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GERAL. 5 | A governadora Fátima Bezerra anunciou, 
nesta terça-feira, 11, a flexibilização de alguns 
pontos no decreto com as restrições para o 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 
A venda de bebidas alcoólicas foi liberada, mas o 
toque de recolher, das 22h às 5h foi prorrogado por 

mais 14 dias. Praticar esportes coletivos também 
está autorizado. Empresários gostaram do que foi 
divulgado pelo Governo do RN.
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ALEXVIANA
Situação

Pelas contas da presidente do 
PT em Natal, vereadora Divaneide 
Basílio, a base de sustentação da 
governadora Fátima Bezerra na 
Assembleia Legislativa contabiliza 
14 parlamentares. Dos mais 
diversos partidos. 

Partidos 
Dão apoio ao governo do PT na 

Casa o PSDB (2 deputados), PL (3 
deputados), PSD (2 deputados), PSB 
(2 deputados), PT (2 deputados), 
MDB (2 deputados) e Republicanos 
(1 deputado). 

Deputados 
Do PSDB compõem a base 

petista o presidente Ezequiel 
Ferreira e Raimundo Fernandes; 
do PL, George Soares, Ubaldo 
Fernandes e Kleber Rodrigues; do 
PSD, Vivaldo Costa e Jacó Jácome; 
do PSB, Hermano Morais e Souza 
Neto; do MDB, Bernardo Amorim 
e Nélter Queiroz; do PT, Francisco 
do PT e Isolda Dantas; e do 
Republicamos, Eudiane Macedo. 

Salada mista
Em resumo, forças políticas 

expressivas do Estado hoje dão 
apoio à gestão de Fátima Bezerra. 
Assim, partidos como o MDB de 
Garibaldi Filho e Walter Alves; o PL 
do deputado federal João Maia; o 
PSDB, do presidente da Assembleia 
Ezequiel Ferreira de Souza; e até o 
PSD do ex-governador Robinson 
Faria estão entre os aliados atuais e 
possíveis aliados futuros de Fátima. 

Reedição da dobradinha
Com a liberação da candidatura 

de Lula para presidente, já não 
é tão distante a possibilidade de 
uma aliança entre o PT e o MDB 
no Estado. Uma chapa com Fátima 
governadora, Garibaldi Filho 
senador já não é algo tão fora dos 
planos para 2022.

Ninho dividido
Problema maior terá de 

administrar o presidente da 
Assembleia, Ezequiel Ferreira, caso 
tente levar o PSDB para o palanque 
de Fátima. Provavelmente, não 
conseguirá a união do partido. Três 
tucanos não querem nem sonhar 
com essa hipótese, os oposicionistas 
José Dias, Tomba Farias e Gustavo 

Prefeito de Mossoró Alysson Bezerra visita obra de saneamento no bairro Redenção, que vai beneficiar também os moradores do Santa 
Delmira, Parque das Rosas, Santo Antônio e Integração, com mais de 14 km de ligações de saneamento

Presidente da Assemblei, Ezequiel Ferreira, delibera sobre projetos referentes ao RN, e 
trata de encaminhamentos administrativos

Carvalho. 

Mudança de comando
De saída do PSD para o PP, o 

ministro Fábio Faria perderia o 
comando do PSD no Estado, hoje 
nas mãos do seu pai, Robinson 
Faria, que também migraria para o 
PP, caso se con� rme a articulação 
em curso. Neste caso, o PSD � caria 
com Jacó Jácome. 

Ex-adversários
Identi� cada as digitais do 

ministro Fábio Faria na mais recente 

pesquisa da Consult, divulgada 
na semana passada. Buscando 
cavar uma terceira via para abrigar 
sua candidatura ao Senado, a 
intenção de Fábio seria fomentar 
a candidatura do ex-prefeito de 
Natal, Carlos Eduardo (PDT), a 
governador. Daí surgiria a chapa 
Carlos governo e Fábio Senado. 

Benes petista
Quem disse que Benes 

Leocádio faz oposição a Fátima 
se enganou redondamente. 
O deputado federal do PRB é 

mais petista que nunca. A� nal, 
indicou sozinho a Secretaria 
de Infraestrutura e divide as 
nomeações da Cehab com a 
deputada estadual Eudiane 
Macedo (Republicanos). 

Duas cabeças
Aliás, a situação política de 

Benes é no mínimo sui generis, 
como cobra de duas cabeças. 
Aliado de Fátima aqui, é Bolsonaro 
desde criancinha em Brasília. 
Mas faça-se justiça: Benes nunca 
disse que era pré-candidato a 
governador. “Estão dizendo”, diz 
ele. 

Alysson governador?
Prefeito Alysson Bezerra 

(Solidariedade) vem se 
destacando em Mossoró, 
atacando os principais problemas 
administrativos, após derrotar a 
dinastia Rosado na cidade. Tem até 
seu nome lembrado para disputar 
o governo do Estado. 

Estocada da ex
Por essa o ex-ministro 

Henrique Alves não esperava. 
Ao aventar a possibilidade de 
disputar eleições novamente, o ex-
deputado levou uma “estocada” 
da ex-mulher Priscila Gimenez, a 
quem seria devedor de pensões 
alimentícias.  

Entre aspas
“Fico feliz em saber que 

não faltaram recursos para seu 
renomado curso de Filoso� a, cuja 
primeira aula foi sobre Ética, como 
faltou para o curso do seu � lho de 
Medicina, que teve que trancar 
seu sonho de ser médico desde 
outubro de 2020. Para campanha 
vai ter?”, indagou Priscila, ao 
comentar um post do blogueiro 
Gustavo Negreiros

Caixa preta
Se numa mera declaração 

de três linhas a ex de Henrique 
revelou tanta coisa (que o 
ex-ministro passou a estudar 
� loso� a, que a primeira matéria 
foi sobre “ética” e que ele deixou 
de pagar o curso de medicina 
do � lho), imagine o que sairia 
se ela resolvesse escrever uma 
dissertação...

Sem cidadania
Por falar em Henrique, não 

procederia que o ainda emedebista 
estaria de malas prontas para se 
� liar ao partido Cidadania. Pelo 
menos é o que a� ança o presidente 
da legenda no RN, Wober Júnior. 
“Tenho amizade enorme por 
Henrique, mas esse assunto sequer 
foi cogitado”, disse. 

Sem espaço
Após o escândalo do petrolão, 

capítulo triste da trajetória 
política do � lho de Aluízio Alves, 
Henrique desmoralizou-se no 
MDB, perdendo o controle para 
o deputado federal Walter Alves, 
que hoje dá as cartas na legenda. 
No MDB, Henrique não tem 
espaço para ser candidato a nada, 
a� rmam fontes da legenda. 

Negoção?
O cantor Gusttavo Lima 

acaba de fechar um negócio 
revolucionário para o mundo 
da música no país. Em plena 
pandemia, com a total 
paralisação dos shows e eventos 
públicos, mas com a previsão 
de retorno para o ano que vem, 
ele vendeu toda a sua agenda de 
shows em 2022 (precisamente 192 
apresentações) para o fundo de 
investimentos Four Even. O valor 
do acordo é de R$ 100 milhões. 
O cantor já recebeu parte deste 
valor.
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Com a liberação dada pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
para que o ex-presidente Lula 

possa ser candidato novamente, o Par-
tido dos Trabalhadores lançou o Plano 
de Reconstrução do Brasil, que visa 
propor alternativas para tirar o país 
das mãos do que considera fascismo. 
Assim pensa a vereadora Divaneide 
Basílio. “Acredito que a vinda de Lula 
para o cenário nacional, com o plano 
de reconstrução do país que estamos 
discutindo no PT, ajudando a propor 
alternativas, nós vamos enfrentar o 
fascismo. Infelizmente há o gabinete 
de ódio instalado, com a reprodução 
do que chamamos fascismo em mui-
tas cidades, inclusive em Natal, onde 
tem esse desenho bolsonarista. Mas 
nós temos uma esperança, um Luiz, 
que retoma com força o legado de Lula 
no Nordeste, e acho que vamos mudar 
o jogo. Uma coisa é a eleição sem Lula 
e outra é com Lula sendo candidato, 
que pode inclusive alavancar outro ce-
nário no Estado. Estamos falando de 
Lula nesse cenário”, avalia Diva, como 
é mais conhecida.

Presidente do diretório do PT em 
Natal, Divaneide Basílio defende o 
projeto de reeleição do Partido, con-
templando não apenas a candidatura 
da governadora Fátima Bezerra (PT), 
como também a do senador Jean Pau-
lo Prates (PT). “O governo Fátima tem 
cumprido aquilo que foi dialogado 
no plano de governo, inclusive pegou 
o estado quebrado, e mesmo com a 
pandemia, tem cumprido o calendário 
dos servidores e tem tido protagonis-
mo em outras áreas como o Fundeb 
Permanente, as vacinas, atuado firme 
no processo pandêmico, com abertura 
de leitos que equivale há mais de seis 

hospitais de campanha, deixando um 
legado para o Estado como questão 
maior, para quando passar a pande-
mia, existirem muitos leitos a mais no 
nosso sistema de saúde. Não só ela, 
mas o senador Jean, que acredito que 
tem demonstrado compromisso com 
o Estado e tem feito ações bastante 
emblemáticas no seu exercício parla-
mentar. Em dois anos e pouco, conse-
guiu se destacar como senador”.

Divaneide acredita que o PT cami-
nha para a construção de uma chapa 
forte. “Vamos enfrentar muitos desa-
fios, a pandemia que segue nos pre-
ocupa, mas, de modo geral, a própria 
atuação do governo no processo de 

pandemia, mostra que, se não estivés-
semos em crise sanitária, estávamos 
com o Estado recuperado ainda mais. 
Na verdade a discussão ainda não foi 
feita no partido, mas a candidatura 
de Jean Paul é natural. Ele é senador 
e é natural que ele pleiteie, mas o as-
sunto é interessante tratar com o PT 
estadual, porque ficou encaminhado 
um grupo de trabalho eleitoral, mas 
o presidente Junior Souto, pode afir-
mar melhor. Mas na minha opinião a 
candidatura de Jean Paul é uma candi-
datura natural. Claro que vai precisar 
fazer diálogo com outros partidos, 
afinal de contas tem muitos partidos 
no governo. O PT sempre foi de muito 

diálogo com sua base, esse diálogo vai 
existir. Como será a chapa, a executiva 
estadual vai decidir, mas claro que a 
candidatura de Jean Paul é natural in-
clusive para o diálogo com outros par-
tidos. Hoje temos um vice que já é do 
PC do B. Já não é uma chapa puro san-
gue. As duas eleições (Fátima e Jean) 
são fundamentais, eu quero votar nos 
dois, esse é o meu desejo, mas acho 
que o PT estadual tem de assumir esse 
debate. Não vou entrar na seara que o 
municipal não poder decidir”, observa.

Quanto ao PT enfrentar candida-
tos bolsonaristas em 2022, Divaneide 
considera que Fátima tem largas van-
tagens. “A minha opinião é que a gover-

nadora Fatima sai na frente. Toda elei-
ção é uma eleição, é difícil, não se pode 
afirmar um resultado antes do debate 
acontecer, mas minha opinião é que a 
governadora está preparada para en-
frentar qualquer que seja o cenário, até 

por causa dos cenários críticos que ela 
já enfrentou nessa vida, inclusive pelo 
acúmulo dela frente às trajetórias des-
ses nomes colocadas contra ela. Ela 
tem lastro, como deputada estadual e 
federal, senadora,  o trabalho de vin-
da dos IFs e agora no governo. A ação 
dela se diferencia muito em termos 
do que produziu, ela tem marca de 
trabalho, assume lugar de destaque e 
me sinto não só representada, mas no 
que a gente sente, acompanhando nas 
comunidades, escuto, converso com 
as pessoas, a gente sabe como isso 
ecoa, e como tem ecoado ainda mais, 
qualquer que seja o cenário, Fátima se 
manterá firme para enfrentá-lo”.

“Plano de Reconstrução derrotará o 
fascismo e trará a esperança” 
CONFIANTE | Presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores em Natal defende legado do ex-presidente Lula e de Fátima, fala sobre projeto de reeleição da governadora 
e do senador Jean Paulo Prates e diz que a chefe do executivo estadual “sai na frente” e estará preparada para enfrentar “qualquer cenário” na eleição do próximo ano

Vereadora Divaneide Basílio defende projeto de reeleição do PT, com as candidaturas da governadora Fátima e do senador Jean Paul Prates

Vereador do Solidariedade, parti-
do que faz oposição ao governo 
do Estado, Klaus Araújo avalia 

que a oposição está dividida, inclusive 
com senadores, deputados federais e 
parte da Assembleia Legislativa “amor-
daçada”, gerando situação política 
favorável à reeleição da governadora 
Fátima Bezerra (PT). “Infelizmente não 
tem candidato à altura de Fátima”, diz.

“A oposição está dividida, sena-
dores e deputados e grande parte da 
Assembleia, ninguém sabe o motivo, 
estão todos amordaçados, calados, não 
sei em que RN eles estão vivendo, que 

não vê o povo desempregado e com 
fome, a classe produtiva abandonada, 
a principal indústria que é o turismo 
quer crescer e se desenvolver e a classe 
política puxa para baixo, não vai cres-
cer. Ora, o mérito do turismo no RN dar 
certo certo se deve aos hotéis e pou-
sadas, à cordialidade e recepção dos 
potiguares, mas pelas ações da classe 
política já tinha fechado tudo”, avalia o 
vereador.

Embora afirmando não existir 
candidato à altura de Fátima, Klaus 
Araújo diz que a petista realiza “pés-
sima gestão”. “Não tem diálogo, e 

infelizmente trabalha para quebrar a 
classe produtiva do Estado, e deixar o 
povo dependente de uma cesta básica 
e de um auxílio, e no ano que vem apa-
recer como salvadora, com dinheiro 
no bolso porque vem guardando di-
nheiro no cofre, recebeu bilhões e não 
investiu em covid, quem fez leitos e 
hospital de campanha foi a Prefeitura. 
Fátima estocou dinheiro”. Na ausência 
de nomes para disputar o governo do 
Estado, Klaus lança o nome do prefeito 
de Mossoró, Alysson Bezerra. “Alysson 
é um ponto positivo do partido, vem 
fazendo uma grande administração”.

“Infelizmente ainda não existe 
candidato à altura de Fátima”

VEREADOR KLAUS ARAÚJO AVALIA

Mas nós temos uma 
esperança, um Luiz, que 
retoma com força o legado 
de Lula no Nordeste, e acho 
que vamos mudar o jogo. 
Uma coisa é a eleição sem 
Lula e outra é com Lula 
sendo candidato”

“
DIVANEIDE BASÍLIO
VEREADORA PELO PT

CMN

Vereador Klaus Araújo acha que a governadora Fátima Bezerra faz uma “péssima gestão”



O presidente da CPI da Pandemia, 
Omar Aziz (PSD-AM), garantiu 
nesta terça-feira, 11, a senado-

res governistas que a comissão vem 
tendo “um rumo natural em suas inves-
tigações” e que aguarda o envio de mais 
documentos para que estados e pre-
feituras sejam mais focalizados. Aziz 
acrescentou que diversas secretarias 
estaduais, às quais já foram solicitados 
documentos a respeito da aplicação 
de recursos federais repassados, têm 
pedido mais de cinco dias para enviar 
as informações.

“Demos cinco dias de prazo, e a 
maioria está pedindo um pouco mais, 
porque tem que detalhar todos os gas-
tos. Não adianta o cara chegar aqui e 
dizer que recebeu R$ 400 milhões e 
gastou R$ 400 milhões, sem dizer em 

que, tanto estados quanto municípios. 
Quando os dados chegarem, vamos 
chamá-los [os representantes de go-

vernos estaduais e prefeituras]. Vamos 
dizer ‘olha, o governo tal pegou esse di-
nheiro, e gastou de forma indevida’ ba-
seados em fatos concretos”, explicou.

Para o presidente da CPI, o colegia-
do tem seguido um rumo natural nas 
investigações. Ele entende que primei-
ro é preciso ouvir todos os ministros da 
Saúde desde o início da pandemia, pro-
cesso que, espera ele, seja encerrado no 
dia 19, com a oitiva do ex-ministro Edu-
ardo Pazuello. Além dos ex-ministros, 
são necessárias oitivas com o Instituto 
Butantan e com a Fiocruz, além dos fa-
bricantes das vacinas. Após encerrado 
esse processo, e com a documentação 
que chega dos estados, o uso dos re-
cursos repassados pelo governo federal 
para governos estaduais e prefeituras 
também será abordado pela CPI.
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O diretor-presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Antonio Barra Torres, 

confirmou à CPI da Pandemia, nesta 
terça-feira, 11, a versão apresentada pe-
lo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta de que houve uma sugestão 
para alteração da bula da cloroquina 
para indicá-la ao combate da Covid-19. 

