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Relatório aponta que 
Natal é a capital do 
Nordeste que mais 
investe na educação

Pandemia fecha quase 
10 mil empresas e 
faz disparar número 
de MEIs no Estado

Mossoró é município 
pioneiro no Brasil a 
aderir ao Programa 
Primeira Infância

MPs acompanham 
avanço na vacinação 
da população em 
situação de rua

POLÍTICA. 4 | Natal é a capital do 
Nordeste que mais investiu em 
educação no ano de 2020. Os dados 
foram divulgados pela organização não 
governamental “Todos pela Educação”. 
O prefeito Álvaro Dias atribui o resultado 
ao trabalho empreendido para amparar 
a comunidade escolar do município.

CIDADES. 6 | A Fecomércio RN divulgou 
levantamento mostrando o impacto 
da pandemia da covid-19 nos perfis 
dos negócios no Estado. O saldo entre 
fechamento e aberturas das empresas 
de maior porte é negativo em 9.869; 
no universo dos MEIs, o resultado é 
positivo, com 37.314 empresas a mais.

CPI é instalada para investigar 
gastos durante a pandemia
POLÍTICA.3 | Finalmente, a Comissão que investigará contratos firmados pelo Governo do RN 
referentes ao enfrentamento à pandemia da covid-19 saiu do papel, nesta quarta-feira 4

Brasileiras do vôlei estão 
na semifinal da Olimpíada

    O DJ Stari tocava “Show das Poderosas”, de Anitta, enquanto brasileiras e russas 
aqueciam para o confronto válido pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O 
hit parece ter contagiado a seleção brasileira, que derrotou as adversárias de virada, por 
3 sets a 1, nesta quarta-feira 4, e avançou para a semifinal da competição. Agora, o Brasil 
enfrentará a Coreia do Sul, amanhã. Rosamaria (foto) é destaque da nossa equipe.  Pág.14
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Deputados Francisco do PT e Kelps Lima já apresentaram divergências sobre convocação do governador da Bahia, Rui Costa

Engana-se quem pensa que o 
ministro Fábio Faria está com 
a bola toda com Jair Bolsonaro. 

Não fi que animado, caso você for 
convidado para ocupar algum posto 
de destaque no governo federal.

Nos bastidores, “informes” dão 
conta de uma quadrilha que planeja 
uma série de assaltos no RN.
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CIDADES. 7 | A Prefeitura de Mossoró 
lança hoje o Primeira Infância. Será 
no auditório da Estação das Artes 
Elizeu Ventania, a partir das 9 horas. 
O município foi o primeiro do Brasil 
a formalizar adesão ao Programa 
do Ministério da Cidadania, durante 
solenidade ocorrida dia 23 de junho.

CIDADES. 5 | Ministérios Públicos e a 
Defensoria Pública do Rio Grande do 
Norte atuam, desde o início da campanha 
de vacinação contra a covid-19, para 
garantir o acesso aos imunizantes das 
pessoas em situação de rua. Em Natal, 
a população que se enquadra nessa 
categoria é estimada em 1.214 pessoas. 
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Enebriado
A colunista Bela Megale, de O Globo, 

confi rmou o que noticiei aqui: o principal 
afi ançador da nomeação de Ciro Nogueira 
para a Casa Civil é o ministro da Propa-
ganda, Fábio Faria. Inclusive, ontem após a 
posse de Ciro, foi Fabio quem regou a vinho 
e buff et de gala jantar em sua residência em 
Brasília, para celebrar o fortalecimento do 
centrão no governo federal, com presença de 
Bolsonaro, Ciro e seleto grupo de políticos.

Até o naufrágio
Politicamente junto ao governo federal, 

Fábio Faria joga muito bem e faz amarração 

que poderá, sim, resultar em sua indicação 
em eventual chapa presidencial de Bolsonaro 
como candidato a vice-presidente da Repúbli-
ca. Isso se o centrão não abandonar o barco 
bolsonarista antes das eleições de 2022 – o 
que não é impossível a contar com o crescente 
naufrágio popular bolsonarista e o fortaleci-
mento de candidaturas como a de Lula.

E agora, Carlos?
O deputado federal Paulo Ramos (PDT-

-RJ) anunciou que o PDT não mais brigará 
pelo voto impresso por não compactuar 
com a proposta de Bolsonaro, que busca 
desestabilizar a democracia e fazer incur-

são golpista. Presidente do PDT no RN, 
qual será a posição de Carlos Eduardo, fi -
cará contra ou a favor do partido? Em tem-
po: o ministro Fábio Faria pediu para que 
Carlos silencie as críticas a Bolsonaro.

Lula, lá
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva venceria a eleição do ano que vem 
no primeiro turno, indica pesquisa da em-
presa Quaest divulgada nesta quarta-feira. 
Por incrível que pareça, Lula só não levaria 
no primeiro turno, pelos cenários de hoje, 
se na corrida sucessória estiverem nomes 
como José Datena e Sérgio Moro.

RICARDO STUCKERT

E

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

Rogério Marinho deverá ter preferência 
de Bolsonaro para o Senado

ngana-se quem pensa que o ministro da Propaganda, Fá-
bio Faria, está com a bola toda com Jair Bolsonaro, quando 
da disputa com o ministro Rogério Marinho (Desenvolvi-
mento Regional) pela preferência do presidente nas elei-
ções do Rio Grande do Norte. Tanto Fábio quanto Rogério 
brigam pelo apoio presidencial para disputarem o Senado. 
Na perspectiva de entendedores da política nacional, é 
Rogério Marinho, e não Fábio, quem disporia de maiores 
chances de emplacar a candidatura.

