
“A Fazenda” na Record... ... 
Presente pela primeira vez em 

um reality de grande relevância 
e audiência, Seda aparecerá no 

programa por meio de exposição 
de marca, ativações e provas. O 

Curso de Roteiro Audiovisual

Mulher que manda
Ainda sobre o “Eliana” nas 

tardes de domingo do SBT, um 
dos quadros de maior sucesso é 
o “Minha Mulher Que Manda”. 
Único de culinária e o primeiro a ser 
apresentado em um programa de 
auditório unindo  comportamento 
de casais e receitas testadas e 
aprovadas por um chef de cozinha. 
Sucesso no mundo, Eliana trouxe 
esta ideia há 4 anos de sua primeira 
visita a Cannes. O quadro já está na 
quinta temporada.

Perfil 
Nova jurada do “MasterChef ”, 

Helena Rizzo defi ne seu estilo 
durante as gravações do reality 
gastronômico da Band.

“Imparcial, durona, exigente e 
gestora.” Mas também “brincalho-

na”, quando o momento exigir.

Emoção
Ana Paula Padrão, apresen-

tadora do “MasterChef ”, contou 
que teve uma crise de choro no 
estúdio e precisou de um tempo 
para se recompor. Não quis entrar 
em detalhes, mas uma eliminação, 
durante as gravações, mexeu com a 
jornalista.  

Streaming
Recém-saída de “Gênesis”, na 

Record, Polliana Aleixo agora alça 
voo internacional, fazendo um 
dos papéis centrais da próxima 
temporada do sucesso da Amazon 
Prime, “El Presidente”. Na série, ela 
interpreta Victoria Havelange, fi lha 
única do protagonista, o ex-pre-
sidente da FIFA João Havelange, 

papel do ator português Albano 
Jerónimo. Polliana está há mais de 
três meses morando no Uruguai 
por causa das gravações.

Estilo próprio
Sempre respeitando ao máximo 

o colega que deixou o programa, 
Adriane Galisteu disse que “não vou 
copiar o Marcos Mion”, ex-apresen-
tador de “A Fazenda”. “Não quero 
reproduzir nada dele. Eu vou em 
busca do meu próprio tom”, afi r-
mou a loira, que também impôs um 
estilo todo dela no “Power Couple”.    

Disse mais
“Sou viciada e apaixonada por 

‘A Fazenda’”, entrega Galisteu. Que 
vê essa oportunidade de apresen-
tar o reality show rural como um 
“presente e um baita desafi o”.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

Eliana é a única 
mulher a comandar 
auditório no dia mais 
concorrido da TV

As mulheres continuam ocu-
pando e se destacando em postos 
importantes da televisão e nos 
seus mais diferentes setores. No 
futebol, só como exemplo, um 
ambiente tão masculino, a pre-
sença feminina na reportagem 
de campo e na própria narração 
deixou de ser uma novidade. E 
pode-se afi rmar que a apresen-
tadora Eliana possui uma grande 
parcela de contribuição nessa 
quebra de paradigma. Afi nal, é a 

única mulher a comandar um pro-
grama de auditório aos domingos 
ininterruptamente, o “Eliana”(S-
BT, 15h), se posicionando em uma 
faixa e cenário tão marcados por 
comunicadores homens há déca-
das. Eliana tem muito que come-
morar esse feito. Aliás, trata-se de 
uma história que começou ainda 
nos tempos de Record, no “Tudo é 

Possível”. 
Ela está desde 2005 no ar sem 

interrupções aos domingos em 
programas voltados para a família 
brasileira. Nesse período, vários 
outros começaram na concorrên-
cia, mudaram grades, enquanto 
a apresentadora permanece no 
mesmo horário e com excelentes 
resultados.

Há 16 anos comanda uma 
atração de auditório no dia mais 
concorrido da televisão. Um as-
pecto muito importante se lem-
bramos sobre a falta de oportuni-
dades para a mulher em cargos de 
liderança. Por este motivo, nada 
mais justo falar da única mulher 
neste hall masculino. Atual e mo-
derno, antes de tudo. 

BEATRIZ NADLER
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PEDIDO DELICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
F.L.T. DE SOUZA, CNPJ.:30.323.370/0001-20 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –Idema a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO- RLO para a comercio de madeira sem beneficiamento, localizada Rua 
Severino do Carmo, 48, lote 89-90, Q-F João Câmara/RN. 
 