O assunto foi trazido inicialmente 
na comissão pelo relator Renan Calhei-
ros (MDB-AL) e, segundo a testemu-
nha, o episódio ocorreu numa reunião 
no quarto andar do Palácio do Planal-
to, que contou com a participação do 
então chefe da Casa Civil, general Bra-
ga Netto.

A ideia partiu da médica Nise 
Yamaguchi, o que provocou “uma rea-
ção pouco elegante”, disse o presidente 
da agência. O especialista explicou que 
a alteração seria impossível, pois só 
quem pode modificar uma bula de um 
medicamento registrado é a agência 
reguladora do país de origem, desde 
que solicitado pelo detentor do regis-
tro.

 “Agora, eu não tenho a informação 
de quem é o autor, quem foi que criou, 
quem teve a ideia. A doutora, de fato, 
perguntou sobre essa possibilidade e 
pareceu estar, digamos, mobilizada 
com essa possibilidade”, esclareceu, 
segundo a Agência Senado. 

Indagado sobre o uso da cloro-
quina para o tratamento da covid-19, 
Barra Torres informou que existe no 
Brasil estudo em aberto sobre uso da 
substância, com previsão de término, 

apenas, em 31 de dezembro. “Até o 
presente momento, no mundo todo, os 
estudos apontam a não eficácia com-
provada em estudos ortodoxamente 
regulados, ou seja, placebos contro-
lados, duplo-cego e randomizados. 
Então, até o momento, as informações 
vão contra a possibilidade do uso na 
Covid-19”, destacou a testemunha, que 
garantiu não ter sofrido interferência 
do presidente Jair Bolsonaro em rela-
ção ao assunto. 

TRATAMENTO PRECOCE

Questionado pelo relator sobre o 
“tratamento precoce”, o presidente da 
Anvisa lembrou que o vírus já demons-
trou que quando chega ao pulmão re-
duz sobremaneira as chances de cura 
do paciente, daí a necessidade do diag-
nóstico rápido. 

“Minha posição sobre o “trata-
mento precoce” não contempla essa 
medicação [cloroquina], por exemplo. 
Contempla a testagem, o diagnóstico 
e, obviamente, a observação de todos 
os sintomas que a pessoa pode ter e 
tratá-los para combatê-los o quanto 

antes. Essa doença mostra que, quan-
do ela acomete em nível pulmonar, já é 
um pouco tarde para atuar; os resulta-
dos são muito ruins no diagnóstico de 
médio prazo e tardio”, avaliou. 

AGLOMERAÇÃO 
Alguns senadores questionaram 

Barra Torres sobre a participação dele 
ao lado do presidente Jair Bolsonaro 
em um ato pró-governo no início da 
pandemia, em 15 de março do ano 
passado. Ele alegou que, naquela 
época, a recomendação para uso de 

máscaras faciais só eram exigidas para 
profissionais de saúde e grupos espe-
cíficos. 

“É óbvio que, em termos da ima-
gem que isso passa, tenho plena ciên-
cia de que, se pensasse por mais cinco 
minutos, eu não teria feito. De minha 
parte, digo que foi um momento em 
que não refleti sobre a questão da 
imagem negativa que isso passaria. E, 
certamente, depois disso, nunca mais 
houve esse tipo de comportamento 
meu, por exemplo”, garantiu. 

IMUNIDADE DE REBANHO
Depois de ter ouvido o presidente 

da Anvisa afirmar que é contra a imu-
nidade de rebanho, o senador Hum-
berto Costa (PT-PE) disse ter ficado 
feliz em ver alguém do governo que 
não concorde com o presidente Jair 
Bolsonaro, o qual, segundo ele, expõe 
sistematicamente o povo brasileiro à 
doença e à morte. 

“Fiquei feliz por saber que existe 
alguém no governo que condena a 
prática do presidente de fazer aglome-
rações, de andar sem máscara e de dis-
seminar o vírus. Aliás, a estratégia dele, 
desde o início, é disseminar a covid-19 
na expectativa de conseguir que 70% 
da população sejam contaminados e 
que, com isso, se estabeleça a chamada 
imunidade coletiva ou de rebanho. O 
governo expôs o povo brasileiro à do-
ença e à morte, cometendo um crime 
com dolo eventual, porque sabia que 
poderíamos chegar a isso”, afirmou 
Humberto Costa. 

Diretor da Anvisa confirma sugestão 
para alterar bula da cloroquina
ALTERAÇÃO| Barra Torres declarou aos senadores, na CPI da Covid, que ideia de mudar a bula partiu da médica Nise Yamaguchi, o que provocou uma “reação pouco elegante”, mas 
ele disse não ter a informação de quem seria o autor da ideia, acrescentando que a médica perguntou sobre a possibilidade e mostrou-se mobilizada em prol da suposta mudança

Antonio Barra Torres (foto) foi ouvido, nesta terça-feira, na CPI da Covid, onde confirmou a versão apresentada pelo ex-ministro Luiz Mandetta

Para o presidente da CPI, colegiado tem seguido rumo natural nnas investigações

Hora de investigar os estados e as 
prefeituras na CPI “vai chegar”

PRESIDENTE DA CPI AVISA

Não adianta o cara chegar 
aqui e dizer que recebeu 
R$ 400 milhões e gastou R$ 
400 milhões, sem dizer em 
quê, tanto estados quando 
municípios”

“
OMAR AZIZ
PRESIDENTE DA CPI DA COVID
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Hoje não parece ser assim, 
mas uma vez Lord Acton disse 
que a religião era a chave 
da história. Agora, cada vez 
mais se julga que as grandes 
mudanças que transformaram a 
vida humana são resultados de 
causas econômicas e seculares. 
O sentimento, expresso por 
muitos autores, de que a religião 
foi origem de males, ignorância, 
fanatismo e violência, ressoam 
como a tentativa de criação de 
uma sociedade sem fé, onde 
a ideologia seja o cimento e o 
motor, que por longo tempo foi 
papel da religião. No entanto, 
como diz Christopher Dawson, 
em A Criação do Ocidente, 
Ideologia é muito diferente 
de fé. A ideologia é produto 
humano, onde a vontade 
política tenta moldar a tradição 
social para dela se servir. A 
fé leva a humanidade a um 
campo mais alto e universal, 
comparado ao � nito e temporal, 
onde gravitam o Estado e a 
ordem econômica. A fé exerce 
força transformadora e criativa 
sobre a cultura, durante sua 
trajetória histórica, e sobre a 
vida individual de cada um. Ao 
contrário, a ideologia é uma 
força aprisionadora que busca 
moldar a cultura e a sociedade 
a seu juízo e capricho. Assim, 
em vez de retardar as forças da 
história, a religião e a fé exercem 
in� uência sobre a cultura, 
fornecendo energia para os 
movimentos de mudança social. 
Na sua especulação sobre o 
� m das religiões e a morte 
de Deus, Nietzsche arriscava 
que os deuses podiam esperar 
seu � m de olhos abertos, 
mas nada podiam fazer para 
impedi-lo. Em O Crepúsculo 
dos Deuses, Wagner indicava 
que eles vão esmorecendo, seja 
porque outra luz os ofusca ou 
um escurecimento os torna 
invisíveis. O mundo da religião, 
apontado por Richard Dawkins 
ou Daniel Denett, como da 
falsidade, da hipocrisia, do ardil, 
do � ngimento, da violência, 
não encontrou sucessor no 
mundo da cultura e da arte, 
para onde se encaminharam os 
esforços para providenciar, no 
dizer de Terry Eagleton, formas 
substitutivas de transcendência, 
preenchendo o vazio deixado 
pela ausência de Deus. Todos 
os sucedâneos tinham também 
outras � nalidades, entre elas dar 
sustentação ao fardo ideológico 
substitutivo da fé. Em 1989 

as ruas de Berlim, Praga ou 
Budapeste viveram cenas de 
celebração, a vontade do povo 
havia triunfado sobre a tirania, 
relata Victor Sebestyen, em seu 
livro A Revolução de 1989. O 
modo de vida e a maneira de 
ver a realidade, o comunismo 
inspirado por Marx, Lênin 
e Stalin, foram expostos ao 
mundo como uma fracassada e 
terrível experiência. A Ideologia 
sucedendo a fé, e a perseguindo 
e esmagando, assumira o 
poder na sociedade na ponta 
do fuzil, com a população 
sendo assassinada, torturada e 
levada a padecer em campos de 
concentração. Foi o admirável 
poder de encanto e a mensagem 
de esperança de João Paulo II 
que chamaram as pessoas à 
resistência à opressão. Foram 
a religião e o papa, acusados 
secularmente de opressão, 
violência e guerras, que 
trouxeram a libertação para o 
povo. A luta hoje pode estar em 
outros campos, mas os objetivos 
são os mesmos. As ideologias 
identitárias, de gênero, 
misturadas ao racialismo, 
abraçadas ao individualismo 
e ao egoísmo, procuram 
destruir família e religião com 
o objetivo de sempre, criar um 
poder absoluto que normatize 
a vida das pessoas em todos 
os seus aspectos, controlado 
pelos interesses de um partido, 
uma casta ou um grupamento 
ideológico. O � m da religião e 
da fé não tornará o mundo mais 
pací� co. A defesa intransigente 
das convicções de cada grupo 
tende a gerar um con� ito de 
todos contra todos, ao contrário 
da mensagem universal 
de praticamente todas as 
religiões, mas particularmente 
do Cristianismo, da grande 
comunidade humana. Nazismo, 
Fascismo e Comunismo 
mostram que o mal está sempre 
à espreita, como a serpente 
no jardim do éden. Peter 
Sloterdijk colocando Deus 
como simplesmente a maior 
fonte de seguro, diz “Aquele que 
vivenciou a nossa era em seus 
aspectos mais sombrios, não 
consegue se negar à impressão 
de que o mal é uma instância 
autônoma de longo fôlego 
e recursos inesgotáveis; na 
própria razão do mundo se abre, 
para usar uma imagem mítica, 
uma fenda catastró� ca, da qual 
jorram os males com violência 
arbitrária”.

UM MUNDO SEM RELIGIÃO PODE ATIÇAR O MAL

Dr. Geraldo Ferreira

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

A BEM DA
VERDADE

NOVO DECRETO| Medidas como toque de recolher das 22h às 5h foram prorrogadas por mais 14 dias, venda 
de bebidas alcoólicas foi liberada, mas circos, parque de diversões e cinemas permanecerão fechados

A governadora Fátima Bezerra 
(PT) anunciou no � m da tarde 
desta terça-feira, 11, a � exibiliza-

ção de alguns pontos importantes para 
o comércio do novo decreto estadual 
da pandemia. Ele estará nas páginas do 
Diário O� cial do Estado desta quarta-
-feira, 12, dia em que o Decreto de 22 de 
abril perde a validade.

Medidas como toque de recolher 
das 22h às 5h foram prorrogadas por 
mais 14 dias, porém a venda de bebidas 
alcoólicas foi liberada, decisão que é co-
memorada pelos empresários.

Ao contrário do decreto anterior, 
este permite a prática de esportes coleti-
vos, libera os  parques para a população 
e amplia as atividades religiosas. E tam-
bém amplia a faixa escolar liberada para 
retorno às aulas presenciais, liberando 
as aulas no formato híbrido (presencial 
e virtual) para estudantes do 6 ° e 7 ° ano 
do Ensino Fundamental e do 2 ° ano do 
Ensino Médio.

 No último decreto de 22 de abril 
só estavam liberadas presencialmente  
atividades até o 5º ano do Ensino Fun-
damental I e para estudantes do 3º ano 
do Ensino Médio.

Seguem no ensino remoto os alunos 
do 8 ° e 9 ° ano do Fundamental e do 1° 
ano do Ensino Médio, sendo que o Es-
tado irá informando gradualmente os 
próximos retornos.

Já para a rede pública estadual, o 
problema permanece, já que o retorno 
segue sendo discutido na esfera judicial. 
Por enquanto, prevalece a decisão do 
Supremo Tribunal Federal de 29 de abril 
que derrubou uma liminar do Tribunal 
de Justiça do RN determinando a volta 
às aulas na rede estadual, atendendo a 
um pedido do Ministério Público do RN.

Fica vedado o funcionamento de 
circos, parques de diversões, museus, 
bibliotecas, teatros, cinemas e demais 
equipamentos culturais; realização de 
shows, festas ou qualquer outra moda-
lidade de eventos de massa, inclusive os 
realizados em locais privados, como os 
condomínios edilícios.

EMPRESÁRIOS GOSTARAM
Numa reunião que não contou com 

a participação da governadora, no � m 
da tarde desta terça-feira, os empresá-

rios do setor varejista foram comunica-
dos do teor do novo decreto e não esbo-
çaram nenhuma restrição. Ao contrário, 
alguns até elogiaram.

O presidente da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Natal (CDL), José Lucena, 
por exemplo, comentou que o novo 
decreto “é equilibrado” e que a atual situ-
ação da pandemia ainda “ainda inspira 
cuidados”. “E acrescentou: Não é o ideal, 
mas também não adianta abrir tudo pa-
ra depois fechar tudo correndo, é muito 
pior pra todo mundo”.

O texto atual do governo estadual li-
berou a venda de bebidas alcoólicas, em 
qualquer estabelecimento comercial, 
incluindo hotéis e pousadas, e seu con-
sumo em locais de acesso ao público, 
como conveniências, bares, restauran-
tes e similares, independentemente do 
horário.

Recentemente essa questão provo-
cou uma desinteligência entre prefei-
tura de Natal e o Governo do Estado. O 
primeiro liberou a venda, mas o segun-
do recorreu e perdeu com a decisão do 
Desembargador Cláudio Santos. No 
� m, o Supremo Tribunal Federal, em de-
cisão do Ministro Alexandre de Morais, 
derrubou a liminar e o decreto estadual 
prevaleceu.

Com o novo decreto não haverá 
mais toque de recolher aos domingos, 
bares e restaurantes poderão funcionar 
até 22hs, com tolerância de 60 minutos, 
inclusive podendo inclusive comerciali-

zar bebida alcoólica. “No � m das contas 
foi o possível diante das circunstâncias”, 
a� rmou o presidente da CDL.

No começo da noite, o presidente 
da Fecomércio do RN, Marcelo Queiroz, 
elogiou o teor do decreto da governado-
ra.

“Os avanços que o Decreto traz 
são de grande importância para come-
çarmos a recuperar um segmento do 
nosso turismo que está enfrentando a 
maior crise de sua história”, a� rmou o 
dirigente.

Acrescentou que a liberação da 
venda de bebidas alcoólicas e a � exibi-
lização do funcionamento de bares e 
restaurantes aos domingos “são passos 
muito relevantes”.

Ele adiantou que o Sistema Feco-
mércio irá agora, junto com demais 
federações e entidades do setor produ-
tivo, “trabalhar na montagem de um 
plano de retomada especí� co para os 
segmentos de eventos e casas de recep-
ção e, também, em um programa de 
conscientização dos empreendedores 
e dos clientes de bares e restaurantes 
para que a retomada permitida agora 
se dê com toda a responsabilidade que 
a pandemia ainda nos impõe”.

Mas asseverou que “os avanços pre-
cisam ser � rmes e irreversíveis, o que só 
será possível com o comprometimento 
de todos nós com os protocolos e a bio-
segurança”.

 A Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes do Rio Grande do Norte 
(Abrasel) também se manifestou. Em 
nota, o presidente da entidade, Paolo 
Passariello,  comentou que a abertura 
dos estabelecimentos em domingos e 
feriados e a retirada da imposição da Lei 
Seca “irão ajudar as empresas do setor, 
e do turismo em geral, a se reerguerem”.

E acrescentou que a Abrasel irá rea-
lizar novas campanhas para sensibilizar 
estabelecimentos e clientes no cum-
primento das medidas de segurança e 
protocolos sanitários.

“Não podemos retroceder, famílias 
inteiras dependem do nosso setor para 
sobreviver. O reforço nos cuidados e o 
avanço da vacinação da população irá 
nos garantir a chegada da normalidade 
o mais breve possível”, conclui Passa-
riello.

Governadora Fátima Bezerra: flexibilizações

Governo libera venda de bebidas 
e recebe elogio dos empresários

 JOSÉ ALDENIR

A Polícia Federal encaminhou ao 
Supremo Tribunal Federal um 
pedido de abertura de inqué-

rito para investigar supostos repasses 
ilegais ao ministro Dias To� oli, inte-
grante da Corte, em troca de decisões 
favoráveis.