Ontem mesmo, em entrevista concedida à 96 FM de 
Natal, Bolsonaro mostrou o quanto está comprometido 
com uma ou com outra dessas postulações, afi rmando que 
Fábio e Rogério devem “tirar no par ou ímpar” quem dispu-
tará o Senado e quem deverá tentar vaga na Câmara dos 
Deputados. Ou seja, Bolsonaro não irá meter a colher nes-
sa briga, diferentemente do que se especulava a respeito. 
Antes pelo contrário, se tiver que apoiar uma delas, muito 
provavelmente será a de Rogério.

Antes de conceder entrevista a Bruno Giovanni e Ênio 
Sinedino por articulação de Fábio, Bolsonaro prestigiou 
pessoalmente Rogério, visitando-o durante a manhã em 
seu gabinete na sede do Ministério do Desenvolvimento 
Regional na companhia de fi guras do alto escalão do go-
verno federal, como o novo ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira. Foi um gesto para mostrar a importância que 
Bolsonaro reputa ao trabalho que Rogério desenvolve, que 
tem dado ao governo federal obras para inaugurar, tanto 
no campo hídrico quanto no habitacional, o que tem ren-
dido positivamente para o governo.

Rogério teve o lançamento de sua chapa, com ele para o 
Senado e o deputado federal Benes Leocádio para o governo, 
sustado por ação direta de Fábio junto à família presidencial, 
o que gerou uma crise que quase levou à demissão de Rogé-
rio, que solicitou licença do ministério – quando na verdade 
queria a demissão. Rogério não aceitou a interveniência pre-

sidencial em assuntos paroquiais potiguares.
A posição de Rogério acendeu a luz vermelha no clã 

bolsonarista, que viu ali o risco de perder um ministro 
operacional que tem dado resultados ao governo. A partir 
de então, cresceu no seio governamental a ideia de neutra-
lidade em relação à disputa provinciana norte-rio-gran-
dense, que nada agrega ao presidente em termos eleitorais 
nacionais. Daí o “tirar no par ou ímpar” ter sido o termo 
usado por Bolsonaro para demonstrar sua imparcialidade, 
deixando a questão para ser decidida entre Rogério e Fábio.

É nesse contexto que Fábio se enfraquece muito, tendo 
em vista que Rogério, muito mais organizado que Fábio em 
termos eleitorais, larga na frente disparado, por já ter alinha-
do com dezenas de prefeitos e lideranças norte-rio-granden-
ses uma rede de apoios a sua candidatura, muitos desses 
apoios fruto de parcerias administrativas, convênios e inves-
timentos diretos do governo federal nas cidades do Estado.    

No frigir dos ovos, Bolsonaro fará o que Rogério quiser, 
uma vez que o ex-presidente da Câmara de Natal, ex-de-
putado federal e relator das reformas trabalhista e previ-
denciária tem um grupo sólido de apoiadores, enquanto 
que Fábio conta apenas com o apoio do pai, ex-governador 
Robinson Faria, do deputado estadual Galeno Torquato e 
de mais meia dúzia de prefeitos e vereadores.

Para completar, soou muito mal a publicização da arti-
culação entre Fábio e o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo 
Alves, até então crítico ferrenho de Bolsonaro. Fábio se reu-
niu com Carlos Eduardo antes da publicação de uma pes-
quisa em que ambos aparecem em cenário relativamente 
interessante eleitoralmente, com o objetivo de fomentar 
uma chapa Carlos governo e Fábio Senado. Porém, divul-
gou desastrosamente em suas redes que “orientou” Carlos 
a deixar de criticar Bolsonaro, gerando um problema para 
Carlos, cujo partido tem candidato a presidente, Ciro Go-
mes, que é crítico ferrenho da gestão presidencial.

No frigir dos ovos, o presidente Jair 
Bolsonaro fará o que o ministro 
Rogério Marinho quiser

REPRODUÇÃO
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CPI da Covid é instalada na Assembleia e 
não descarta convocar governador da Bahia

Tudo indica que a ideia da re-
abertura de uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI), 

na Câmara Municipal, para investi-
gar contratos da Prefeitura do Natal, 
alvo de uma operação no último dia 
1º de julho, não vá sair do papel.

No segundo dia de retorno dos 
trabalhos na Câmara, pós recesso 
do meio do ano, o assunto ainda 
não foi citado. Para a instalação da 
Comissão, serão necessárias assina-
turas de dez dos 29 parlamentares, 
mas até o momento, apenas sete ve-
readores assinaram o requerimento.

Dos 29 vereadores, 24 são da ba-

se do prefeito Álvaro Dias, o que tor-
na quase impossível a tramitação 
da CEI. Em contato com o Agora 
RN, vereadores da base afi rmaram 
que até o momento não há indícios 
concretos que possa justifi car uma 
investigação. Enquanto isso, os ve-
readores de oposição seguem na 
luta para tentar as dez assinaturas.

O vereador Robério Paulino 
(PSOL) disse que “há um burbu-
rinho na base da maioria, mas 
nada certo”.

A Polícia Federal fez operação 
na manhã na Secretaria Munici-
pal de Saúde de Natal, no dia 1º 

de julho passado. A Controladoria 
Geral da União (CGU) investiga a 
compra de ventiladores pulmona-
res para o Hospital de Campanha.

O trabalho foi realizado em 
parceria com o Ministério Público 
Federal (MPF). O objetivo é apu-
rar irregularidades ocorridas na 
compra de ventiladores pulmona-
res para utilização no Hospital de 
Campanha de Natal.

A investigação aponta para 
irregularidades na aquisição de 
20 ventiladores pulmonares pela 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Natal, no valor de R$ 2.160.000, 

que seriam utilizados no Hospital 
de Campanha da capital.

Os levantamentos indicaram 
que os equipamentos compra-
dos tinham origem e qualidade 
duvidosas e alguns já apresen-
taram defeitos por ocasião da 
entrega. Também foi constatado 
pela Operação Rebotalho que 
a vida útil dos ventiladores pul-
monares já se encontrava, quase 
na sua totalidade, expirada e que 
alguns equipamentos adquiridos 
haviam sido descartados por 
instituições/hospitais por serem 
obsoletos ou inservíveis.