FRANCISCA LUCIA TEIXEIRA DE SOUZA – Representante Legal 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
FREIRE E SANTOS LTDA-ME, CNPJ: 00.898.347/0001-01, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA com 
validade até 23/05/2021 para atividade extração de areia, em uma área de 10ha, com volume de 1.500m3/mês, 
localizada na Fazenda Exu, zona rural, município de Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte. 
 

Francisco Caninde Freire – Proprietário 

CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 1-POT-07-RN (Resiliência), localizado no Campo 
de Petrolífero de Rolinha, zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
Licença de Operação, com prazo de validade até 23/10/2021, em favor do empreendimento Unidade de 
Compressão de Gás com vazão de 500Nm³/h, localizada em área adjacente a estação coletora satélite do 
Campo Galo Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 01/11/2021, em favor do empreendimento 
poço petrolífero 1-RPV-01-RN, com produção escoada para tanque na locação, localizado no Campo de 
Iraúna, zona rural de Mossoró – RN; 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO MONTE BELO II - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 04.069.473/0001-04 torna público 
que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 28/06/2027 em favor do 
empreendimento com a atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E 
GASOSOS, Localizado na BR 304, KM 05 QUADRA R, LOT. PLANICIE DO POTENGI, S/N CEP: 59.280-000 
no município de MACAIBA/RN.  

FRANCISCO DE ASSIS AQUINO GONDIM 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

A Globo anunciou que Fabrí-
cio Battaglini e Talitha Mo-
rete vão assumir o programa 

Mais Você. A mudança é temporá-
ria, enquanto Ana Maria Braga se 
recupera da covid-19. 

A apresentadora testou positivo 
para a doença na manhã de ontem 
e a atração matinal foi comanda-
da pelo repórter. Em comunicado 
enviado pela emissora, ela afi rmou 
que está bem. 

 “Eu recebendo todo esse ca-
rinho lindo desde a manhã. Estou 
com sintomas leves e, tirando o 
mal estar, me sinto bem. Na quinta 
à noite comecei com sintomas de 
gripe e na sexta, como já agendado 
anteriormente, o programa estava 
gravado”, iniciou.

“Passei bem o fi m de semana. 
Na manhã de hoje, perdi o olfato e, 
seguindo o protocolo, fi z o teste da 
covid-19, que deu positivo. Já tomei 
as duas doses da vacina e estou sen-
do acompanhada pelo meu médi-
co”, afi rmou.

“Agradeço a preocupação de 
todos, as mensagens de carinho e 
a todo meu time, entre eles Fabri-
cio e Th alita que, com certeza, vão 
comandar o Mais Você com muito 
amor durante a minha ausência. 
Nos vemos em breve. Cuidem-se 
todos”, concluiu.

A culinária, uma das principais 
atrações do programa, seguirá no ar 
com receitas inéditas nos próximos 
dias, já que Ana Maria Braga deixou 
algumas gravadas.

Fabrício Battaglini 
e Talitha Morete 
apresentam o 
‘Mais Você’ até 
Ana Maria voltar

TELEVISÃO | Apresentadora 
foi afastada ainda ontem 
após testar positivo para 
covid-19, mas ela já acalmou 
os fãs através das redes 
sociais: “Eu estou bem”

REPRODUÇÃO

Um dos casos de assassinato 
mais famosos do Brasil é o 
tema de Elize Matsunaga: 

Era Uma Vez um Crime, nova série 

documental de crime real da Ne-
tfl ix que estreia na próxima quinta, 
dia 8 de julho em quatro episódios. 
Em 2012, Eliza Matsunaga matou 
e esquartejou o próprio marido, 
Marcos Matsunaga, dentro de casa.

O caso chocou o país e se tor-
nou um dos maiores eventos mi-
diáticos do ano, tomando conta 
de toda a imprensa e espectadores 
que se perguntavam sobre o moti-
vo de tamanha crueldade. Marcos 
era um empresário bastante reno-
mado no setor alimentício, sendo 
o diretor-executivo da marca Yoki.

Quase 10 anos depois, o caso 
volta a ser assunto na mídia com 
o lançamento da série documental 
original da Netfl ix. Relembre o caso 
e o que exatamente aconteceu.

O assassinato
O crime aconteceu na madru-

gada do dia 20 de maio de 2012, 
quando Marcos Matsunaga, então 
com 42 anos, deixou brevemente 

seu apartamento para pegar uma 
pizza que havia pedido com a es-
posa, Elize. Ao entrar em casa no-
vamente, Marcos foi atingido por 
um tiro na cabeça feito por Elize à 
queima-roupa. O crime, no entan-
to, não fi cou por aí. Elize decidiu 
esquartejar o corpo de Marcos para 
facilitar o processo de se livrar das 
provas do crime. Segundo o legista, 
o esquartejamento começou ape-
nas 10 horas depois da morte.