A informação é da Folha de S. Pau-
lo e foi con� rmada pelo Metrópoles.

O pedido tem como base o acordo 
de colaboração premiada do ex-gover-
nador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. 
Ele teria a� rmado que To� oli recebeu 
R$ 4 milhões para favorecer dois pre-

feitos � uminenses em processos no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota, o ministro Dias To� oli, 
membro do Supremo Tribunal Federal,  
disse não ter conhecimento dos fatos 
mencionados e que jamais recebeu os 
supostos valores ilegais. 

PF quer inquérito contra Dias Toffoli 
por suposta venda de decisões

PEDIDO AO STF

VERDADE
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MARCELOHOLLANDA
Postos de gasolina
recuperam perdas

Em Natal, os postos de 
combustíveis já recuperaram 20% 
de suas perdas em relação ao ano 
passado com a pandemia. Entre 
2019 a 2020, elas eram superiores a 
50% por causa do isolamento social. 
Este ano, segundo fontes do setor, 
estão em 30%.

Caixa meio preta
O Sindicato dos Postos do 

RN não audita os números dos 
associados e nem pode fazer isso. Há 

poucos investimentos no setor num 
mercado sem muita concentração 
(quando uma empresa é dona de 
vários postos). “Natal é uma das 
poucas capitais do Brasil em que a 
atividade é realmente pulverizada 
e cada um está por si”, diz um 
empresário do setor.

Vulnerabilidade
Em outras palavras, o segmento 

de postos em Natal, já acusado 
muitas vezes de cartel, não é a ação 
entre amigos que muitos pensam. 
Com margem de lucro reduzida, 

os empresários estão sempre de 
olho na fraqueza � nanceira uns 
dos outros. Cada negócio que se 
retira, é absorvido por uma bandeira 
ou simplesmente é vendido têm 
impacto sobre o mercado. Então, é 
cada um por si.

“Pero no mucho”
Um levantamento internacional 

feito com cerca de 1.000 
participantes do Brasil, mostra que 
53% dos brasileiros se preocupam 
com a falta de conexões pessoais 
e 49% com a falta de recursos de 

escritório para tocarem suas vidas 
no modelo de trabalho híbrido. Se o 
trabalho virtual for se manter depois 
da pandemia, o Brasil mostra que 
precisa comer muito feijão para 
entrar nessa onda.

Parcelamento
Desde ontem, a Caern 

negocia os débitos em atraso dos 
consumidores. A campanha abrange 
todas as faturas não quitadas com 
vencimento anterior a março de 
2021. E inclui o parcelamento 
de dívidas em até 36 meses, com 

entrada de 10% do valor total, 
dispensando juros e multa. Haja 
dívida para o futuro.

Dia da Liberdade
No próximo dia 27, só nesse dia, 

o consumidor poderá comprar em 
muitos estabelecimentos, não todos, 
pagando o preço � nal sem o valor 
do imposto embutido. O empresário 
arcará com essa conta. É o famoso 
Dia da Liberdade promovido pelo 
comércio para mostrar o peso dos 
tributos na vida do brasileiro. E que 
peso!

MARCELO

Apenas nos primeiros quatro 
meses deste ano, a Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanis-

mo (Semurb) expediu 32% a mais 
de atos administrativos do que no 
mesmo período do ano passado. Os 
dados revelam que mesmo diante 
do cenário de pandemia e regime de 
trabalho híbrido, de janeiro a abril 
de 2021, foram expedidos 1.166 atos 
entre licenças, alvarás, certidões, 
autorizações e habite-se. Com des-
taque para a emissão do alvará de 
funcionamento provisório, licença 
que libera o início das atividades 
comerciais, que teve um salto de um 
terço a mais que em 2020.

Foram 316 alvarás de funcio-
namento provisório, 108 alvarás 
de funcionamento de� nitivo,137 
alvarás de construção,135 certidões 
negativas de débito ambiental (CN-
DA’s) e 122 certidões diversas entre 
característica, demolição e de uso 
e ocupação. Além de 85 licenças de 
instalação, operação e simpli� cada, 
66 habite-se, 65 autorizações entre 
urbanísticas, ambientais e de supres-
são, 123 dispensas de licenciamento 
e 9 consultas prévias.

Para o secretário da pasta, � ia-
go Mesquita, este incremento deve-
-se ao ambiente criado pela Semurb 
para facilitar a obtenção das licen-
ças. “Os números são animadores e 
correspondem ao esforço que nós, 
enquanto Prefeitura do Natal, esta-
mos fazendo para facilitar a vida dos 
empreendedores neste período de 
pandemia. E também o comprome-
timento da gestão na manutenção 
dos negócios e, principalmente, dos 
empregos”, ressalta.

A Semurb se adaptou duran-
te a pandemia para manter seu 
funcionamento, disponibilizando 
atendimento virtual pelo “Semurb 
On-line” e priorizando a segurança 
de servidores e da população. Com 

vários serviços que podem ser aces-
sados via site (www.natal.rn.gov.br/
semurb) e todo o atendimento ao 
público feito pelo WhatsApp, e-mail 
e telefone.

E visando agilizar e democrati-
zar o atendimento do licenciamento, 
por exemplo, adotou o recebimento 
de relatórios e laudos de vistorias, 
que possibilita ao empreendedor en-
viar as informações diretamente pe-
lo sistema e aguardar em casa para 
receber sua licença. Outra facilidade 
foi a adesão ao sistema directa, que 
proporciona mais transparência e 
um melhor acompanhamento do 
contribuinte ao processo de licen-
ciamento.

“Com a e� ciência de um sistema 
eletrônico con� ável e transparente 
a Semurb vem avançando em pro-
porcionar um desenvolvimento ao 
município de Natal, e o mais impor-
tante, respeitando toda legislação 
ambiental e urbanística”, acres-
centa Mesquita. Além disso, foram 
prorrogadas automaticamente as 
validades das CNDA’s com datas de 
vencimento durante a situação de 
emergência no município. Como 
também das licenças dos alvarás 
(construção, reforma e/ou amplia-
ção, demolição e de funcionamen-
to), das licenças ambientais (prévia, 
instalação, operação e autorização), 
o que trouxe mais tranquilidade aos 
contribuintes, num momento de di-
� culdade para todos.

Democratização aumenta a 
emissão de licenças 

SEMURB 

POSSE| Promotora já foi nomeada pela governadora Fátima Bezerra e assumirá o comando da Procuradoria 
Geral de Justiça do Rio Grande do Norte no dia 18 de junho, em substituição ao colega Eudo Leite

A promotora de Justiça Elaine 
Cardoso de Matos Novais Tei-
xeira assume no próximo dia 18 

de junho o cargo de Procuradora Geral 
de Justiça.

Mas desde ontem, 11, ela já tinha 
a agenda cheia de entrevistas virtuais 
com jornalistas interessados em saber 
o que pensa a primeira mulher a lide-
rar o Ministério Público do RN, desde 
que a instituição existe de forma mais 
independente

Adjunta do atual PGE, Eudo Leite, 
em suas duas gestões, Elaine não teve 
oposição, ao contrário de Eudo, que 
disputou seu primeiro mandato com 
promotora Iadya Gama Maio, vencen-
do com uma grande diferença de votos.

Desde o mês passado, Yádia é a 
nova corregedora-geral do Ministério 

Público do Rio Grande do Norte em 
substituição a Carla Amico.  

Na entrevista ao Agora RN, Elaine 
Cardoso declarou que a pandemia não 
prejudicou a produção  dos promoto-
res e, em certos casos, até melhorou 
com a o auxilio da tecnologia.

Mas no ano passado, a corregedora 
Carla Amico promoveu noti� cações 
generalizadas solicitando que promo-
tores justi� cassem a queda em suas 
produções durante a pandemia. De 
caráter interno da instituição, essas in-
formações não foram divulgadas.

Fontes ouvidas pelo Agora, porém, 
a� rmaram que a pandemia impac-
tou bastante o volume de audiências 
judiciais de instrução, especialmente 
de réus soltos, e que há um número 
signi� cativo de promotores fora do 

grupo de risco para a covid que estão 
ausentes de suas comarcas há um ano.

O procurador Geral de Justiça Ad-
junto será o promotor de justiça Gláu-
cio Pinto Garcia, titular da Promotoria 
de Justiça de Jardim do Seridó e atual 
coordenador do Centro de Apoio Ope-
racional das Promotorias Criminais 
(Caop-Criminal).

Elaine Cardoso, até recentemente, 
era a titular da 62ª Promotora de Justi-
ça de Natal, com atribuição em defesa 
da Saúde. Ela é graduada e especialista 
em Criminologia pela UFRN, mestre 
em Direito das Relações Sociais pela 
PUC-SP e já atuou como professora 
universitária. Ingressou no MPRN em 
1997 e é autora do livro Serviços Públi-
cos e Relação de Consumo, e coautora 
de outras obras jurídicas.

Promotora Elaine Cardoso garante que, em certos casos, a produção no Ministério Público do RN melhorou com o auxílio da tecnologia

Elaine Cardoso afirma que produção 
do MP não caiu na pandemia         

DIVULGAÇÃO 108
alvarás de funcionamento 
definitivo foram liberados
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Natal está entre as cidades do 
Nordeste mais lembradas 
pelos  brasileiros que pre-

tendem retomar as viagens após a 
pandemia, principalmente pelo que 
mostram os dados do maior merca-
do consumidor do País, o estado de 
São Paulo. 

De acordo com o metabuscador 
Kayak, os destinos líderes de busca 
são todos do Nordeste. Das cidades 
mais desejadas  estão Recife, Salva-
dor e Maceió, e na sequência Forta-
leza, Natal e Porto Seguro. Fora da 
região, também foram citadas Rio de 
Janeiro e Florianópolis. 

A capital do Rio Grande do Norte 
também foi destaque no levanta-
mento de buscas semanais de passa-
gens aéreas. Houve um salto de 118% 
na procura por passagens para Porto 
Seguro, 114% para Natal e 113% para 
Recife.

O buscador também aponta que-
da no valor das passagens aéreas nos 
destinos nordestinos, um atrativo 

para o turista que já se sente mais 
seguro para se deslocar após o início 
da imunização.  Dos que mais tive-
ram queda de preço dos bilhetes em 
abril foram Recife (-14,9%), Salvador 
(-12,6%) e Fortaleza (11,1%). 

A pesquisa foi separada em três 
índices comparativos: buscas sema-
nais (a primeira semana de maio e 
a última semana de abril de 2021), 
mensais (março e abril de 2021) e 
anuais (2020 e 2021). A variação de 
preço das passagens foi mensurada 
conforme o mês (março e abril) e 
ano (2020 e 2021).

Segundo o prefeito Álvaro Dias, a 
Prefeitura de Natal tem apoiado o se-
tor turístico no sentido de capacitar 
profissionais para a retomada segu-
ra, além de acelerar a campanha de 
vacinação para que o segmento pos-
sa se recuperar. “O viajante procura 
locais seguros e Natal é uma cidade 
com praias e áreas abertas e tem um 
setor com capacidade e cuidado pa-
ra receber o turista”, comentou.

Natal é um dos destinos preferidos 
pelos turistas após a pandemia
BOA NOTÍCIA | Capital do Rio Grande do Norte foi destaque no levantamento de buscas semanais de passagens aéreas, com salto de 118% na procura para Porto Seguro, 114% para 
Natal e 113% para a capital pernambucana, Recife. Buscador Kayak também aponta queda no valor das passagens aéreas nos destinos nordestinos, atrativo a mais para os turistas

JOSÉ ALDENIR

Prefeito Álvaro Dias ressalta o trabalho da Prefeitura em promover a capacitação de profissionais para a retomada segura das atividades

Para promover igualdade de 
gênero na capital potiguar, 
a Câmara Municipal de Na-

tal aprovou, em segunda discus-
são, durante a sessão ordinária 
desta terça-feira, 11, o Projeto de 
Lei n° 34/2020 que dispõe sobre a 
garantia de isonomia entre mu-
lheres e homens relativamente às 
premiações concedidas pela Ad-
ministração Pública Municipal em 
competições esportivas e parades-
portivas, bem como em concursos 
artísticos e culturais. 

A vereadora Júlia Arruda (PC-
doB), autora da matéria, lembrou 
que ainda existem muitas desigual-
dades entre homens e mulheres no 
oferecimento de serviços e ações. 

Na sequência, o plenário aca-
tou em discussão única o Projeto 
de Resolução n° 10/2020 sobre a 
criação, no âmbito do Legislativo 
natalense, da Frente Parlamentar 
de Fortalecimento e Defesa das Co-
munidades. Encaminhada pelo ve-
reador Chagas Catarino (PSDB), a 
iniciativa tem o objetivo de aproxi-
mar as comunidades dos assuntos 
políticos. “Esta Frente Parlamentar 
será uma importante ferramenta 
para a resolução dos problemas 
nos bairros, além de incentivar a 
cidadania e o debate público”, pon-

tuou Chagas.
Em primeira discussão, os par-

lamentares deram parecer favorá-
vel à proposta do vereador Raniere 
Barbosa (Avante) que dispõe sobre 
exploração comercial midiática 
pelos permissionários do serviço 
de transporte individual de passa-
geiros – táxis – da cidade do Natal. 
Também foi aprovado um texto 
apresentado pelo vereador Klaus 
Araújo (SD) que estabelece a insta-
lação de equipamento eliminador 
de ar na tubulação do sistema de 
água residencial ou comercial. 

Por fim, mais três projetos fo-
ram acatados em primeira discus-
são: PL 86/2020, da vereadora Ana 
Paula (PL), que obriga, na Rede 
Municipal de Ensino, o Ensino so-
bre o Holocausto do povo Judeu; 
PL 118/2020, do vereador Ériko Já-
come (MDB), que institui, no mu-
nicípio, campanhas permanentes 
de orientação e conscientização da 
integração de crianças com trans-
torno do espectro autista (TEA) no 
esporte e o PL 231/2020, do verea-
dor Bispo Francisco de Assis (Re-
publicanos), que estabelece multa 
para quem divulgar por meio 
eletrônico notícias falsas, “Fake 
News”, sobre epidemias, endemias 
e pandemias em Natal. 

Projeto determina igualdade 
nas premiações públicas 

HOMENS E MULHERES

98FM

A obra do Hospital Regional da 
Mulher Parteira Maria Correia, 
em Mossoró, está tendo seu an-

damento priorizado pelo Governo do 
RN. Os recursos são viabilizados pelo 
acordo de empréstimo com o Banco 
Mundial via Governo Cidadão. Como 
desdobramento da Missão do Banco 
Mundial encerrada no RN na sexta-fei-
ra, 7,  uma reunião de compilação de 
resultados apresentados na Missão e 
de planejamento de ações para a obra 
foi realizada nesta segunda-feira, 10,  
pelas equipes técnicas do Governo 
Cidadão, Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap) e Banco Mundial.

No encontro virtual, o secretário 
de Gestão de Projetos e Metas, Fenan-
do Mineiro, coordenador do Governo 
Cidadão, reforçou o compromisso de 
toda a equipe para cumprir os prazos 
e colocar o equipamento à disposição 
da população o quanto antes. “Esta-
mos unidos em uma força-tarefa com 
a Sesap e reforço aqui a necessidade de 
seguirmos com o trabalho integrado 
de sempre que vem sendo orientado 
pela governadora Fátima Bezerra”, 
destacou.

Reuniões de avaliação e planeja-
mento deste tipo ocorrerão a cada 
15 dias, enquanto na Sesap, serão 
semanais. Segundo o secretário es-

tadual de Saúde, Cipriano Maia, “no-
vos integrantes estão se juntando 
às equipes para vencer os desafios, 
como a licitação internacional que 
precisará ser feita para as aquisições 
de bens necessários ao Hospital da 
Mulher”.

A área da Saúde concentra a maior 
parte dos recursos do Governo do RN 
viabilizados pelo acordo de emprés-
timo com o Banco Mundial. No total, 
são mais de R$ 130 milhões a serem 
executados até dezembro de 2022 que 

contemplam, principalmente, a cons-
trução do Hospital da Mulher, que será 
a maior unidade de Saúde do estado. 
Localizada no Oeste potiguar, deverá 
estar em funcionamento no segundo 
semestre de 2022 a partir do investi-
mento de R$ 104 milhões.

Paralelamente, a Sesap está reade-
quando, ainda, os projetos da obra do 
Hospital Regional Nelson Inácio dos 
Santos, em Assú, e a implantação do 
Banco de Leite Humano, em Currais 
Novos.