Proposta de reabertura da CEI para investigar 
contratos segue indefinida na Câmara de Natal

COMPRA DE VENTILADORES

A Comissão Parlamentar de In-
quérito que investiga 12 con-
tratos fi rmados pelo Governo 

do Estado referentes ao enfrentamen-
to à pandemia da covid-19 foi instala-
da na tarde desta quarta-feira 4, na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte. Os membros confi rmaram 
a indicação do deputado Kelps Lima 
(Solidariedade) ao posto de presiden-
te, enquanto o deputado Francisco do 
PT será o relator. Os deputados Getú-
lio Rêgo (DEM), George Soares (PL) 
e Gustavo Carvalho (PSDB) serão os 
membros titulares, enquanto Gale-
no Torquato (PSD), Nelter Queiroz 
(MDB), Tomba Farias (PSDB), Ubaldo 
Fernandes (PL) e Isolda Dantas (PT) 
serão suplentes. Na primeira reunião, 
o plano de trabalho e requerimentos 
foram aprovados.

Por proposição do presidente da 
CPI e aprovação dos membros, fi cou 
defi nido que as reuniões da comis-
são ocorrerão às quartas e quintas-
-feiras, a partir das 13 horas, desde 
que a sessão ordinária em plenário 
tenha sido fi nalizada. O relatório 
fi nal a ser elaborado pela comissão, 
também por decisão consensual dos 
parlamentares membros, deve ser 

apresentado pelo relator até a ante-
penúltima semana de realização dos 
trabalhos, previstos para ocorrerem 
até o dia 4 de dezembro. Também 
por decisão da comissão, todos as 
informações que chegarem à CPI ou 
que forem solicitadas em nome do 
grupo deverão passar pelo presiden-
te da comissão, com cópia encami-
nhada ao relator, assim como todas 
as solicitações de informações feitas 
pela CPI deverão constar com prazo 
para a resposta em dias úteis.

“São medidas que colaboram 

com a organização dos trabalhos 
e otimização do tempo de traba-
lho da CPI. Vamos tentar fazer as 
oitivas e análise dos documentos o 
mais brevemente possível, para co-
laborar com o trabalho do relator. 
Tenho certeza de que é intenção de 
todos os membros e suplentes que 
tenhamos um trabalho efi ciente e 
que dê as respostas que o povo do 
Rio Grande do Norte precisa”, disse 
o deputado Kelps Lima.

Entre os requerimentos aprecia-
dos, os parlamentares aprovaram a 

solicitação à Secretaria Estadual de 
Saúde de cópias de todos os 12 con-
tratos investigados pela comissão, 
para que sejam respondidos em até 
48 horas. Além disso, também soli-
citaram ao Ministério Público Esta-
dual, Federal, a Procuradoria Geral 
da República, Polícia Federal, Tribu-
nal de Contas do Estado, Tribunal 
de Contas da União, Controladoria 
Geral da União informações, sigi-
losas ou não, de todas as investiga-
ções que porventura tratem sobre 
os contratos que serão analisados 

pela comissão, incluindo a compra 
de respiradores pelo Consórcio Nor-
deste à empresa Hempcare.

Ainda durante a reunião, os 
parlamentares também aprovaram 
a convocação de 22 pessoas para 
prestarem informações à CPI, como 
testemunhas ou investigados. Os re-
querimentos foram apresentados pe-
los deputados Gustavo Carvalho, Ga-
leno Torquato, Nelter Queiroz (MDB) 
e do próprio presidente, Kelps Lima. 
Entre os pedidos está a convocação 
do ex-presidente do Consórcio Nor-
deste, Rui Costa, que é governador da 
Bahia, que comandava a autarquia 
à época do contrato para compra 
dos respiradores pulmonares que 
resultaram em prejuízo próximo a 
R$ 49 milhões aos estados da região, 
incluindo o Rio Grande do Norte, que 
perdeu quase R$ 5 milhões. O relator, 
contudo, demonstrou dúvidas sobre 
a legalidade da convocação.

“Gostaria que tivéssemos um 
parecer da nossa Procuradoria Legis-
lativa para saber se a convocação de 
um governador de estado é possível, 
mesmo com os argumentos apresen-
tados pelo presidente da comissão”, 
ponderou Francisco do PT, em re-
ferência à justifi cativa do deputado 
Kelps Lima de que a convocação de 
Rui Costa seria referente à atuação 
enquanto presidente do Consórcio 
Nordeste, que é uma autarquia que 
geriu recursos do erário potiguar.

Após a reunião, fi cou agendado 
um novo encontro para a quarta-
-feira 11. Não há a confi rmação se 
ocorrerão oitivas no dia, o que vai de-
pender da disponibilidade dos con-
vocados e convidados pela comissão.

INVESTIGAÇÃO | Relator da 
CPI, deputado Francisco 
do PT, quer parecer da 
Procuradoria Legislativa, 
sobre possibilidade da 
convocação de Rui Costa

JOSÉ ALDENIR

JOSÉ ALDENIR

Reuniões ocorrerão às quartas e quintas-feiras, a partir das 13 horas, desde que a sessão ordinária em plenário tenha terminado 

Vereador Robério Paulino, do 
PSOL, fala sobre “burburinho 
na base da maioria”



Natal é a capital do Nordeste 
que mais investiu em educa-
ção durante o ano de 2020. 

Os dados foram divulgados na se-
gunda-feira 2 pela organização não 
governamental “Todos pela Edu-
cação”. De acordo com a pesquisa, 
que analisa dados do Sistemas de 
Informações Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro (SICONFI), 
a Prefeitura do Natal aumentou de 
2019 a 2020 em 1,1% o percentual de 
investimento nas despesas anuais 
empenhadas na função Educação, o 
que totaliza um montante superior 
a R$ 5 milhões. O investimento de 
2020 foi de R$ 449 milhões. 