No dia seguinte, às 11h30 da 
manhã, Elize foi fl agrada pelas câ-
meras de segurança do prédio em 
que morava carregando três malas. 
Posteriormente, descobriu-se que 
as partes esquartejadas estavam 
dentro dessas malas. Elize descar-
tou o corpo em uma rodovia da 
cidade de Cotia, em São Paulo, e as 
malas foram encontradas três dias 
depois. Em 4 de junho, os peritos 
identifi caram o material como o 
corpo de Marcos Matsunaga, e a 
criminosa se tornou suspeita. 

Crime que chocou o Brasil 
“estreia” em série da Netflix

ENTRETENIMENTO

Elisa em cenas do documentário 
que estreia nesta quinta 7

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
RAPHAELA DANTAS AMÂNCIO, inscrito sobre CNPJ: 121.509.554-66 torna público que requer do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a LICENÇA PRÉVIA para 
uma revenda varejista de combustíveis com capacidade total de 60m3, localizado na Rua Santo Antônio s/n 
centro Lagoa de Pedras – RN. 
 

RAPHAELA DANTAS AMÃNCIO 
Sócio Proprietário. 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 
 

A empresa, CABUGI BRITAGEM E LOCACOES EIRELI, CNPJ: 28.483.128/0001-72, torna público que foi 
concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a 
Renovação da Licença Simplificada - RLS nº 2021-158722/TEC/RLS-0012, com validade até 18/06/2027, para 
extração mineral (areia) no leito do rio Ceará-Mirim, em uma área de 10,00 ha (dez hectares) e volume de 
1.500 m³/mês. (ANM) n° 848.059/2015, que compreende 22,69 hectares. 
 

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO SÃO FRANCISCO LTDA, CNPJ: 32.587.795/0001-72, 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 Revenda Varejista de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 60m3, 
Localizado na Rod. RN 269, Km 45, 15, Centro, Montanhas/RN. 
 

ERONIDES CANDIDO DE OLIVEIRA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Aviso de Licitação –  Pregão Presencial  N° 005/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Presencial N° 005/2021 - Processo Administrativo nº 2.392/2021 - Secretaria Municipal de 
obras e Serviços Urbanos que objetiva o Registro de preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais Elétricos, para fins de Manutenção Corretiva e 
Preventiva da Iluminação Pública, bem como para novas Instalaçoes de Rede de Iluminação Pública 
no Município de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I 
– Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 19 DE JULHO DE 2021, ÀS 
13h:30:00 (TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx)  e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

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

Pregoeiro

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



16 ESPORTES TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2021
agorarn.com.br

PATROCÍNIO: APOIO: REALIZAÇÃO:

O cavaleiro Rodrigo Pessoa, 48, 
está convocado para repre-
sentar o Brasil em sua sétima 

Olimpíada. O time de saltos foi anun-
ciado pela Confederação Brasileira 
de Hipismo nesta segunda-feira 5.

Além de Pessoa e de seu cavalo, 
Carlitos Way, o técnico suíço Phili-
ppe Guerdat escolheu os conjuntos 
Marlon Zanotelli/VDL Edgar, Luiz 
Francisco Azevedo/Comic e Yuri 
Mansur/QH Alfons Santo Antonio 
para formar a equipe. Todos são es-

treantes olímpicos.
“Será um contexto diferente [pela 

pandemia], mas já participei de seis 
edições com várias emoções, das 
melhores às piores. Meus três com-
panheiros são bons cavaleiros que 
participam de competições cinco 
estrelas e vão à Olimpíada pela pri-
meira vez. Vou tentar levar para eles 
a calma e a experiência necessárias e 
vamos todos juntos tentar superar as 
difi culdades” diz Pessoa à Folha.

“O processo seletivo é sempre 
desgastante, mas agora é se concen-
trar e se preparar. Sempre uma gran-
de responsabilidade, vamos enfren-
tar isso com muita calma e ir para 
cima das outras equipes”, completa.

Nos Jogos de Tóquio, as equipes 
terão três titulares e um reserva, que 
poderá ser escalado após o início da 
competição. Ainda não há uma defi -
nição sobre esses papéis no time. 

Rodrigo Pessoa é 
convocado para sua 
sétima Olimpíada 
HIPISMO | Cavaleiro formará 
equipe em Tóquio com 
Marlon Zanotelli, Luiz 
Francisco Azevedo e Yuri 
Mansur; time de saltos foi 
anunciado nesta segunda-
feira 5
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