Fernando Mineiro: força-tarefa com Secretaria da Saúde do RN  para manter integração

Hospital da Mulher Parteira Maria 
Correia é prioridade do Governo

MOSSORÓ
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JOSÉ ALDENIR

A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública do Rio Grande do Norte 
(Sesap) emitiu nota informati-

va sugerindo a suspensão da vacina-
ção com doses da Astrazeneca/Oxford 
de mulheres grávidas. A decisão foi 
informada na manhã desta terça-feira, 
11, seguindo recomendação emitida 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Na justificativa para a suspensão, 
a Sesap levou em consideração que 
a ocorrência de eventos adversos é 
extremamente rara e inferior ao risco 
apresentado pela Covid-19, mas que 
o Ministério da Saúde investiga morte 
de gestante após ser vacinada com do-
se da Astrazeneca e, por isso, a Anvisa 
solicitou a suspensão do uso e está rea-
valiando imunização de gestantes.

A Sesap também levou em consi-
deração que bula da Astrazeneca não 
não consta o uso em gestantes e que 
o uso ‘off label’ de vacinas, ou seja, em 
situações não previstas na bula, só 
deve ser feito mediante avaliação in-
dividual por um profissional de saúde 
que considere os riscos e benefícios da 
vacina para a paciente. A bula atual da 
vacina contra Covid da AstraZeneca 
não recomenda o uso da vacina sem 
orientação médica.

Assim, os municípios do Rio Gran-
de do Norte serão orientados à sus-
pensão da aplicação, conforme nota 

técnica emitida pela Anvisa, acompa-
nhando a indicação da bula da vacina, 
e eventuais novas orientações por par-
te do órgão ou do Ministério da Saúde.

No RN, grávidas com algum tipo 
de comorbidades (diabetes e proble-
mas cardíacos, por exemplo) estavam 
sendo vacinadas com o imunizante 

Astrazeneca.
 

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 

recomendou a suspensão ime-
diata do uso da vacina contra 
a covid-19 da Astrazeneca/Fio-
cruz para mulheres gestantes. A 
orientação está em Nota Técnica 
emitida pela agência.

A orientação da Anvisa é que 
a indicação da bula da vacina 

Astrazeneca seja seguida pelo 
Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI). A decisão é resultado 
do monitoramento de eventos 
adversos feito de forma cons-
tante sobre as vacinas contra a 
Covid-19 em uso no país.

“O uso off label de vacinas, 
ou seja, em situações não pre-
vistas na bula, só deve ser feito 
mediante avaliação individual 
por um profissional de saúde que 
considere os riscos e benefícios 
da vacina para a paciente. A bula 
atual da vacina contra a covid-19 

da Astrazeneca não recomenda 
o uso da vacina sem orientação 
médica”, ressaltou a Anvisa.

A vacina vinha sendo usada 
em gestantes com comorbida-
des. Agora, só podem ser aplica-
das nas grávidas a Coronavac e a 
Pfizer.

RN orienta suspensão de vacinação 
de gestantes com Astrazeneca
JUSTIFICATIVA | Secretaria de Estado da Saúde Pública levou em consideração que a ocorrências de eventos adversos é extremamente rara e inferior ao risco apresentado pela 
Covid-19, mas que o Ministerio da Saúde investiga a morte de uma grávida após ser vacinada com dose da Astrazeneca e, por isso, Anvisa solicitou a suspensão

No RN, grávidas com algum tipo de comorbidade (diabetes e problemas cardíacos, por exemplo) estavam sendo vacinadas com a Astrazeneca

ANVISA EMITIU 
RECOMENDAÇÃO

MONITORAMENTO: ORIENTAÇÃO 
DA ANVISA É QUE A INDICAÇÃO 

DA BULA DA VACINA 
ASTRAZENECA SEJA SEGUIDA 
PELO PROGRAMA NACIONAL 

DE IMUNIZAÇÃO

Em conversa com apoiadores 
na manhã desta terça-feira, 
11, o presidente Jair Bolso-

naro chamou o projeto de lei que 
trata da legalização da Cannabis 
sativa para fins medicinais de “por-
caria”. O Projeto de Lei 399/2015 
se encontra em análise em uma 
comissão especial da Câmara dos 
Deputados.

O mandatário lembrou os sim-
patizantes que, ainda que o projeto 
passe no Congresso, ainda cabe um 
veto presidencial quando a matéria 
for à sanção.

“Hoje, uma comissão da Câmara 
vota a liberação da maconha. Tem 
o veto depois, é difícil… Eles agora 
podem até aprovar, sem ser o voto 
nominal, mas tem o veto”, afirmou 
Bolsonaro na saída do Palácio da 
Alvorada. “Ridículo até, né? Um 
país com tantos problemas, o cara 
desperdiçando força para votar uma 
porcaria de um projeto desses.”

O parecer do deputado Luciano 
Ducci (PSB-PR) prevê que a União 
poderá autorizar o plantio, a cultu-
ra e a colheita de qualquer varieda-
de de Cannabis – planta também 
usada para produzir a maconha 
– não apenas para fins medicinais, 
mas igualmente para uso em pes-
quisas científicas e na indústria.

isão, segundo Metrópoles, era 
votar o parecer nesta terça-feira, 
mas a votação foi adiada em função 
de um pedido de vista, isto é, mais 
tempo para analisar a matéria.

A oposição à legalização da 
maconha, ainda que para fins me-
dicinais e científicos, é uma ban-
deira de Bolsonaro desde a época 
em que era deputado federal. A 
posição conservadora é seguida 
por setores como parte da bancada 
evangélica.

A conversa de Bolsonaro com 
apoiadores foi divulgada no YouTu-
be pelo canal Foco do Brasil.

Presidente Jair Bolsonaro 
chama projeto de “porcaria” 

MACONHA PARA FINS MEDICINAIS

FEBRASGO

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
anunciou nesta terça-feira 11 

o envio de mais dois lotes da Corona-
vac - imunizante que está em falta no 
Estado. Serão mais 69,2 mil doses da 
vacina que, somadas ao lote enviado 
anteriormente, totalizam 84,8 mil do-
ses. Atualmente, 71 mil pessoas estão 
com a segunda dose da Coronavac 
atrasada no RN.

“A coordenadora do PNI, Franciele 
Francinato, nos retornou hoje a respei-
to do nosso pedido de #MaisVacinas 
Coronavac para a segunda dose de 
quem já tomou a primeira. Entre essa 
e a próxima semana deveremos rece-
ber mais dois lotes de Coronavac, sen-
do um com 34.200 e outro com 35 mil 
doses. Somadas às 15.600 doses que já 
recebemos, vamos atingir 84.800 das 
87 mil doses que havíamos solicita-
do. Um passo muito importante para 
equalizarmos a situação do atraso da 

D2. Seguimos na luta. Não sossegarei 
enquanto todo o povo do Rio Grande 
do Norte não estiver vacinado”, escre-

veu a gestora estadual, no Twitter.
Em entrevista ao RN TV 1ª Edi-

ção, da Inter TV Cabugi, Fátima Be-
zerra fez o apelo ao Governo Federal 
e pediu mais doses da Coronavac. Ela 
também criticou a atuação do Gover-
no Federal no processo de aquisição 
de vacinas. 

“As pessoas não podem ficar nessa 
situação de incertezas. Há pessoas que 
já passam de 45 dias sem completar o 
esquema vacinal, com a segunda dose. 
O Governo Federal tem que resolver is-
so. A questão da produção de vacinas 
é da esfera do Governo Federal. O Go-
verno Federal falhou, e muito, no pla-
nejamento de compra dessas vacinas. 
Mas o povo não pode pagar o preço”, 
afirmou.

Além de outros estados e muni-
cípios brasileiros, a falta de doses da 
Coronavac atinge cidades como Natal, 
Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo 
do Amarante desde abril. 

Atraso na 2ª dose atinge 71 mil pessoas

Fátima Bezerra anuncia envio de 
69,2 mil doses da Coronavac 

PANDEMIA
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Influenciado pelo exterior e pela va-
lorização das commodities, o dólar 
reverteu a alta do início do dia e fe-

chou em queda, voltando a alcançar a 
menor cotação desde janeiro. A bolsa 
iniciou o dia em baixa, mas recuperou-
-se durante a tarde e encostou nos 123 
mil pontos.

O dólar comercial encerrou esta 
terça-feira, 11,  vendido a R$ 5,223, 
com recuo de R$ 0,009 (-0,18%). A di-
visa atingiu R$ 5,28 na máxima do dia, 
por volta das 10h30, mas reverteu o 
movimento e passou a operar próxima 
da estabilidade a partir das 12h. Nos 
minutos finais de sessão, a entrada 
de recursos assegurou que a cotação 
fechasse em queda.

A divisa está no menor nível desde 
14 de janeiro, quando tinha fechado 
em R$ 5,212. O dólar acumula queda 
de 3,84% em maio e alta de 0,65% em 
2021.

No mercado de ações, o índice Ibo-
vespa, da B3, fechou aos 112.964 pon-
tos, com alta de 0,87%. Nos primeiros 
minutos de negociação, o indicador 
chegou a cair 1,4%, mas começou a 
recuperar-se, beneficiado pelas com-
modities internacionais, que impul-
sionaram ações de empresas do setor 
de mineração.

O mercado viveu um dia de ex-
pectativas em relação à divulgação de 
índices de preços nos Estados Unidos, 
prevista para sair amanhã. Apesar das 

projeções de aumento da inflação na 
maior economia do planeta, dados 
de que a recuperação do emprego es-
tá abaixo do esperado diminuem as 
pressões para que o Federal Reserve, 
o Banco Central norte-americano, 
mantenha os estímulos monetários 
relacionados ao combate à pandemia 
de covid-19.

No Brasil, a valorização das com-
modities (bens primários com cota-
ção internacional) continua ajudando 
o câmbio. Nos últimos dias, a entrada 
de recursos de exportações de grãos e 
de minérios tem segurado movimen-
tos de alta internacional do dólar ou 
contribuído para reduzir a cotação da 
moeda norte-americana.

Dólar comercial cai para R$ 5,22 e 
renova mínima desde janeiro

CÂMBIO

FERNANDO FRAZÃO         

NAZANIN TABATAEE

O Senado aprovou ontem, 11, o 
caráter permanente do Pro-
grama Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte (Pronampe). O Pronampe foi 
criado em maio do ano passado para 
auxiliar financeiramente os pequenos 
negócios e, ao mesmo tempo, manter 
empregos durante a pandemia de co-
vid-19. O projeto vai à sanção presiden-
cial.

O texto aprovado hoje prevê que 
os recursos reservados ao programa 
sejam usados de forma permanente 
para a tomada de crédito das empresas 
de pequeno porte. Segundo o autor da 
lei que criou o Pronampe e também 
deste projeto de lei, senador Jorginho 
Mello (PL-SC), o caráter permanente 
do programa já estava previsto na lei 
aprovada no ano passado, e o PL 5.575 
apenas regulamenta como isso deverá 
ser feito.

“[...] o Pronampe inova ao prover 
garantias aos pequenos negócios e 
atrair instituições financeiras a ofer-
tarem crédito a esse segmento. O 
programa foi um grande sucesso em 
2020, tendo esgotado todos os recursos 
disponíveis rapidamente. Na realidade, 
faltaram recursos para os pequenos 
negócios”, afirmou a relatora, Kátia 
Abreu (PP-TO), em seu parecer. Para 
a senadora, a demanda é significativa 
a ponto de os recursos reservados ao 
programa não deixarem de ser em-
prestados.

O projeto havia sido aprovado no 
Senado e sofreu alterações na Câma-
ra dos Deputados, voltando à Casa 
de origem para uma última análise. A 

senadora Kátia Abreu (PP-TO), relato-
ra do projeto, fez um apelo durante a 
sessão do Senado para que o governo 
destine R$ 10 bilhões à nova rodada do 
Pronampe, embora a equipe econômi-
ca queira destinar metade disso, R$ 5 
bilhões.

Eu pretendo e peço ajuda ao líder 
do governo no Senado, ao presidente 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG)”, disse a 
senadora Kátia Abreu durante a sessão. 
“Esses R$ 5 bilhões não dão nem para 
começo de conversa”, afirmou.

Algumas das alterações foram 
acatadas por Kátia Abreu. Dentre elas, 
uma regra que determina a devolução 

dos recursos não utilizados ao Tesouro 
Nacional e a modificação do prazo de 
prorrogação do período de carência 
de 180 dias, para prever a postergação 
do pagamento de parcelas vencidas e 
vincendas por 365 dias, conforme soli-
citação do mutuário.

A relatora também acatou a mu-
dança que reserva de 20% do montan-
te do Fundo de Garantia de Operações 
(FGO) para empresas que participam 
do Programa Emergencial de Retoma-
da do Setor de Eventos (Perse), desde 
que também se enquadrem nos crité-
rios do Pronampe.

Nem todas as mudanças promovi-

das na Câmara foram aceitas. Não foi 
acatada, por exemplo, a possibilidade 
de o Poder Executivo diluir, sem autori-
zação do Congresso Nacional, os recur-
sos reservados às empresas do Perse 
para outros setores. Também saiu do 
texto final a prorrogação por um ano, 
a partir de 31 de dezembro de 2021, do 
prazo para concessão de empréstimos 
cuja fonte sejam créditos extraordiná-
rios.

VOLUME
Segundo a relatora, caso seja 

mantida a média de crédito de R$ 72 
mil contratado pelas empresas, como 

em 2020, apenas 69 mil companhias 
terão acesso a novos financiamentos 
este ano. Ela observou ainda que R$ 
1 bilhão do total previsto deve, pela 
lei, ser destinado a empresas de setor 
de eventos e turismo. Esse ponto foi 
negociado com aval do presidente Jair 
Bolsonaro.

Para defender a ampliação dos re-
cursos, a relator mencionou que o nú-
mero total de empresas é bem maior. 
“Temos 247.230 empresas que são de 
eventos. Se somar de economia criati-
va, 1,5 milhão. Há 300 mil bares e res-
taurantes”, citou. “Quero pedir atenção 
de todos ao volume de recursos que o 
governo deverá disponibilizar nessa 
nova etapa.”

Kátia Abreu fez questão de desta-
car que a ampliação dos recursos pela 
equipe econômica não representaria 
nenhum risco de crime de responsabi-
lidade de Bolsonaro ou do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Ela lembrou 
que o crédito extraordinário não fere o 
teto de gastos, regra que limita o avan-
ço das despesas à inflação.

Uma mudança na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) também retirou 
o gasto com o Pronampe da contabili-
dade da meta fiscal, que permite défi-
cit de até R$ 247,1 bilhões. Na prática, 
o governo pode fazer o rombo maior 
sem ser punido, caso o gasto extra seja 
voltado às medidas excepcionaliza-
das. Além do Pronampe, estão fora da 
meta e do teto o auxílio emergencial a 
vulneráveis e os gastos com o benefício 
emergencial (BEm), pago a trabalhado-
res que fazem acordos para reduzir jor-
nada e salário ou suspender contrato.

Senado aprova caráter permanente 
do Pronampe e matéria vai à sanção 
EMPREENDEDOR | Projeto torna o programa criado no ano passado uma linha permanente de crédito do governo, para além da pandemia; projeto havia sido aprovado no Senado e 
sofreu alterações na Câmara dos Deputados, voltando à Casa de origem para última análise. Verba, no entanto, gerou impasse: senadora pede R$ 10 bi, mas Economia quer R$ 5 bi

Programa criado em maio passado foi um grande sucesso entre empreendedores, tendo esgotado todos os recursos disponíveis rapidamente

Dolar Comercial enecerrou terça, 11, vendido a R$ 5,223, com recuo de R$ 0,009n  (-0,18%)



Após a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
orientar a suspensão da vaci-

nação de gestantes com o imunizante 
Oxford/AstraZeneca, o Ministério da 
Saúde confi rmou nesta terça-feira, 
11, a suspensão para este segmento e 
para puérperas com o imunizante da 
marca.

No caso das vacinas Coronavac e 
da Pfi zer, o Ministério autoriza o uso 
apenas nos casos de mulheres com 
comorbidades. Aquelas que não apre-
sentarem condições de saúde enqua-
dradas nesta categoria não deverão ser 

imunizadas.
Mesmo com a decisão, o ministro 

da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou 
a importância das vacinas, inclusive da 
Oxford/AstraZeneca. “Quero reiterar 
a confi ança na segurança e efi cácia 
nestas vacinas. Todo programa de va-
cinação é coordenado por uma equipe 
técnica com suporte de câmara técni-
ca dos mais renomados especialistas 
do Brasil”, disse.