Das nove capitais nordestinas, 
apenas Natal e Fortaleza apresenta-
ram crescimento. Maceió não apre-
sentou os dados ofi ciais. A capital 
do Ceará registrou um aumento 
de 0,7% no setor. Dentre todas as 
capitais do país, Natal fi gura na 4ª 
colocação, atrás apenas de Porto 
Alegre (1º), Macapá (2º) e Manaus 
(3º). Das 26 capitais brasileiras, 19 
não apresentaram crescimento nos 
investimentos da educação, de acor-
do com o relatório divulgado.

O prefeito Álvaro Dias atribui 
o resultado da ONG “Todos pela 
Educação” ao trabalho sério em-
preendido para amparar a comu-
nidade escolar de Natal, mesmo 
em tempos de covid-19. Ele destaca 
os investimentos extras realizados 

desde o ano passado devido ao 
novo cenário da pandemia do coro-
navírus, exigindo esforços para ga-
rantir a biossegurança dos alunos, 
como também uma alimentação 
adequada no período em que não 
foi possível frequentar a escola. 

“A Educação é uma de nossas 
prioridades e não medimos esforços 
para garantir que os alunos, e toda a 
comunidade escolar, estejam em se-
gurança com o retorno gradativo das 

aulas neste ano letivo”, afi rma Álvaro 
Dias, referindo-se à aquisição de kits 
pessoais de higiene para alunos e tam-
bém sobre os equipamentos que com-
põem agora as escolas para reforçar as 
medidas de segurança e higiene. 

Segundo a secretária municipal 
de Educação, Cristina Diniz, foi reali-
zada uma força-tarefa para preparar 
as unidades de ensino para o retor-
no das atividades interrompidas 
presencialmente em decorrência 

da pandemia do novo coronavírus. 
“Realizamos a aquisição de kits de 
higiene, totens de álcool em gel, lava-
tórios móveis e fardamento, ou seja, 
despesas relevantes que impactam 
positivamente no investimento na 
educação e que também vão dar 
uma melhor condição ao retorno. 
Também realizamos a licitação e 
empenho para reforma de algumas 
unidades de ensino, no ano passado, 
com execução de obras já preparan-

do para o retorno”, pontuando ações 
que justifi cam o aumento de gastos e 
investimentos da Prefeitura do Natal 
na Rede Municipal de Ensino.

Para exemplifi car os investi-
mentos, a professora Cristina Diniz 
aponta o montante de mais de R$ 
3,5 milhões na aquisição de 56.484 
kits de higiene, que é composto de 1 
necessaire slin; 01 squeeze de 300ml; 
03 máscaras laváveis; 01 toalha de 
rosto; 04 gel higienizador de 50g 
para mãos; 02 sabonetes líquidos 
de 120ml e 01 protetor ( face shield), 
distribuído para toda a rede muni-
cipal durante o processo de retorno 
das atividades letivas presenciais, de 
acordo com o Protocolo para Retor-
no das Atividades Escolares cons-
truído com vários atores que com-
põem a educação pública de Natal.

Outro investimento na biossegu-
rança nas unidades de ensino foi na 
aquisição de 451 totens de lavatório 
de higienização para adultos; 184 
totens de lavatório de higienização 
infantil; 451 totens de álcool em gel 
para adultos e 100 totens de álcool 
em gel infantil, o que representou 
um investimento na ordem de R$ 
557.884. Já o fardamento escolar 
para 58.411 estudantes recebeu o 
investimento de R$ 6.599.671,50.

“Durante o período de pandemia 
em que a rede municipal de ensino 
suspendeu as atividades presenciais, 
a Prefeitura do Natal instaurou o 
Programa Merenda no Lar, com a 
entrega de três remessas de cestas 
básicas aos alunos matriculados nas 
146 unidades de ensino”, ressalta 
Cristina Diniz que destaca o investi-
mento de R$ 17.020.317,79, sendo R$ 
13.619.722,95 de recursos próprios 
e R$ 3.400.594,84 de origem federal 
para execução do programa.
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Além da proteção e segurança, 
os alunos da rede pública mu-
nicipal de ensino vão retornar 

para as salas de aula com fardamen-
to completo. A Prefeitura de Natal vai 
entregar o fardamento escolar para 
todos 58 mil os estudantes na Edu-
cação Infantil, Ensino Fundamen-
tal e Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). O investimento da Secretaria 
Municipal de Educação para aqui-
sição de 58.411 kits de fardamentos 
destinados ao ano letivo de 2021 é 
equivalente a R$ 6,6 milhões.

As crianças da Educação Infan-

til vão receber um kit padronizado 
com os seguintes itens: 01 camiseta 
com manga curta, 02 bermudas, 
02 pares de meias e 01 par de tê-
nis.  Já os alunos das turmas do 1º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental, 
receberão 01 camiseta com manga 
curta, 01 calça, 01 bermuda, 02 pa-
res de meias e 01 par de tênis, e os 
alunos matriculados na Educação 
de Jovens e Adultos vão receber 
uma camiseta com manga curta.

“O fardamento é um direito dos 
alunos porque escola só se parece 
com escola quando os estudantes 

estão fardados. A farda, além de dar 
uma identidade estudantil, ajuda no 
orçamento dos pais em casa. Com 
o fardamento, gasta-se menos em 
compra de roupas para usar na esco-
la”, aponta o prefeito Álvaro Dias.

A secretária Cristina Diniz 
complementa, ressaltando que 
“garantir o fardamento escolar aos 
estudantes regularmente matricu-
lados na Rede Municipal de Ensino 
de Natal visa a contribuir para a 
autoestima do alunado, a organiza-
ção, a identidade e um acesso mais 
igualitário na política de educação”.     