A medida ocorreu após a pasta ter 
sido informada na última sexta-feira , 7, 
do episódio de uma gestante que teria 
morrido após ter recebido a vacina Ox-
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Saúde suspende vacinação de 
gestantes com AstraZeneca

IMUNIZAÇÃO

COVID-19 | Com curva descendente de óbitos, País registra dado que não era visto desde o meio de março. 
Ainda assim, especialistas alertam para o alto patamar da pandemia; novos casos da doença estão em alta

A média diária de mortes por 
covid-19 no Brasil fi cou abaixo 
de 2 mil pela primeira vez em 55 

dias. Dados reunidos pelo consórcio de 
veículos de imprensa mostram que o 
número fi cou em 1.980 nesta terça-fei-
ra, 11, marca que não era vista desde 
o dia 16 de março, quando o registro 
foi de 1.976. A tendência tem sido de 
redução dos óbitos nas últimas sema-
nas, após um pico recorde em março e 
abril. 

Nas últimas 24 horas, 2.275 novas 
mortes foram registradas, fazendo o 
total chegar a 425.711. Especialistas 
têm alertado que o País mantém um 
alto patamar de incidência da doença, 
uma vez que a média atual é superior a 
todos os registros do ano de 2020. Com 
a curva descendente, a média desta 
terça-feira é 17% menor na compara-
ção com o dado de duas semanas atrás. 

Os dados diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de imprensa for-
mado por Estadão, G1, O Globo, Extra, 
Folha e UOL, reunidos em conjunto 
com as secretarias de Saúde dos 26 Es-
tados e do Distrito Federal, em balanço 
divulgado às 20 horas.

O País registrou 71.018 novos casos 
do novo coronavírus, o que fez o total 
subir para 15.285.049 diagnósticos con-
fi rmados desde o início da pandemia. 
A média de novos casos diários está 
em 60,6 mil. Ao contrário da curva de 
mortes, a curva de casos está subindo: 
a alta foi de 6% em relação há 14 dias.

Segundo o Ministério da Saúde, o 

Brasil tem 13.847.191 pessoas recupe-
radas da doença e 1.009.974 em acom-
panhamento. O termo é empregado 
para as pessoas infectadas e com casos 
ativos de contaminação pelo novo co-
ronavírus.

O balanço de óbitos e casos é resul-
tado da parceria entre os seis meios de 
comunicação que passaram a traba-
lhar, desde o dia 8 de junho, de forma 
colaborativa para reunir as informa-
ções necessárias nos 26 Estados e no 
Distrito Federal. A iniciativa inédita 
é uma resposta à decisão do governo 
Bolsonaro de restringir o acesso a da-
dos sobre a pandemia, mas foi mantida 
após os registros governamentais con-
tinuarem a ser divulgados.

ESTADOS
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (100.660). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (46.770), Minas Gerais 
(36.122), Rio Grande do Sul (26.176) e 
Paraná (23.993). Já na parte de baixo da 
lista, com menos vidas perdidas para 
a pandemia, estão Roraima (1.549), 
Amapá (1.595), Acre (1.599), Tocantins 
(2.666) e Alagoas (4.413).

VACINAÇÃO
Até o momento, foram distribuídas 

76,9 milhões de doses de vacinas. Deste 
total, foram aplicadas 47,7 milhões de 
doses, sendo 32,3 milhões da 1ª dose e 
15,3 milhões da 2ª dose.

Nas últimas 24 h, 2.275 novas mortes foram registradas, fazendo o total chegar a 425.711

Média diária de mortes fica abaixo de 
2 mil pela primeira vez em 55 dias

MICHAEL DANTAS / AFP

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. THIAGO ALEXANDRE DAS NEVES ALMEIDA, brasileiro, solteiro, professor, portador da cédula de 
identidade n° 1753840 – SSP/PB, e, inscrito no CPF/MF sob o n° 978.737.644-00, residente e domiciliado na Rua Ticiano 
Cavalcante, n° 892, Apto. 103, Bairro do Bessa, João Pessoa – PB, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares 
de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente 
de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Flamingos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 475,80m² (quatrocentos e setenta metros e oitenta decímetros quadrados), imóvel com inscrição de n° 
1.0101.025.02.0359.0000.0 e sequencial de n° 1.008774.5 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes confrontações: Ao Norte: Do ponto P1 ao P2 com 19,40m, com o Sr. José 
Carlos Simões dos Reis. Ao Leste: Do ponto P2 ao P3 com 37,80m, com a Escola Municipal Domitila Castelo da Silva. Ao 
Sul: Do ponto P3 ao P4 com 5,80m, com a Travessa dos Pássaros. Ao Oeste: Do ponto P4 ao P1 com 39,24m, com a Rua 
dos Flamingos. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 94.274,00. O requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 
16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. JOSÉ CARLOS SIMÕES DOS REIS, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 12.05.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA  

 
C F DE FARIAS JUNIOR ME CNPJ: 29.302.151/0001-86, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia – LP, com 
prazo de validade até 07/04/2023, em favor do empreendimento de Posto de Revenda de Combustíveis 
Líquidos, localizado Rodovia RN 016, Linda Flor, Município de Assú/RN. 
 

Cleiton Fernandes de Farias Junior 
Proprietário 

 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

JFC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA inscrito sobre CNPJ: 16.780.939/0001-56 torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Licença de Operação de n° 2020-153472/TEC/RLO-0930, com validade de 07/05/2027 para 
uma Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos com capacidade de armazenamento de 90m³, localizado na 
Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 5400 – Parque das Nações - Parnamirim – RN. 

 
JOSÉ FERNENDO COSTA FILHO 

Sócio Proprietário. 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS  
 

LINEA INDÚSTRIA, COMÉRCIO & SERVIÇOS DE CONFECÇÕES LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 
21.388.031/0001-31, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para atividade de Facção de Peças de Vestuário, 
localizado na Avenida João Pessoa, 26, Centro, Mossoró-RN.  
 

FÁBIO RICARDO PROCÓPIO DE ARAÚJO  
PROCURADOR 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
AUTO POSTO AYRTON SENNA LTDA inscrito sobre CNPJ 08.042.763/0001-07 torna público que requer do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da 
Licença de Operação de n° 2017-112984/TEC/LO-0221 para uma revenda de combustíveis Líquidos com 
capacidade de 60 mil Litros de armazenamento, localizado na Avenida Ayrton Senna, Parque dos 
Eucaliptos – Parnamirim – RN. 
 

Judson de A. Bezerra 
Sócio Proprietário. 

 
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE NATAL 

  CNPJ 08.028.946/0001-78 
Rua Frei Miguelinho, 29-Ribeira-59012-180 

 
Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação 

Pelo presente Edital ficam os associados deste Sindicato em Pleno exercício de seus direitos estatutários, convocados 
para constituírem Assembléia Geral Ordinária que será instalada em 14 de maio de 2021 na sede do Sindicato, Sito à 
rua Frei Miguelinho, 29, no Bairro da Ribeira, nesta Capital, às 08:00 hs em primeira convocação havendo número legal 
ou uma (1) hora após em Segunda com 50% mais um ou em terceira e ultima convocação com qualquer numero de 
presentes, para discutirem e deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA  
1) Prestação de contas de 2020; 
2) Previsão orçamentária para 2021. 

Natal/RN, 12 de Maio de 2021. 
 

SÍLVIO BARROS DE OLIVEIRA 
Presidente 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE. SINDICIMENTO/RN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SINDICIMENTO/RN, CNPJ 28.343.247/0001-20, no uso de suas atribuições 
estatutárias de conformidade com os artigos 30º e 31º do estatuto da entidade convoca os Trabalhadores nas Indústrias 
de Cimento, Cal e Gesso do Estado do Rio Grande do Norte para as eleições de renovação dos membros da Diretoria, 
Conselho Fiscal, delegados representantes e seus respectivos suplentes, que serão realizadas no dia 27/05/2021 das 
09:00 às 17:00 horas, sendo 02 urnas. A 1ª ficará na sede do sindicato, sito à Rua Venceslau Braz. 241 – Paredões, a 
2ª será itinerante nos locais de trabalho em conformidade com Art.41 Parágrafo único do Estatuto. O prazo para registro 
de chapa será de 05 dias uteis, contados da publicação do edital. A secretaria do Sindicato funcionará de 08:00 às 
12:00 hs. E de 14:00 às 17:00 hs para registro de chapa. Caso não atinja o quórum o 2º escrutínio será no dia 
11/06/2021, em caso de empate haverá o 3º escrutínio no dia 14/06/2021, nos mesmos locais e horários. O prazo para 
impugnação de candidatura será 03 dias contados da publicação das chapas registradas.  
 

Mossoró, 11 de Maio de 2021. 
Luiz Gonzaga Alves Pinto – CPF 020.293.564-76 

Presidente 
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 ford/AstraZeneca. Contudo, em entre-
vista coletiva hoje (11), representantes 
do Ministério e especialistas do comitê 
do Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) alertaram que o caso está em in-
vestigação e ainda não foi confi rmada 
se a causa  do óbito está relacionada ao 
imunizante.

“Ficamos chateados com essa per-
da. Mas ainda não está claro que a vaci-
na tenha sido a causa desta trombose. 
Estamos examinando detalhes de todo 
o prontuário para que a gente chegue 
a uma conclusão e esclareça a todos. 
Por isso mesmo que estamos esperan-
do exames para orientarmos de uma 
forma tranquila”, declarou o professor 
titular da USP e diretor do Laboratório 
de Imunologia do Incor, Jorge Kalil.

Kalil contou que a orientação do 
comitê de especialistas para iniciar a 
vacinação de gestantes e puérperas se 
deveu ao fato de que estava havendo 
aumento do número de mortes por co-
vid-19 dentro deste grupo.



A inflação oficial no País, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 

subiu 0,31% em abril de 2021 na com-
paração com março, conforme dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgados nesta 
terça-feira, 11. Em março, o índice ti-
nha subido 0,93% na comparação com 
fevereiro.

No grupo saúde e cuidados pes-
soais, a alta foi de 1,19%. A principal 
influência desse resultado foi o aumen-
to dos preços dos produtos farmacêu-
ticos (2,69%), que foram também o 
principal impacto no índice geral (0,09 
p.p.). “No dia 1º de abril, foi concedido 
o reajuste de até 10,08% no preço dos 
medicamentos, dependendo da classe 
terapêutica. Normalmente esse reajus-
te é dado no mês de abril, então já era 
esperado”, diz o gerente da pesquisa, 
Pedro Kislanov.

A maior variação nos produtos far-
macêuticos veio dos remédios anti-in-
fecciosos e antibióticos (5,20%). Além 
disso, houve alta também nos produtos 

de higiene pessoal (0,99%), como per-
fumes (3,67%), artigos de maquiagem 
(3,07%), papel higiênico (2,90%) e pro-
dutos para cabelo (1,21%).

Outro destaque no índice de abril 
foi o grupo dos transportes, que variou 
-0,08%, influenciado, principalmente, 

pela queda nos preços dos combustí-
veis. Após 10 meses consecutivos de 
alta, a gasolina recuou 0,44% em abril. 
Mas a queda mais intensa no grupo 
veio do etanol (-4,93%).

O aumento no preço de alimentos 
como as carnes (1,01%), o leite longa 
vida (2,40%), o frango em pedaços 
(1,95%) e o tomate (5,46%) tornou a 
alimentação no domicílio (0,47%) mais 
cara do que no mês anterior. Isso expli-
ca a alta de 0,40% no grupo alimenta-
ção e bebidas.

“Tivemos alta no segundo semes-
tre do ano passado, depois uma desa-
celeração desde o início do ano e agora 
uma aceleração de 0,13% para 0,40% 
devido ao aumento nos preços desses 
alimentos”, explica Kislanov.

De acordo com o pesquisador, as 
carnes, que acumularam uma alta de 
35,05%, nos últimos 12 meses, tiveram 
seus preços aumentados principal-
mente por causa da ração animal. En-
tre os alimentos que tiveram queda no 
preço, as frutas (-5,21%) foram o princi-
pal destaque. 

A partir de agosto, os trabalhado-
res poderão usar recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) para abater pres-
tações do primeiro imóvel financiado 
com recursos do Sistema de Financia-
mento Imobiliário (SFI), que financia 
imóveis com recursos livres dos ban-
cos. A medida foi aprovada ontem, 
11, pelo Conselho Curador do Fundo 
e entra em vigor nos próximos 90 dias.

Com a decisão, o mutuário terá du-
as possibilidades. Na primeira, poderá 
usar o saldo da conta para reduzir o 
saldo devedor do imóvel. Na segunda, 
poderá abater até 80% da prestação em 
12 meses, prorrogáveis ao fim de cada 
período.

Até agora, o uso do FGTS para qui-
tar parte do financiamento imobiliário 
era restrito ao Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), que também finan-
cia unidades de até R$ 1,5 milhão, mas 
tem juros limitados a 12% ao ano e é 
parcialmente custeado com recursos 
da caderneta de poupança. A permis-
são foi estendida ao SFI, que não tem 
limite de juros e tem como principal 
fonte de recursos grandes investidores 
empresariais, como bancos comerciais 
e bancos de investimento.

A medida só entrará em vigor em 
agosto porque o Conselho Curador do 
FGTS deu 90 dias para que as institui-
ções financeiras se adaptem. O órgão 
também impôs algumas condições. 

Os recursos do FGTS só poderão ser 
usados para cobrir o financiamento do 
primeiro imóvel próprio, e o mutuário 
deverá ter conta no Fundo de Garantia 
há mais de três anos.

PORTABILIDADE
Na reunião de hoje, o Conselho 

Curador também alterou regras para 
facilitar a portabilidade dos contratos, 
que permite a migração de financia-
mentos para bancos com juros me-
nores. Em caso de descontos no valor 
do imóvel para diminuir a prestação, a 
instituição financeira que recebe o fi-
nanciamento terá de devolver ao FGTS 

a quantia descontada e incluir o valor 
no saldo devedor.

O Conselho também definiu que 
os juros dos novos financiamentos 
após a migração de bancos não po-
derão ser inferiores a 6% ao ano, ren-
dimento atual do FGTS. A mudança 
visa evitar que eventuais operações 
de portabilidade tragam prejuízos 
ao Fundo. Hoje, os financiamentos 
habitacionais com recursos do FGTS 
cobram até 8,16% ao ano, consideran-
do a margem do banco. Com as novas 
normas, caberá a cada mutuário fazer 
as contas para saber se a portabilidade 
será vantajosa.

11GERAL|  Quarta-feira, 12 de maio de 2021

 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
P J DE CARVALHO POLI-EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo de 
validade até 29/04/2023, para pesquisa e extração de Granito Ornamental, volume de 500 m³/mês, área 
de 7,34 ha, na localidade de Belo Monte, sn, zona rural, no Município de Serra Negra do Norte/RN.  

P J de Carvalho Poli – Diretor. 
 

Índice subiu 0,9% no mês anterior, março

Inflação sobe 0,31% , puxada por 
reajuste de medicamentos (2,6%)

IPCA

OPORTUNIDADE | Medida aprovada ontem, 11, valerá para imóveis de até R$ 1,5 milhão financiados com 
recursos do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), que financia imóveis com recursos livres dos bancos 

Conselho Curador do FGTS deu 90 dias para que as instituições financeiras se adaptem 

Em agosto, FGTS poderá ser usado 
para abater prestações de imóveis

MARCELLO CASAL JR

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A ALUPAR INVESTIMENTO S.A., CNPJ 08.364.948/0001-38, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia para o 
empreendimento Usina Fotovoltaica - UFV Jandaíra, localizado na Zona Rural 
do município de Jandaíra/RN.

Enio Luigi Nucci
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Renovação Licença de Instalação nº 2019-132239/TEC/LI-0013 do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Pium, Cotovelo e Pirangi, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato do 
Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no proc. nº 1023/86-SEIJ) situada à Avenida Rio Branco, 
760, Centro, na cidade de Natal/RN (CEP 59025-003) anexo ao 6° Ofício de Notas, em virtude da Intimação 
inicial não ter atingido os objetivos (comunicação direta com o convocado) e atendendo ao determinado em 
Lei (§ 4° do art. 26 da Lei nº 9.514/1997) vem por meio deste convocar o Sr. Evandro Augusto Gonçalo de 
Paiva, Fiduciante do apartamento nº 1505 da Torre 1/”Edifício Nice” do “Quartier Lagoa Nova” da Rua Mo-
rais Navarro, 55, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul desta capital (CEP 59075-770) para que dentro 
do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação deste Edital, efetue os devidos 
pagamentos das prestações vencidas e as que se vencerem até aquela data, juros convencionais, penalidades e 
demais encargos contratuais decorrentes da aquisição com alienação fiduciária com o Banco lntermedium S.A., 
modificada a razão social para Banco INTER S.A. (atual credor). face ao Contrato nº 201514832 de 24.07.2015, 
nos termos dos atos registrais lançados nesta 2ª CRI, na matrícula nº 61.41 O. Alertando que, a não quitação do 
débito decorrente das prestações em atraso até a data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela 
consolidação) da propriedade (imóvel) ao Banco INTER S.A. (atual Agente Fiduciário).