Fardamento escolar 
garantido no retorno

COMPROMISSO |  Prefeitura 
aumentou de 2019 a 2020 
em 1,1% o percentual 
de investimento nas 
despesas empenhadas 
na função Educação

Relatório da Ong “Todos pela Educação” aponta 
Natal como a capital do NE que mais investe no setor

MANOEL BARBOSA

MANOEL BARBOSA

 Prefeitura montou uma força-tarefa para preparar as unidades de ensino para o retorno das atividades presenciais

Investimento da Secretaria Municipal 
de Educação para aquisição de 58.411 
kits de fardamentos para ano letivo de 
2021 é equivalente a R$ 6,6 milhões
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O Ministério Público Federal 
(MPF), o Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MPRN), 

o Ministério Público do Trabalho no 
RN (MPT-RN) e a Defensoria Pública 
do Estado (DPE/RN) atuam desde o 
início da campanha de vacinação pa-
ra garantir o cumprimento da ordem 
de grupos prioritários prevista no 
Plano Nacional de Imunização (PNI), 
defi nido pelo Ministério da Saúde 
(MS). Entre esses grupos, a população 
em situação de rua é incluída devido 
a sua condição de vulnerabilidade 
social. A celebração de acordos com 
os gestores de Natal e do Governo do 
Estado e o acompanhamento cons-
tante asseguram o bom andamento 
da imunização desse grupo.

Em Natal, a população em situa-
ção de rua é estimada em 1.214 pes-
soas, segundo plataforma de Business 
Intelligence (BI) do MPF e Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal (SMS) – 
a partir das bases de dados do Centro 
Pop, Cadunico, E-SUS, SMS e RN+-
Vacina. De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde Pública (Sesap), 
aproximadamente 750 dessas pessoas 
já foram imunizadas na capital. 

Logo em maio deste ano, o MPF 
fi rmou acordo de cooperação técni-
ca com a SMS e a Secretaria Munici-
pal de Trabalho e Assistência Social 
(SEMTAS) de Natal para identifi car 
o quantitativo e a localização de 
pessoas em situação de rua na ca-
pital, bem como suas condições de 
comorbidades ou defi ciências, a fi m 
de promover a adequada vacinação 
desse grupo populacional.

Em junho, os Ministérios Públi-
cos e a Defensoria cobraram nova-
mente o cumprimento das priorida-
des. Em acordo fi rmado com a SMS, 
defi niu-se que as doses destinadas a 

imunizar a população em situação 
de rua seriam encaminhadas aos 
Consultórios na Rua e que as equipes 
deveriam realizar a busca ativa para 
imunização de forma itinerante.

Também foi acordada com 
a Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) a priorização de 
doses da fabricante Janssen para 
pessoas em situação de rua, por ser 
vacina em dose única, facilitando a 
completa imunização desse grupo.

O procurador da República 
Victor Mariz defendeu que se trata 
de  “um grupo prioritário pequeno, 
vulnerável, que não tem representa-
tividade nas tomadas de decisão, e 
precisa ser contemplado”.  A promo-
tora de Justiça Danielle Veras refor-
çou que “é preciso ter esse cuidado 
porque alguns grupos prioritários 
não têm vocalidade para cobrar seus 
direitos. A população dos privados 

de liberdade e moradores de rua, por 
exemplo, são pequenas e podem ser 
imunizadas rapidamente. Dessa for-
ma, estamos dando cumprimento ao 
PNI com mais legitimidade”. 

As defensoras públicas Cláudia 
Carvalho e Jarina Ravanessa, coor-
denadoras dos núcleos de Tutela 
Coletiva e População em Situação de 
Rua da DPE/RN, destacam a impor-
tância e interação ocorrida entre as 
Secretarias de Saúde do Estado, dos 
Municípios, de Assistência Social, 
MNPR e voluntários para a imple-
mentação da imunização das pesso-
as em situação de rua e alcance do 
maior número de pessoas possível.

O acompanhamento do 
avanço da vacinação pelos Mi-
nistérios Públicos e Defensoria é 
constante, por meio de reuniões 
semanais com representantes de 
Natal e do Governo do Estado.

STTU

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

Secretário Paulo César Medeiros esteve no local, fi scalizando os serviços 

EM NATAL |  População 
de moradores de rua 
é estimada em 1.214 
pessoas, segundo 
plataforma de Business 
Intelligence (BI) do MPF 
e Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal (SMS)

MOBILIDADE

As obras de requalifi cação viá-
ria da avenida Praia de Ponta 
Negra avançam para a última 

etapa do cronograma. Nesta semana, 
durante visita à região, em Ponta Ne-
gra, o secretário de Mobilidade Urba-
na, Paulo César Medeiros falou sobre 
o paisagismo e a nova rotatória que 
serão implantados pela Prefeitura de 
Natal no local. A perspectiva é que a 
via seja liberada e entregue ofi cial-
mente até o mês de setembro. 

Antes do início da obra, o cená-
rio era de indisciplina e ia contra 
todas as normas de circulação vi-
ária com carros estacionados irre-
gularmente, além da permanência 
de carrinhos de venda de comidas 
e bebidas. Com a requalifi cação, a 
região passa por mudanças funda-
mentais para melhorar a segurança 
viária da via e garantir o estaciona-

mento regular e correto dos veícu-
los nas novas vagas ofertadas. 

De acordo com o secretário 
da STTU, Paulo César Medeiros, 
está sendo trabalhado um trecho 
compreendido de 700m de exten-
são com cerca de 2.500 metros 
quadrados. O projeto, orçado em 
R$1,8 milhão, repaginou a região 
e foi bem recebido pela comuni-
dade, empresários e comerciantes.

Estão sendo construídos es-
tacionamentos, acessibilidade, 
ciclovia, pista de cooper, paisa-
gismo, entre outros instrumentos 
que irão revitalizar toda a região 
compreendida entre o Praia Sho-
pping e a entrada da bela enseada 
de Ponta Negra. “Esse é mais um 
atrativo para Natal divulgar para o 
país e o mundo o conceito que es-
tamos construindo de uma cidade 

para as pessoas”, destaca o gestor 
da Secretaria Municipal de Mobili-
dade Urbana.

De acordo com a moradora do 
bairro Neide Lima, a obra está dan-
do uma repaginada na via pública. 
“Aqui melhorou muito, pois antes o 
local era horrível. Tinha lixo, carros 
estacionados irregularmente, calça-
das irregulares. A gente nem podia 
sair de salto alto porque afundava 
em algum buraco.” O motorista 
Giovani Oliveira destaca que agora 
é possível encontrar uma vaga re-
gulamentada na via, deixar o carro 
e caminhar até a orla, sem estresse. 
“Na volta do mar, temos ainda a 
opção dos restaurantes e pontos co-
merciais localizados na região.”

A turista Márcia Proença, de 
Águas Mornas (Santa Catarina), 
destaca que tem visitado Natal todos 

os anos e é notável a melhoria dos 
serviços de infraestrutura na região. 
“Dá gosto caminhar ao longo do pas-

seio e aproveitar o sol para seguir até 
a praia. Fico imaginando quando a 
obra estiver 100% concluída.”

Obra de requalificação viária da Avenida 
Praia de Ponta Negra alcança mais uma etapa

MPs e Defensoria acompanham avanço na 
vacinação da população em situação de rua
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Não se anime caso você for 
convidado para ocupar al-
gum posto de destaque no 

governo Bolsonaro.
Nesta quarta-feira, o Diário Ofi cial 

da União soltou a nomeação para o 
cargo de secretário nacional de Justiça 
do Ministério da Justiça de nada me-
nos do que ele: José Vicente Santini.

Sim, aquele mesmo que ocu-
pou a secretaria executiva da Ca-
sa Civil no breve período em que 
esteve lá o Onyx Lorenzoni, outro 
emérito esquentador de cadeira.  

Exonerado pelo próprio presi-

dente depois da escandalosa no-
tícia de que usou indevidamente  
um voo da FAB para uma viagem 
‘ofi cial’ à Europa e à Ásia, Santini é 
um desses que tirou a sorte grande.

Mais do que sua graduação em Di-
reito pelo Instituto de Educação Supe-
rior de Brasília (Iesb) e de seu mestrado 
em Direito das Relações Internacionais 
pelo Centro Universitário de Brasília 
(Ceub), ele é amigo de Eduardo Bolso-

naro, o filho 03 do presidente.
De onde se conclui que fez esforço 

à toa esquentando bancos na escola.
Mas, é claro, se Santini não serve 

para a coisa pública, ser amigo de ao 
menos um do clã Bolsonaro já é um 
passaporte e tanto para a alegria.

Para não dar muita na vista, ele 
passou um tempo sob a proteção 
do ex-ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Sales, de cujo Ministério  foi 

assessor especial, um “aspone”, en-
quanto esperava coisa melhor.

E a recompensa veio mesmo se sa-
bendo que na época em de seu voo de 
jatinho da FAB para dois continentes, 
Tereza Cristina, da Agricultura, e Bento 
Albuquerque, das Minas e Energia, via-
jaram a Davos em escalas comerciais.

Com a queda de Sales à custa 
de muita pressão nacional e inter-
nacional, eis que emerge Santini 

sob as bênçãos de Oxix , cujo dom 
da respiração emana de Bolsona-
ro que, por sua vez, jamais desa-
grada um fi lho, sabemos disso.

Não importa que o país mergu-
lhe no desemprego, no subemprego, 
na violência, na volta da infl ação, 
no endividamento e na depressão 
psicológica e econômica.

Há sempre tempo para ter boas 
amizades no clã Bolsonaro e en-
contrar um lugar ao sol em meio 
aos patriotas de plantão.

Pois é, o Santini já estendeu 
uma esteira lá.

O primeiro empregão de muita gente

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

A Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo - Fe-
comércio RN divulgou, nesta 

quinta, 29, levantamento que mostra 
o impacto da pandemia da covid-19 
nos perfi s dos negócios no Rio Gran-
de do Norte. Desde o início da crise 
sanitária até hoje, o saldo entre fe-
chamento e aberturas das empresas 
de maior porte (aquelas com fatura-
mento acima de R$ 4,8 milhões/ano) 
é  negativo em 9.869 negócios, ao 
passo que, no universo dos empreen-
dimentos englobados pelo Simples 
(Microempreendedores Individuais 
- MEIs, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte), o saldo é positivo, 
com 37.314 empresas a mais. O gran-
de destaque fi ca por conta dos MEIs, 
cujo balanço mostra um acréscimo 
de 33.997 novos negócios.  

O estudo teve como base o 
cruzamento de informações da 
Receita Federal, Junta Comercial 
do RN (Jucern), Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística  (IBGE) 

e Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED). 

O presidente da Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, analisa que o movi-
mento de fechamento de empresas de 
maior porte atrelado ao crescimento 
do número de MEIs pode ser facil-
mente explicado em virtude da ne-
cessidade das pessoas de manterem 
alguma renda no cenário de extrema 
difi culdade que levou ao fechamento 
de empresas maiores. “Aquelas pes-
soas que perderam seus empregos 
nas empresas maiores partiram para 
empreender, seja como motorista de 
aplicativo, vendendo lanches, peças 
de roupa ou manufaturados, por 
exemplo. Em resumo, com a retração 
dos empregos, as pessoas precisaram 
se reinventar”, afi rmou. 