Natal, 05 de maio de 2021

____________________________
Dione Ana Macedo de Almeida

Oficial da 2ª CRI - Natal/RN

6º OFÍCIO DE NOTAS - 2ª CRI - NATAL/RN
Tabeliã/Oficiala - DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA  

Substitutas-Délia Mª de Medeiros Nunes Pinheiro - Pollyanna Berennície de
Macedo Melo - Andréa Carla Monteiro de Carvalho 

Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN  
Fones: (84) 3211-5995 - 3211-5217 - 3211-2316  

Fax: (84) 3222-3800 - E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br

•

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Município de Jardim do Seridó-RN, CNPJ n.º 08.086.662/0001-38 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio   Grande do Norte – 
Idema a Licença Simplificada para Construção de Pavimentações com Passagens Molhadas sobres os 
Riachos Cobra e Buriti localizados nas comunidades rurais de Recanto e Buriti, Zona Rural, Jardim do 
Seridó/RN.

JOSÉ AMAZAM SILVA
Prefeito Municipal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Município de Jardim do Seridó-RN, CNPJ n.º 08.086.662/0001-38 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença Simplificada para Construção de Pavimentações com Passagens Molhadas sobres os 
Riachos Pau Ferro e Brabo localizados nas comunidades rurais de Pau Ferro e Brabo, Zona Rural, 
Jardim do Seridó/RN.

JOSÉ AMAZAM SILVA
Prefeito Municipal

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEEL/Projeto 
Governo Cidadão, CNPJ: 08.241.804/0001-94, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a LI para INSTALAÇÃO de uma escola, localizada no Assentamento Rosário, 
município de Ceará Mirim/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão
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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. 59.064-250 - 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 0865310-22.2020.8.20.5001, proposta por 
EXEQUENTE: CONDOMINIO PONTA NEGRA FLAT contra EXECUTADO: GINO FASAN , sendo determinada a 
CITAÇÃO de GINO FASAN CPF: 015.742.704-86 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no 
valor de R$ 166.061,65(cento e sessenta e seis mil, sessenta e um reais e sessenta e cinco 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, CYNTHIA RAMOS DO MONTE, Técnico Judiciário, 
digitei e conferi.  

Natal, 4 de maio de 2021. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes  

Juíza de Direito 
 

Processo: 0865310-22.2020.8.20.5001  
Exequente: EXEQUENTE: CONDOMINIO PONTA NEGRA FLAT  
Executado: EXECUTADO: GINO FASAN 
 
 
 
 

MARCELO CAMARGO
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JOÃORICARDOCORREIA
Pesquisador

O Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS), 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, abre inscrições 
para a seleção de pesquisador no 
projeto Pesquisa aplicada para 
integração inteligente orientada ao 
fortalecimento das redes de atenção 
para resposta rápida à sífi lis. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 13 
de maio. Detalhes no www.ufrn.br

Capeta
O demônio de 18 anos que matou 

três criancinhas e duas professoras, 
em uma creche do interior de Santa 
Catarina, prestou depoimento 
à polícia nesta segunda-feira e 
dispensou a presença de advogado.

Capeta 2
O teor da declaração só será 

divulgado após a conclusão do 
inquérito, segundo o delegado Ricardo 
Casagrande, para não atrapalhar as 
investigações.

Capeta 3

Depois da matança, a “vítima 
da sociedade”, como diriam alguns 
adoradores de criminosos, tentou 
suicídio, foi socorrido, passa bem e 
poderá receber alta em poucos dias. É 
de lascar...

Mistério
Cinco crianças pobres sumiram 

do bairro Planalto, na zona Oeste 
de Natal, e até hoje o caso nunca foi 
desvendado. Isso foi há mais de 20 
anos e teve repercussão nacional. 
Não teve investigação que desse 
jeito.

Nivelados
Essa tal de Covid-19 está 

mostrando que somos todos 
absolutamente iguais, embora ainda 
existam uns e outras que se acham 
a última Coca-Cola do deserto. É 
interessante ver “mauricinhos” e 
“patricinhas” nas fi las da vacina, 
pacientemente, sem escândalos, 
achando o SUS uma belezura. Pense 
num “freio de arrumação”, essa 
pandemia!  

Federal
O juiz federal Walter Nunes 

da Silva Júnior, titular da 2ª Vara 
e corregedor do Presídio Federal 
em Mossoró, foi reconduzido para 
integrar o Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária. O 
mandato é de dois anos.

Federal 2
O colegiado tem, entre suas 

atividades, elaborar o Plano Nacional 
de Política Criminal, administração da 
justiça penal e executado penas e das 
medidas segurança, com a defi nição 
de metas e prioridades da política 
criminal e penitenciária.

JOÃORICARDO

O setor atacadista e distribuidor 
brasileiro registrou cresci-
mento nominal de 5,2% em 

2020, com faturamento de R$ 287,8 
bilhões, a preço de varejo. Já o cresci-
mento real fi cou em 0,7% e garantiu 
ao setor a participação de 51,2% no 
mercado nacional, abrangendo mais 
de 50% do mercado pelo 16º ano con-
secutivo. Os dados são do Ranking 
Abad/Nielsen 2021 – ano-base 2020, 
divulgado nesta terça-feira, 11, pela 
Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores (Abad).

Segundo os dados apurados jun-
to a 600 empresas participantes da 
pesquisa, o faturamento no ano pas-
sado 2020 chegou a R$ 165 bilhões, 
com 49,2% a preço de varejo. 

Quanto às modalidades, 73% 
(476) dos consultados responderam 
que trabalham com o modelo distri-
buidor com entrega; 52% (337), com 
atacado generalista com entrega; 
31% (203), com atacado de balcão; 
11% (74), com atacado de generalista 
de autosserviço e 8% (50), com o mo-
delo agente de serviços.

Quanto à área de atuação, os 
atacadistas geralmente concentram 
a atividade em sua região de origem. 
Mais da metade das empresas (53%) 
atua em apenas um estado, mas res-
ponde por 19,8% (R$ 32,7 bilhões) 
das vendas totais; 4%, em 10 ou mais 
estados, respondendo por 44,4% (R$ 
73,2 bilhões) das vendas totais. Ape-
nas 1% dos atacadistas tem atuação 
em todos os estados, mas responde 
por 39,6% (R$ 63,8 bilhões) das ven-
das totais.

De acordo com coordenador de 
Projetos da Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e responsável 
pela análise, Nelson Barrizzelli, o re-
cuo de 1,8 ponto percentual na parti-
cipação do setor (de 53% para 51,2%) 
refl ete parte da perda resultante do 
fechamento de bares, restaurantes e 

lojas de cosméticos ao longo de 2020. 
Segundo Barrizzelli, no abasteci-
mento de supermercados, farmácias, 
padarias, mercearias e açougues, que 
permaneceram abertos, o setor com-
pensou a perda de faturamento com 
os pontos de vendas que fi caram fe-
chados.  

Para o presidente da Abad, Leo-
nardo Miguel Severini, mesmo com 
a continuidade da pandemia de co-
vid-19, deve haver incremento nas 
vendas neste ano.  “Temos confi ança 
em continuar crescendo, mesmo 
porque lidamos com alimentos de 
primeira necessidade. E vamos em 
busca desse desempenho, melhoran-
do ainda mais a qualidade da entre-
ga, a disponibilidade de produtos e o 
zeramento da ruptura”, disse.  

Os dados do ranking indicam 
ainda que a modalidade de atacadis-
tas que mais cresceu em 2020 foi a do 
autosserviço (24,9%), infl uenciada 
pela abertura de lojas e pelo fato de 
estar aberto no momento da pan-
demia, enquanto outros tipos de co-
mércio permaneceram fechados. O 
faturamento desse ramo chegou a R$ 
64,7 bilhões, além de ser o que mais 
oferece postos de trabalho. 

A modalidade distribuidor cres-
ceu  20,2%, com faturamento de R$ 
47,8 bilhões, enquanto o atacado ge-
neralista com entrega evoluiu 18,2%, 
atingindo R$ 46,2 bilhões. O atacado 
de balcão cresceu 22,8%, chegando 
a R$ 5,2 bilhões, e os agentes de ser-
viços alcançaram R$ 1 bilhão, com 
crescimento de 18,5%.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
De acordo com a Abad, 72,4% dos 

pesquisados disseram acreditar que,  
em 2021, haverá expansão da base 
de clientes; 80,3% responderam que 
pode haver aumento no faturamen-
to e 73,2% que esperam elevação no 
volume.

Faturamento de atacadistas 
e distribuidores cresce 5,2% 

MARCELLO CASAL JR

FINANÇAS | Aumento foi de 11,8% em comparação ao mesmo período do ano passado; pagamentos 
totalizaram R$ 558,3 bilhões nos primeiros três meses do ano, R$ 335,9 bi no crédito e R$ 204,4 bi no débito

As transações por cartões (cré-
dito e débito) registraram um 
aumento de 17,3% nos valores 

movimentados no primeiro trimestre 
deste ano em comparação com 2020. 
Segundo a Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Crédito e Ser-
viços (Abecs), os pagamentos totaliza-
ram R$ 558,3 bilhões nos primeiros três 
meses do ano.

Os cartões de crédito responderam 
por R$ 335,9 bilhões desse volume, 
registrando um crescimento de 12,8% 
no período. Os cartões de débito foram 
responsáveis por uma movimentação 
de R$ 204,4 bilhões, uma alta de 19,7% 
no primeiro trimestre na comparação 
com o mesmo período do ano pas-
sado. Enquanto os cartões pré-pagos 
tiveram a maior expansão percentual 
(150,3%) e foram o meio usado para 
fazer R$ 18 bilhões em pagamentos.

Em quantidade de transações, os 
cartões foram utilizados para realizar 
6,5 bilhões de pagamentos nos primei-
ros três meses de 2021, um aumento 
de 11,8% em comparação ao primeiro 
trimestre do ano passado.

MUDANÇA DE PERFIL
Segundo o presidente da Abecs, 

Pedro Coutinho, os dados mostram 
que houve um aumento do valor mé-
dio gasto em cada transação, com o au-
mento do uso de cartões para compras 
em estabelecimentos de setores como 
supermercados e bens duráveis.

O período de pandemia do novo 
coronavírus também se refl etiu em 
um crescimento de 35,6% nas com-
pras não presenciais, que chegaram a 
R$ 120 bilhões no período de janeiro a 
março deste ano. As compras remotas 
representam ainda 35% de todas as 
transações feitas por cartões de crédi-
to. No primeiro trimestre de 2020 esse 

índice era de 29%.

JUROS E INADIMPLÊNCIA
O uso do cartão como método de 

fi nanciamento registrou uma redução 

no período, com queda de 17,3% nas 
transações com crédito rotativo e au-
mento de 12,3% nos pagamentos sem 
juros.

A inadimplência fi cou em 4,2% em 
março. O índice de pagadores em atra-
so era de 6,6% no mesmo mês do ano 
passado.

PREVISÕES
A Abecs estima que o setor de 

cartões poderá crescer 19% neste ano, 
com a expectativa de uma recupera-
ção econômica a partir do segundo 
semestre do ano. “Se a vacinação segue 
o ritmo, teremos um terceiro trimestre 
melhor do que o segundo e um quarto 
trimestre muito bom”, avaliou Couti-
nho. De acordo com ele, países onde 
a imunização da população está mais 
avançada já começam a ter melhora da 
atividade econômica.

Ele acredita que o auxílio emer-
gencial também deverá melhorar a 
situação da economia. “O auxílio emer-
gencial deve dar um fôlego à atividade 

Cartões foram utilizados para realizar 6,5 bilhões de pagamentos no primeiro trimestre do ano

Pagamentos com cartões crescem 
17% no primeiro trimestre de 2021

RECUPERAÇÃO

12,8%

19,7%

Aumento na compra com
cartão de crédito

Aumento no volume pago 
com cartão de débito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 013/2021

P A N° 515/2021

Assessoria Técnica na Gestão do Fundo Municipal de Saúde. Data da sessão 24/05/2021 as 
09:00 horas. O edital e seus anexos serão disponibilizados por meio de solicitação através do e-
mail (licitacaobentofernandes@gmail.com), (www.licitafacil.tce.rn.gov.br), ou ainda na sala de 
licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento 
Fernandes/RN.

Bento Fernandes/RN, em 11 de maio de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 20/05/2021, às 10:40hs / 2º Público Leilão: 21/05/2021, às 10:40hs 

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030,  com escritório na Av. Barão 
Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por BANCO 
INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, Presencial 
e/ou Online, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de 
Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: IMOVEL: Uma casa residencial sob o nº 
1995, situada à Rua Rodolfo Garcia, lado ímpar, distando 35,00m da rua Cel. Joaquim Correia, com uma área 
construída de 216,33m², no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana de Natal/RN, edificada em terreno pró-
prio, designado por Área 1, medindo 450,00m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com o lote nº 108, com 
30,00m; ao Sul, com Área II com 30,00m; ao Leste, com parte do lote nº 123, com 15,00m;  e, ao Oeste, com 
a rua Rodolfo Garcia, com 15,00m. Av-5, faz constar os compartimentos do imóvel com a seguinte descrição: 
composto de terraço, estar, jantar, hall, bwc, estar íntimo, dormitório, duas suítes completas com bwc e closet, 
escritório, cozinha, despensa e área de serviço. Imóvel objeto da Matrícula nº 10465 do 7° Ofício de Notas de 
Natal/RN. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º 
do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. 
1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$997.261,85 (Novecentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e 
um reais e oitenta e cinco centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$586.123,81 (Quinhentos e oiten-
ta e seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e um centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da 
arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais,  impostos de transmissão para  
lavratura  e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. 
O imóvel  será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a 
cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Pendências Judiciais e Extrajudiciais - No caso 
de ações judiciais relativas aos imóveis arrematados, distribuídas antes ou depois da arrematação, com de-
cisões transitadas em julgado que invalidem a consolidação da propriedade e/ou anulem a arrematação do 
imóvel pelo comprador e/ou os leilões públicos promovido s pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do 
vendedor, conforme o caso, a arrematação do comprador será rescindida, responsabilizando-se o vendedor 
pela evicção de direitos restrita ao reembolso pelo vendedor ao comprador: (i) dos valores efetivamente pa-
gos pelo comprador pela arrematação do imóvel, excluída a comissão do Leiloeiro Oficial que será restituída 
diretamente pelo Leiloeiro Oficial; (ii) reembolso de valores comprovadamente despendidos pelo(s) ARRE-
MATANTE(S) a título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária (IPTU ou ITR, 
conforme o caso), desde que comprovado pelo(s) ARREMATANTE(S) o impedimento ao exercício da posse 
direta do imóvel. Referidos valores serão atualizados pelos mesmos índices aplicados às cadernetas de pou-
pança desde o dia do desembolso do(s) ARREMATANTE(S) até a data da restituição, não sendo conferido 
ao adquirente o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados 
nos artigos 448 e 450 do Código Civil Brasileiro de 2002. A evicção não gera indenização por perdas e danos. 
Caso o comprador esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 dias a contar da Notificação enviada 
pelo vendedor ao comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha 
feito no imóvel sem autorização expressa e formal do vendedor. Ficam os Fiduciantes: KEDSON PEREIRA 
DA SILVA, brasileiro, empresário, nascido em 07/12/1986, portador da CNH 03983828725 DETRAN/RN, RG 
1851406 ITEP/RN e CPF: 064.703.204-06, e DANIELLE CRISTINA BARBOSA ROLEMBERG DA SILVA, 
brasileira, empresária, nascida em 03/09/1985, portadora da RG 002297548 ITEP/RN e CPF: 053.339004-
42, casados entre si sob o regime de comunhão parcial de bens em 07/12/2006, residentes e domiciliados 
à Avenida Governador Silvio Pedroza, nº 150, Apto 1301, Bairro Areia Preta, Natal/RN, CEP: 59014-100, 
intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contra-
to, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia 
fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no 
parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para 
o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do 
edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará às 09h15min do dia 24/05/2021, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico. Objeto Registro de preços para futura(s) e eventual (ais) aquisições de 
medicamentos de farmácia básica para tender aos usuários do SUS que são atendidos nas 
unidas básicas do município, conforme Termo de Referência. Informações e aquisição do edital na 
Avenida Luiz Gonzaga, 800 – Centro - Ipanguaçu/RN: (84) 3335-2540, de segunda a sexta, das 
07h00 ao 13h00min ou através do(s) e-mail(s): licitacao@ipanguacu.rn.gov.br ou site 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Ipanguaçu/RN, 11 de maio de 2021
Gicely Assunção de Oliveira

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE REAPRAZAMENTO DA NCB 058/2020

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças – SEPLAN, nos autos do Processo Administrativo nº 
00210038.007774/2019-03, cujo objeto trata-se da Contratação de Empresa especializada 
na área de Engenharia Civil, para Execução de Obra e Serviços de Engenharia a serem 
prestados conforme Projetos referentes à Reestruturação da Rede Elétrica e de 
Telecomunicações da SEPLAN, na cidade de NATAL, no Estado do Rio Grande do 
Norte, torna público que a sessão marcada para o dia 29 de março de 2021, às 10 horas, no 
Auditório da Secretaria supramencionada, publicada a suspensão em 24 de março de 2021, 
no Diário Oficial da União (DOU), seção 3, nº 56, pg. 188, Diário Oficial do Estado (DOE) e na 
Tribuna do Norte, fica desde já reaprazada para o dia 15 de junho de 2021.

Natal/RN, 11 de maio de 2021
Ronaldo Barros Pereira

Presidente de CMEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

PROCESSO Nº 330.006/2021

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, torna público que realizará processo licitatório para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e suporte em 
Recursos Humanos, junto aos Órgãos Federais, como Previdência Social (Receita Federal) 
para acompanhamento de parcelamentos de débitos com a União, como também emissão 
de relatórios e informações junto a GFIP, RAIS, FGTS, E-SOCIAL, GPS, e auxiliar as 
Comissões de Processos Administrativos Disciplinares e de Sindicância do Município de 
Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão 
entregues até as 09h00min do dia 27 de maio de 2021, na Sala da CPL na sede da Controladoria 
Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão 
pública: 09h00 horas do dia 27 de maio de 2021. O edital e seus anexos estão disponíveis na 
página www.serracaiada.rn.gov.br; informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 
3293-0049 de 08h às 12h.

Serra Caiada/RN, 11 de maio de 2021
João Maria de Oliveira Junior

Presidente da CPL

COVID-19| Gestores querem segurança para atuar durante pandemia; redução de leitos em funcionamento 
foi problema com chegada de segunda onda no inicío de 2020, gerando altas taxas de ocupação

Em audiência pública na Câmara 
dos Deputados, gestores esta-
duais de saúde reivindicaram 

a continuidade do apoio ao financia-
mento dos leitos para pacientes com 
covid-19 em unidades de terapia inten-
siva (UTI).

No evento, promovido pela Co-
missão Externa da Câmara para a co-
vid-19, a assessora técnica do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Co-
nass), Eliane Macedo, lembrou que, no 
ano passado, o governo federal passou 
a aportar recursos nessas estruturas 
no segundo trimestre, mas, com a que-
da do número de internações, parte 
desses aportes foi sendo reduzida e os 
leitos, desativados.

A redução de leitos em funcio-
namento foi um problema quando a 
segunda onda teve início no país nos 
primeiros meses do ano, gerando as 
altas taxas de ocupação e filas de espe-
ra em diversos estados. “Entramos em 
janeiro em cenário ruim frente ao re-
crudescimento de casos e situação de 
gravidade por conta da cepa diferente”, 
disse.

De acordo com Eliane, em dezem-
bro, o Conass enviou ofício ao Minis-
tério da Saúde destacando a impor-
tância de garantir a preservação dos 
pagamentos. Ainda segundo o Conass, 
o Executivo paga de 22% a 37,5% dos 
custos de um leito. Estudo da Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp) 
apontou que as despesas médias diá-
rias dos leitos de UTI seriam de R$ 2,5 
mil a R$ 3 mil. Atualmente, o governo 
federal repassa de R$ 478 a R$ 800.

A deputada federal e ex-secretária 
de Saúde de Santa Catarina, Carmen 
Zanotto (Cidadania-SC), defendeu que 
os gestores estaduais e municipais pre-

cisam ter segurança para atuar frente 
à possibilidade de novos avanços da 
pandemia no país, para que não se re-
pita o que ocorreu entre o fim de 2020 e 
início de 2021, quando leitos foram de-
sativados e a 2ª onda retomou os níveis 
de casos e mortes com força.

“Alguns cientistas já estão mos-
trando que nós podemos ter uma nova 
onda. Este vírus tem novas variantes. A 
gente não sabe a rapidez com que pode 
retornar aos nossos estados e muni-
cípios. A gente só vai ter segurança se 
estivermos com leitos à disposição.  Se 
você desmobiliza equipamentos, equi-
pes de enfermagem e médica, vejo com 
muita complexidade”, pontuou.

Ela defendeu a aprovação de uma 
nova legislação que assegure esses 
recursos à aprovação de leitos de UTI, 
sem a dependência de liberação de re-
cursos adicionais por meio de medidas 
provisórias. 

O secretário de Atenção Especiali-

zada à Saúde do Ministério da Saúde, 
Sérgio Okane, afirmou que o governo 
está processando os pedidos de autori-
zação de leitos de UTI para pacientes 
com covid-19 em 24 horas, sendo mais 
alguns dias para conclusão dos trâmi-
tes burocráticos de oficialização.

De acordo com o secretário, o nú-
mero de leitos autorizados saltou de 
9.940 em janeiro para 22.074 no mês de 
abril. “Não é que o Ministério da Saúde 
não gostaria de credenciar todos esses 
leitos. Mas o orçamento disponível não 
cabe tudo isso. Essa discussão é impor-
tante para ver se conseguimos nos pre-
parar melhor para possíveis terceiras 
ondas”, afirmou.

Okane informou que o ministério 
está discutindo critérios para a defini-
ção acerca da continuidade ou não da 
autorização de leitos de UTI para co-
vid-19. “Estamos tentando identificar 
qual é a taxa de ocupação . Hoje não 
temos dados concretos”, disse.

Número de leitos autorizados saltou de 9.940 em janeiro para 22.074 no mês de abril, diz MS

Estados pedem manutenção de 
financiamento de leitos de UTI

MAURÍCIO BAZILIO

MARCELO CAMARGO

OO Governo Federal, por meio do 
Ministério da Saúde, anunciou 
durante coletiva de imprensa 

na tarde desta terça-feira, 11, a libera-
ção de R$ 909 milhões destinados ao 
combate da pandemia de coronavírus 
no País. A cerimônia contou com a 
presença do presidente Jair Bolsonaro, 
que não se pronunciou durante o even-
to, e do ministro Marcelo Queiroga.  

O valor será destinado às admi-
nistrações municipais e dividido em 
quatro eixos principais: R$ 395 milhões 
serão para a atenção primária à Saúde; 
R$ 120 milhões para o apoio e cuidado 
de pessoas idosas; R$ 345 milhões de 
incentivo financeiro para garantir a 
segurança alimentar e prevenir a má 
nutrição em crianças menores de sete 

anos e gestantes com perfil no Bolsa 
Família; e fortalecimento das equipes 
de assistência aos povos e comunida-
des tradicionais, como quilombolas e 
indígenas, no valor de R$ 48 milhões. 

Durante a cerimônia, que durou 
cerca de 20 minutos, Queiroga voltou 
a afirmar que o governo federal liberou 
a compra de 100 milhões de doses do 
imunizante produzido pela Pfizer. 

A previsão de entrega, de acordo 
com o ministro, é que o primeiro lote 
com 30 milhões de doses da vacina 
produzida pela Pfizer chegue ao Brasil 
até o final de setembro e os outros 70 
milhões até dezembro.

Na segunda-feira, 10, o Brasil apli-
cou pouco mais de 900 mil doses de 
vacina em todo o território nacional.  Marcelo Queiroga fez anúncio nesta terça, 11

Governo Federal anuncia R$ 909 
milhões para combater a Covid-19 

PANDEMIA
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21 cm de largura por 6,5 de altura

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)Ativo  2020 2019

Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa   14.784   808 
Contas a receber   7.270   3.707 
Estoques   16.631  24.501 
Tributos e contribuições a recuperar CP   1.007   682 
Ativos biológicos   9.984   7.800 
Outros ativos   21   6 
    49.697   37.504 

Não circulante   
Depósitos judiciais   397   404 
Partes relacionadas    -     10.209 
Ativo biológico LP   354   431 
Imobilizado   58.255   59.587 
    59.006   70.631 

Total do ativo   108.703   108.135 

   2020 2019
Receita líquida de vendas   72.787   41.420 
Variação do valor justo dos ativos biológicos   2.184   1.537 
(-) Custo dos produtos vendidos   (58.978)  (35.588)
(=) Lucro bruto   15.993  7.369 
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais    
Gerais e administrativas   (18.968)  (8.818)
Tributárias   (89)  (121)
Outras receitas (despesas) operacionais   1.094   3.028 
(=) Lucro/(prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro  (1.970)  1.458  
Despesas financeiras  (6)  (3)
Receitas financeiras  553   499 
(=) Resultado financeiro, líquido  547   496 
(=) Lucro/(prejuízo) antes dos impostos sobre a renda (1.423)  1.954 
(-) Impostos diferidos   (691)  (549)
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício   (2.114)  1.405 

CEARÁ-MIRIM AGROINDUSTRIAL S/A CNPJ 20.809.373/0001-15

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.  BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 00146/F-4 TIAGO DE SÁ 
BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE 

O. JÚNIOR CRC CE 009828/0-0 CPF 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

Passivo e patrimônio líquido  2020 2019
Circulante   
Fornecedores   1.987  1.046 
Obrigações sociais e trabalhistas   2.118  2.019 
Tributos e contribuições sociais CP   2.267  1.459 
Outras contas a pagar   111  -   
    6.483   4.524 
Não circulante   
Partes relacionadas   15.982  15.378 
Tributos diferidos   3.295  2.603 
Provisões para contingências   631  1.204 
    19.908  19.185 
Patrimônio líquido   
Capital social   120.353  120.353 
Reserva Legal   70  -   
Prejuízos acumulados   (38.111)  (35.927)
    82.312  84.426 
Total do passivo e do patrimônio líquido   108.703   108.135 

RAVENA ROSA

Estudo da Universidade de São 
Paulo (USP) mostra que a inati-
vidade física na pandemia pode 

aumentar as mortes por doenças car-
diovasculares em até 200 mil novos 
registros no longo prazo. O Grupo de 
Pesquisa em Fisiologia Aplicada & 
Nutrição, da Faculdade de Medicina, 
projetou em março de 2020, a partir 
da revisão de 50 estudos, que a falta 
de exercícios teve um crescimento de 
50%. 

Uma das pesquisas, que foi base 
para a análise, mostra que a falta de 
atividade física é responsável por cerca 
de 9% da mortalidade anual, resultan-
do em cerca de 5 milhões de mortes 
por ano no mundo. Outros dados en-
contrados mostram que mesmo a ina-
tividade de curto prazo (até um mês) 
pode aumentar o fator de risco para as 
doenças do coração.

“Nós temos dados que de fato con-
firmam que a inatividade física cres-

ceu, e cresceu especialmente nos gru-
pos clínicos que foram mais expostos 
a essa condição de isolamento social”, 
disse Bruno Gualano, professor da Fa-
culdade de Medicina da USP. O estudo 
recebeu o prêmio 2020 Impact Award 
do American Journal of Physiology - 
Heart and Circulatory Physiology, por 
ser o artigo mais citado da revista no 
último ano, com 77 citações.

As informações foram utilizadas 
na formulação de políticas públicas. 
“Muitos programas de atividade física 
a distância, política públicas, infe-
lizmente não no nosso país, mas em 
países europeus, no próprio Estados 
Unidos, para a promoção de atividade 
física.”

Gualano destacou que o exercício 
foi encarado pela comunidade cien-
tífica e pelos tomadores de decisão 
como um fator de risco importante 
que precisava ser combatido durante 
a pandemia.

RECOMENDAÇÕES
O pesquisador ressaltou que a 

orientação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) é a prática de 150 
a 300 minutos por semana de ati-
vidade física moderada a vigorosa. 
“É aquela atividade que a gente faz 
conversando com alguém ao lado 
e que a gente sente uma certa difi-
culdade para conversar.” No Brasil, 
cerca de 50% da população é consi-
derada inativa.

Ele afirmou, no entanto, que é 
preciso manter os cuidados para a 
prática diante dos riscos da covid-19. 
“A atividade física é essencial, mas a 
academia de ginástica não é. O que eu 
quis dizer com isso? Que a academia 
não é importante? Não, é importante, 
mas não é vital. Significa que eu con-
sigo manter meus níveis de atividade 
física sem me entranhar numa acade-
mia que não traga as condições ideais 
de proteção”, explicou. 

EFEITO PROTETOR
O grupo de pesquisa também se 

debruçou sobre o fator de proteção 
dos exercícios para as formas mais 
grave de covid-19. Foram avaliados 
200 pacientes internados com a infec-
ção, relacionando a condição ao nível 
de atividade física praticada. 

“O efeito protetor da atividade 
física vai até a página três. Há uma 
resposta protetora no geral, mas para 
quando a gente avalia o paciente gra-
ve, com comorbidade, com obesidade, 
de uma idade mais avançada, com 
doenças crônicas associadas, que são 
fatores agravantes da covid, esses fato-
res parecem superar o efeito protetor 
da atividade física.” 

Gualano destaca a importancia 
da atividade física, tendo em vista que 
reforça a resposta do organismo e pre-
vine condições que são fatores de risco 
para a covid grave, como obesidade, 
diabete tipo 2 e hipertensão.

Inatividade aumenta mortes 
por doença cardiovascular 
PANDEMIA | Responsável por cerca de 9% da mortalidade anual, a falta de exercícios teve crescimento de 50% no último anos, segundo pesquisa; 
da USP; Espera-se um aumento no número de óbitos provocado por doenças cardiovasculares em até 200 mil novos registros no longo prazo

Orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é a prática de 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa. No Brasil, cerca de 50% da população é inativa

FDA

A Agência de Alimentos e 
Medicamentos (FDA) dos Es-
tados Unidos autorizou a va-
cina contra covid-19 da Pfizer 
e da parceira BioNTech para 
uso em crianças a partir de 12 
anos, ampliando o programa 
de vacinação do país.

A vacina está disponível 
nos EUA sob uma autoriza-
ção de uso emergencial para 
pessoas a partir dos 16 anos. A 
Pfizer/BioNTech disseram que 
iniciaram o processo de apro-
vação total para essas idades 
na semana passada.

Nesta segunda-feira, 10, 
a FDA afirmou que estava fa-
zendo alterações para incluir 
milhões de crianças de 12 a 15 
anos.

É a primeira vacina contra 
a covid-19 a ser autorizada 
nos Estados Unidos para essa 
faixa etária, vista como um 
passo importante para levar 
as crianças de volta às escolas 
com segurança.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, pediu aos estados que 
disponibilizassem a vacina aos 
adolescentes mais jovens ime-
diatamente.

“A ação de hoje permite que 
uma população mais jovem 
seja protegida da Covid-19, 
aproximando-nos de retornar 
a um senso de normalidade e 
acabar com a pandemia”, disse 
a comissária em exercício da 
FDA, Janet Woodcock, em um 
comunicado.

“Os pais e responsáveis 
podem ter certeza de que a 
agência realizou uma revisão 
rigorosa e completa de todos 
os dados disponíveis, como fi-
zemos com todas as nossas au-
torizações de uso emergencial 
da vacina contra a covid-19.”

A maioria das crianças 
com covid-19 desenvolve ape-
nas sintomas leves ou nenhum 
sintoma. No entanto, as crian-
ças correm o risco de adoecer 
gravemente e ainda podem 
transmitir o vírus.

Houve surtos relacionados 
a eventos esportivos e outras 
atividades para crianças nessa 
faixa etária.

EUA AUTORIZAM 
VACINA DA PFIZER 
PARA FAIXA ETÁRIA 
DE 12 A 15 ANOS

DADO RUVIC

Primeira vacina para crianças
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“Lady Night”, da Tatá Werneck, vai para sua sexta temporada

Tatá Werneck, todos sabem, 
sofreu demais com a morte do 
ator Paulo Gustavo. Em todos os 
momentos, sempre esteve ao lado 
do amigo.