O setor de Serviços teve o maior 
impacto do período, com cerca de 
20 mil empresas fechadas no esta-
do, mais que o dobro do segmento 
de Comércio, onde cerca de 9 mil 
empresas deixaram de existir. “Um 

dado interessante é que o segmento 
de Serviços também foi o que mais 
abriu novas empresas (29.138), re-
presentando cerca de 53% do total. É 
claro que o impacto no faturamento 
é um indicador importantíssimo 
e refl ete uma face extremamente 
dura da crise, mas verifi carmos um 
saldo positivo de quase 10 mil novas 
empresas no segmento de Serviços, 
o que mostra que a economia per-
maneceu em movimento, muito 
apoiado pela resiliência da classe 
empresarial”, destacou Queiroz.  

“Termos um número cada vez 
menor de empresas maiores é algo 
que merece atenção. É claro que o 
fato de estas pessoas terem ido bus-
car uma forma de garantir alguma 
renda, abrindo seus MEIs, é positivo. 
Mas também é importante destacar-
mos que são as grandes empresas, 
que fecharam em profusão, que ge-
ram mais empregos, que conseguem 
manter faixas salariais mais altas e, 
sobretudo, recolhem mais impostos 

e destinam recursos à previdência. É 
uma mudança do perfi l dos negócios 
que requer algumas refl exões” diz ele. 

O presidente da Fecomércio 
ainda destacou as perspectivas para 
o segundo semestre. “O controle da 
pandemia e a ampliação dos índices 
de vacinação são primordiais para 
a recuperação da nossa economia, 
com retomada dos empregos e do 
nível de faturamento das nossas 
empresas. Entendemos que há um 
caminho a ser trilhado, porém, 
acredito que os primeiros passos 
dessa retomada já irão ocorrer nos 
próximos meses. Temos um turismo 
aquecido já agora em julho, voltando 
a índices praticamente semelhantes 
a julho de 2019 em número de voos. 
No Comércio, teremos cinco datas 
importantes para as vendas: Dia dos 
Pais, Liquida Natal, Dia das Crianças, 
Black Friday e Natal. Como um todo, 
aposto em um crescimento geral de 
vendas este ano que deve fi car entre 
5% e 10% sobre 2020”, fi nalizou.

Pandemia fecha quase 10 mil empresas no RN 
e dispara número de MEIs, aponta Fecomércio 

DADOS | De janeiro de 
2020 a julho de 2021, o 
saldo de empresas com 
faturamento acima de R$ 
4,8 milhões/ano é negativo 
em 9.869, ao passo em 
que o saldo de MEIs é 
positivo em quase 34 mil 

DIVULGAÇÃO

Marcelo Queiroz, presidente da 
Fecomércio RN, fala sobre as 
consequências da pandemia
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A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 

Social e Juventude (SMDSJ), lança 
nesta quinta-feira, 5, o Programa 
Primeira Infância. O evento será 
realizado no auditório da Estação 
das Artes Elizeu Ventania, a partir 
das 9 horas. O mês de agosto foi es-
colhido por abarcar, no dia 24.08, a 
comemoração do Dia da Infância, 
criado pelo Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef). 

Mossoró foi o primeiro muni-
cípio do Brasil a formalizar adesão 
ao programa Primeira Infância, do 
Ministério da Cidadania. O prefeito 
Allyson Bezerra assinou o Termo de 
Compromisso para adesão das ati-
vidades no último dia 23 de junho.

Secretária de Desenvolvimento 
Social, Janaína Holanda destaca que 
durante todo o mês de agosto have-
rá uma série de atividades voltada à 

primeira infância. Serão realizadas 
diversas ofi cinas, aplicação de fl úor 
com distribuição de kits com escova 
e creme dental, rodas de conversa, 
ultrassom artístico, contação de 
histórias, musicoterapia, atividades 
físicas e práticas integrativas.

“Será um mês intenso de progra-
mação voltada à primeira infância. 
Teremos uma série de ações para 
crianças até seis anos de idade e 
também para gestantes. Faremos es-
se acompanhamento tanto nos nos-
sos CRASs (Centros de Referência da 
Assistência Social) como também 
nas UEIs (Unidades de Ensino In-
fantil)”, disse Janaína que enfatizou 
a parceria que a pasta terá durante 
as atividades. “Será um trabalho 
integrado entre o Desenvolvimento 
Social e Juventude com as secreta-
rias de Saúde, Educação, Cultura, 
Comunicação, Segurança Pública, 
Meio Ambiente, entre outras”.

A meta da pasta municipal é 
aumentar o número de crianças (0 
a 6 anos) atendidas pelo Programa 
Criança Feliz (PCF); ampliar o nú-
mero de gestantes atendidas pelo 
PCF; expandir o número de famí-
lias atendidas nos equipamentos 
sociais; fortalecer os laços afetivos 
entre crianças (0 a 6 anos) e seus ge-
nitores; atualizar o esquema vacinal 
desta faixa etária correspondente à 
primeira infância; promover a saú-
de bucal e estimular o desenvolvi-
mento educacional das crianças.

A primeira infância representa 
a faixa etária de crianças de zero a 
seis anos de idade. É nesta fase que 
os pequenos recebem os principais 
estímulos motores, emocionais e 
intelectuais, e, quanto melhores e 
mais qualifi cados forem essas ex-
periências nos primeiros anos de 
vida, melhor será o desenvolvimen-
to do indivíduo na vida adulta.

Programa Primeira Infância será 
lançado hoje em Mossoró

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalmente, a coordenação téc-
nica que atua na revisão do Pla-
no Diretor de Natal convocou 

todos os Grupos de Trabalho envolvi-
dos para darem sua contribuição na 
minuta fi nal a ser enviada à Câmara 
Municipal para votação.