O clima, entre os mais 
próximos, ainda é de muita tristeza 
e até um certo inconformismo.

Em meio a tudo, Tatá vai 
precisar encontrar forças para 

gravar uma nova temporada do 
“Lady Night”.

Teoricamente, informa a 
produtora Floresta, “devemos 
gravar no segundo semestre”. 
E acrescenta: “o planejamento 
continua”.

Pro� ssional que é, Tatá 
certamente encontrará forças 
para fazer o seu trabalho. A� nal, o 

show não pode parar e até porque 
o “Lady Night” transformou-se em 
um produto essencial de grade no 
Multishow, em primeira exibição, e 
depois na TV Globo.

O programa vai para a sua 
sexta temporada e assim como as 
anteriores, deverá apresentar entre 
20 e 25 episódios. Os convidados 
começam a ser pensados.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Bianca Saraiva, recuperada, 

voltou às suas funções no “Jornal 
da Cidade”, da TV Cidade, em 

Fortaleza.Cabeça dura, Ratinho 
vem resistindo a promover mudanças 

em seu programa. Audiência 
caindo.HBO Max e HBO têm 

programado para dia 11 de julho a 
estreia da série “The White Lotus”, 

sátira social gravada num resort 
do Havaí.Começaram os ensaios 
dos participantes da “Superdança” 

do “Domingão do Faustão”. 
Simone Soares começou a gravar 

a terceira fase da personagem 
Leora, uma grega, para “Gênesis”...
A caracterização exigiu o uso de 
lentes castanhas...Antes da fase 
José do Egito, a atriz trabalhou 
em “Topíssima”, “Apocalipse”, 

“Sete Vidas”, entre outras novelas. 
Volta de Tonico Pereira às novelas 
será em “Olho por Olho”, do João 

Emanuel Carneiro.De volta à 
faixa das manhãs, o “Vem Pra 

Cá” tem apresentado resultados 
melhores. Agora precisa parar com as 

mudanças. 

HORÓSCOPO

Manter o que você já tem, ou mudar o papel 
profi ssional e apostar em outra atividade serão as 
refl exões do dia. Com Lua nova na área do dinheiro, 
você poderá começar um empreendimento, fi rmar 
um negócio ou solicitar fi nanciamento.

Resolva assuntos de família e ganhe tranquilidade. 
A Lua nova favorecerá mudanças, planejamento 
do futuro e eliminará velhas angústias. Aproveite 
as próximas quatro semanas para se fortalecer 
interiormente, cuidar da saúde.

Novo ciclo começará para valer a partir de hoje, com 
Lua nova em seu signo. Jogue a autoestima para cima 
e decida rumos. Comunicações, contatos e estudos 
ganharão impulso extra. As próximas quatro semanas 
trarão mais liberdade e independência. 

Uma surpresa no amor inaugurará uma fase de maior 
satisfação e intensidade. A Lua nova favorecerá o 
casamento e associações. Aproveite as próximas quatro 
semanas para ampliar relacionamentos, aprofundar 
vínculos com parceiros e renovar os sentimentos.

Sonhos reveladores e autoconhecimento marcarão 
esta Lua nova que poderá renovar crenças e expandir 
a consciência. As próximas quatro semanas serão 
produtivas na terapia e atividades criativas. Encerre 
um longo ciclo com maior liberdade interior.

Comece um trabalho, ou tratamento de saúde. A 
Lua nova poderá trazer o emprego dos sonhos, ou 
fortalecer sua posição na ocupação atual. As próximas 
quatro semanas trarão sucesso e bons resultados 
fi nanceiros. Estabilize relações, organize a rotina.

Atividades em grupo e posição de destaque na equipe 
de trabalho marcarão esta Lua nova que também 
renovará o ambiente social. Aproveite as próximas 
quatro semanas para ampliar sua rede, aprofundar 
vínculos e iniciar relações que poderão se tornar estáveis.

Esta Lua nova em harmonia com seu signo será especial 
no amor. Espere por surpresas gostosas do par e clima 
quente na vida íntima. Se estiver só, poderá se apaixonar 
novamente. As próximas quatro semanas serão animadas 
e inspiradoras. 

Assuma posição de destaque na carreira. A Lua 
nova inaugurará uma fase de sucesso e de projeção 
profi ssional. Aproveite as próximas quatro semanas 
para inovar a atuação e ganhar popularidade. Amizades 
apoiarão seus projetos.

Comece nova fase na vida familiar. Autoestima, 
segurança nas relações e casa mais confortável 
marcarão esta Lua nova que fortalecerá suas estruturas e 
criará bases fi rmes para o futuro. Aproveite as próximas 
quatro semanas para tornar a rotina mais gostosa. 

Planos de estudo, de viagem e conexões internacionais 
devolverão o entusiasmo nesta Lua nova. As próximas 
quatro semanas trarão prestígio e maior poder de 
infl uência. Bom para consolidar a carreira e conquistar 
alianças infl uentes. 

A cabeça estará à mil com novas ideias, contatos 
poderosos e decisões de investimentos. A Lua nova 
ativará as comunicações. Atividades comerciais 
ganharão impulso extra. Aproveite as próximas quatro 
semanas para se entender com parceiros de trabalho.

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)

Tem outra
Aqui já foi falado que Glenda 

Kozlowski irá ao Japão na Olimpíada. 
Vai fazer um trabalho para a Band e 
participar da cobertura do BandSports. 
Mas iria de qualquer jeito, como 
convidada do COB.

 

Problema - 1
O governo japonês decidiu 

estender o estado de emergência em 
Tóquio até o dia 31 deste mês. O alerta 
sanitário também inclui outras regiões, 
como Osaka, Kyoto e Hyogo para 
reduzir infecções e a superlotação nos 
hospitais.

 

Problema - 2
A situação no Japão, assim 

como em tantos outros lugares do 
planeta, não é nada propícia para 
a realização de uma Olimpíada.No 
entanto, continuam existindo esforços 
para fazer prevalecer os interesses 
comerciais.

 

Bastidor
� ais Muller/Maresca, Jéssica 

Juttel/Michal e Amanda Grimaldi/Mila 

A Record anuncia para 
setembro a estreia da terceira 
temporada do “Top Chef”, 
com apresentação de Felipe 
Bronze.Emissora e produtora 
ainda não defi niram início de 
gravações.

ANTONIO CHAHESTIAN

nos bastidores de “Gênesis” – fase 
Abraão. As gravações desta etapa 
da novela estão chegando ao � m. 

 

Na fi ta
Para todos os efeitos, uma nova 

edição de “O Aprendiz” continua 
nos planos da Band, para produção 
e exibição no segundo semestre. 
De acordo com Roberto Justus, o 
programa terá um formato bem 
diferente das edições anteriores.

Remanejamento
Nos interiores do jornalismo 

da Globo se trabalha com a 
possibilidade de uma integração 
ainda maior entre todos os seus 
valores.Por exemplo: fala-se muito 
em Aline Midlej como uma das 
próximas atrações da TV aberta.

Aniversário
Nesta última segunda-feira, o 

“Jornal da Band” iniciou a exibição 
de uma série de reportagens 
especiais, comemorativa aos 54 
anos da TV Bandeirantes – SP, que 
se completam no dia 13.



O Ministério da Saúde anunciou 
nesta terça-feira, 11, a vacina-
ção contra a covid-19 de toda 

a delegação olímpica e paraolímpica 
brasileira que vai aos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020, cuja abertura está 
marcada para 23 de julho, depois de 
ter sido adiada em um ano devido à 
pandemia.  O imunizante será doado 
pelo Comitê Olímpico Internacional 
(COI), que havia anunciado em março 
que receberia doações da China para 
aplicar em todos os atletas que dispu-
tarão os Jogos de Tóquio.

Segundo dados apresentados pelo 
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
serão imunizados 1.814 indivíduos, en-
tre atletas e comissão técnica. Ele disse 
que, para isso, foram fornecidas 4.050 
doses pela farmacêutica norte-ameri-
cana Pfizer e outras 8 mil pela chinesa 
Sinovac, fabricante da Coronavac.

“Temos doses suficientes para 
imunizar nossos atletas e ainda refor-
çar o Plano Nacional de Imunização”, 
disse Queiroga em uma entrevista co-
letiva para anunciar a iniciativa, na se-
de do Ministério da Saúde, em Brasília. 
Desde o início da aplicação dos imuni-
zantes no Brasil, o Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) afirma que não iria “furar 
a fila” da vacinação.

“O COB sempre se posicionou a 
favor de seguir o Plano Nacional de 
Imunização. Além disso, só abrimos 
conversas sobre a possibilidade de 
imunizar a delegação quando con-
firmamos que, para cada atleta ou 
oficial vacinado, o país receberá mais 
duas doses para imunizar a população 
brasileira. Esta é uma grande contri-
buição do Movimento Olímpico neste 

momento tão difícil que o mundo en-
frenta”, disse Marco Antônio La Porta, 
vice-presidente do COB e chefe de 
Missão do comitê nos Jogos Olímpi-
cos. “Mesmo sem a obrigatoriedade da 
vacina para a participação nos Jogos, 
não há dúvidas de que nos sentiremos 
mais seguros para representar o Brasil 
nos Jogos Olímpicos.”

De acordo com o Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), serão imunizados 
também todos aqueles credenciados a 
acompanhar as delegações, incluindo 
jornalistas, oficiais e técnicos que tra-
balharão nas mais variadas funções, 
como na coleta de exames antidoping, 
por exemplo.

CRONOGRAMA
De acordo com o cronograma 

apresentado pelo Ministério da Saúde, 
a vacinação dos atletas e das comis-

sões técnicas deve se iniciar hoje, 12,  
nas cidades de Fortaleza, São Paulo e 
Rio de Janeiro. Haverá imunizações 
também em Porto Alegre e no Distrito 
Federal, a partir de 17 de maio.

Para operacionalizar a vacinação 
desse público específico, o Ministério 
da Defesa auxilia com a logística de 
distribuição dos imunizantes e na dis-
ponibilização de salas de aplicação.

OPINIÕES DISTINTAS
A vacinação divide a opinião dos 

especialistas. Daniel Y. Bargieri, pro-
fessor do Instituto de Ciências Biomé-
dicas da USP e coordenador do Núcleo 
de Pesquisas em Vacinas da USP, apro-
va a medida. “Há tempo hábil para 
completar a vacinação de todos com 
duas doses, seja qual for a vacina. A 
vacinação das equipes e atletas é ne-
cessária para a segurança individual 

deles, bem como para prevenir que o 
vírus se espalhe do Brasil para Tóquio 
e de Tóquio para outros países e para o 
Brasil (na volta)”, avalia.

Bargieri destaca que o tema é 
delicado, difícil de promover um con-
senso. “Cada grupo prioritário possui 
uma explicação lógica. Seja por nível 
de exposição (profissionais da linha de 
frente), seja por risco relativo (idosos e 
comorbidades), seja por importância 
percebida pela sociedade (professo-
res). Afinal, a rigor trata-se de discri-
minação. Eu vejo atletas e equipes 
que irão representar o País no maior 
evento esportivo do mundo como um 
grupo prioritário. Além disso, há o fa-
to de se tratar de esporte, que é uma 
atividade cuja importância no tecido 
social é frequentemente subestimada 
no Brasil. O número de doses destina-
das terá impacto irrisório no PNI. Ou 
nenhum, dado que são doses doadas 
com este fim específico”, argumenta.

Natália Pasternak, microbiologis-
ta e presidente do Instituto Questão 
de Ciência (IQC), tem visão oposta. 
Ela, em entrevista ao Estadão, criti-
ca, inclusive, a realização dos Jogos 
Olímpicos. “Não concordo nem que a 
Olimpíada seja realizada quanto mais 
que doses sejam destinadas aos atletas 
antes de outros grupos prioritários”, 
opina a especialista. “O mundo está 
doente. Até que esteja ele seja curado, 
não vejo razão em promover even-
tos com aglomerações de pessoas e 
viagens internacionais que envolvem 
não só os atletas, mas delegações dos 
países. É um problema de prioridades. 
Somos um País que estabelece como 
prioridade o esporte”, completa. 
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AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

PELÍCULA DE VIDRO ::::::::: R$9,99
CAPAS EM GERAL ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

PROTETOR DE CABO ::::::::: R$9,99
FONES DE OUVIDO ::::::::: A PARTIR DE R$14,99
CARREGADORES ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

CABOS PARA IPHONE ::::::::: A PARTIR DE R$24,99

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

PRECISOU DE UMA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
PRODUTOS ELETRÔNICOS E EM INFORMÁTICA
 OU SERVIÇO DE CHAVEIROS...

Av. Salgado Filho, 1567 - Lagoa Nova - Natal/RN | Em frente ao Midway Mall 

NATAL
ELETROINFOR

PROCURE A 
MANUTENÇÃO EM: TELEVISORES, 
DVD'S, NOTEBOOK, MICROONDAS.

REPARO EM IPHONE, SMARTPHONE 
E TABLET EM GERAL.

CHAVEIRO MÓVEL 24H E  
CÓPIA DE CHAVES EM GERAL.

CONFECÇCONFECÇÃO DE CARIMBOS E 
RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER

Fale com a gente:
(84) 3211.8521 |       9 8843.0285             

Serviços de chaveiro:
(84) 9 9104.8841  | 9 8858.0334

R$10 RECARGA DE CARTUCHO
 PRETO OU COLOR 

MARCELO CASALL JR

Governo anuncia que atletas 
serão vacinados para Tóquio
OLIMPÍADAS | Ao todo, serão imunizadas 1.814 pessoas, entre esportistas e não-esportistas; vacina são doações da Pfizer e da Sinovac ao Comitê 
Olímpico Internacional (COI). Vacinação deve se iniciar hoje, 12,  em Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro e, no dia 17, em Porto Alegre e DF 

Queiroga afirmou que há doses suficientes para imunizar atletas e reforçar Plano Nacional 

CAMPEONATO

A Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ) anunciou nesta 
terça-feira, 11, a convocação de 
18 atletas para o Campeonato 
Mundial da modalidade, que se-
rá realizado entre os dias 6 e 13 
de junho, em Budapeste (Hun-
gria). Trata-se do último evento 
valendo pontos no ranking de 
classificação para a Olimpíada 
de Tóquio (Japão).

O destaque é o retorno de 
Mayra Aguiar, da categoria até 
78 quilos. A bicampeã mundial 
não combate desde setembro 
de 2020, devido a uma lesão no 
ligamento cruzado anterior do 
joelho esquerdo, durante treina-
mento da seleção em Portugal, 
na Missão Europa. Ela precisou 
ser submetida a uma cirurgia e 
voltou a treinar em março.

“Os resultados mais recen-
tes, como os quatro pódios no 
Grand Slam de Tbilisi [Geórgia] 
e os cinco pódios no Grand 
Slam de Kazan [Rússia], mos-
tram nossa evolução e indicam 
que o planejamento está no 
caminho certo. Esperamos al-
cançar nossos objetivos nesse 
Mundial. Queremos melhorar 
o ranking das categorias que 
ainda estão fora da zona de 
classificação olímpica e definir 
as disputas internas pelas vagas 
do Brasil”, afirmou Ney Wilson, 
gestor de Alto Rendimento da 
CBJ, ao site oficial da entidade.

Segundo a CBJ, a coloca-
ção no ranking mundial foi o 
critério adotado para definição 
dos representantes brasileiros 
em Budapeste. Além do judoca 
mais bem posicionado de cada 
categoria (sete no masculino e 
sete no feminino), foram sele-
cionados os outros quatro me-
lhores atletas, por pontos (dois 
homens e duas mulheres), na 
lista da Federação Internacio-
nal de Judô (IJF, sigla em inglês): 
Aléxia Castilhos (até 63 kg), Bea-
triz Souza (até 78 kg), Leonardo 
Gonçalves (até 100 kg) e David 
Moura (acima de 100 kg).

Na Olimpíada, cada país po-
de ter um judoca por categoria. 
Neste momento, o Brasil estaria 
representado em 12 delas. As 
exceções são os pesos até 57 kg 
(feminino) e até 73 kg (mascu-
lino), onde Ketelyn Nascimento 
e Eduardo Katshuiro ainda 
buscam subir no ranking para 
se credenciarem a um lugar em 
Tóquio. Um bom desempenho 
no Mundial é fundamental. O 
campeão, por exemplo, amea-
lha dois mil pontos, o dobro do 
que receberia em um Grand 
Slam.

Para se classificar aos Jogos, 
os atletas devem estar entre os 
18 melhores da categoria. 

COM VOLTA DE 
MAYRA, SELEÇÃO DE 
JUDÔ É CONVOCADA 
PARA MUNDIAL