Nesta sexta-feira 6, os facilita-
dores do processo participarão de 
uma reunião virtual das 10h às 11h, 
com a equipe técnica do PDN, para 
tirar suas dúvidas.  Eles terão até o 
dia 23 de agosto para entregar um 
relatório com seus apontamentos.

A convocação foi publicada 
no Diário Ofi cial do Município 
(DOM) destaterça-feira 3. A minu-
ta da Pós-conferência e seus ane-

xos já estão disponíveis no site do 
Plano Diretor para consulta.

Segundo a nota, a convocação 
dos Grupos de Trabalho tem co-
mo fi nalidade avaliar a minuta e 
elaborar um relatório. Nele, farão 
seus apontamentos sobre eventu-
ais incongruências e encaminha-
rão suas contribuições à Procura-
doria-Geral do Município (PGM) 
para parecer prévio e, logo após, 
envio do texto ao legislativo.

Nesta fase, a equipe técnica da 
Secretaria de Meio Ambiente e Ur-
banismo (Semurb), responsável pelo 
processo de revisão, trabalhou na for-
matação da minuta pós-conferência 
para facilitar a visualização e enten-

dimento das alterações aprovadas. 
Realizou também ajustes de mapas e 
quadros num trabalho tendo em vis-
ta a discussão técnica e jurídica junto 
à Procuradoria Geral do Município.

A princípio a equipe identifi cou 
todas as alterações presentes na 
minuta a partir de outra votada no 
Conselho da Cidade (Concidade), 
que resultou em um terceiro docu-
mento.  Nela, as alterações estão si-
nalizadas de acordo com a seguinte 
legenda: preto – texto original; preto 
negrito – texto alterado pelo Conci-
dade; preto taxado – texto modifi -
cado;  verde – alteração em substi-
tuição ao texto tachado;  vermelho 
taxado – supressão azul – inclusão 

de artigo, inciso ou parágrafo.
Os relatórios com seus apon-

tamentos por parte dos Grupos 
de Trabalho deverão ser enviados 
para o email: planodiretornatal@
gmail.com até o dia 23 de agosto. 
Já os facilitadores que participarão 
da reunião virtual nesta sexta-fei-
ra, as 10h às 11h, deverão acessar 
o link https://meet. Jit.si/reunião-
planodiretor-facilitadoresgt. 

Ainda será disponibilizado aos 
GTs, a sala do Plano Diretor, no 5º 
andar do prédio da Semurb, que 
fi ca na avenida Nevaldo Rocha, 
4665, Tirol, das 8h às 14h, para que 
eles possam se reunir para tirar 
dúvidas e produzir seus relatórios.

TRABALHO | A convocação 
foi publicada no Diário 
Oficial do Município 
(DOM) desta terça-feira 
3. A minuta da Pós-
conferência e seus anexos 
já estão disponíveis no 
site do Plano Diretor para 
consulta

Plano Diretor de Natal entra 
na reta final para sua votação

Mossoró foi o primeiro município 
do Brasil a formalizar adesão ao 
programa Primeira Infância, do 
Ministério da Cidadania

WILSON MORENO

JOSÉ ALDENIR

Regras do Plano Diretor 
interferem na qualidade de 
vida dos moradores da cidade
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Evento on-line vai discutir mudanças 
climáticas e desertificação na caatinga

Estão abertas as inscrições gra-
tuitas para o VI Simpósio de 
Mudanças Climáticas e Deser-

tifi cação no Semiárido brasileiro, III 
Simpósio do Bioma Caatinga e VII 
Workshop de Sementes e Mudas da 
Caatinga. Nesta edição, os três eventos 
serão realizados de forma conjunta e 
totalmente on-line, nos dias 28 a 30 de 
setembro de 2021. A organização é da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Tecnolo-
gia Ambiental para o Semiárido, da 
Universidade de Pernambuco (UPE).

Também está aberta a chamada 
para submissão de resumos, que segue 
até este dia 5 de agosto. Os trabalhos 
científicos poderão ser selecionados 
para a publicação em um dos periódi-
cos parceiros do evento. Os resumos 
aprovados terão os pôsteres expostos 

na plataforma digital dos eventos.
Especialistas nacionais e interna-

cionais vão discutir as inovações e os 
desafios da proteção ambiental e do de-
senvolvimento sustentável no Semiárido 
frente às alterações climáticas. Será uma 

continuação dos debates e discussões 
técnicas e científicas iniciadas nas edi-
ções anteriores, contribuindo para con-
solidar as redes de Pesquisa & Desenvol-
vimento voltadas para as temáticas.

Podem participar pesquisado-

res, profi ssionais das diversas áreas 
relacionadas aos temas, estudantes 
de graduação e pós-graduação, pro-
dutores rurais e todos os demais in-
teressados. A realização se dará por 
meio de uma plataforma digital, por 

videoconferência e telepresença.
De acordo com a presidente da 

Comissão Organizadora do evento, a 
pesquisadora da Embrapa Semiárido 
Francislene Angelotti, “o formato foi de-
finido em razão das restrições impostas 
pela pandemia da covid-19, mas traz a 
grande vantagem de possibilitar o aces-
so a um maior número de participantes 
e de diversas localidades do País, enri-
quecendo ainda mais as discussões”.

A programação conta com duas 
palestras em cada uma das três ma-
nhãs, além das sessões de apresentação 
de trabalhos. No período da tarde, são 
realizados três workshops simultâneos 
em cada dia. Os participantes poderão 
optar conforme a área de interesse.

A abertura do evento conta com pa-
lestras sobre segurança hídrica, alimen-
tar e energética, com a experiência do 
Observatório Nacional da Dinâmica da 
Água e Carbono no Bioma Caatinga, e 
sobre o Sistema SmartCampo como fer-
ramenta de inovação no monitoramen-
to do risco climático, proferidas, respec-
tivamente, pelos professores Rômulo 
Menezes, da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE), e Clyde Frais-
se, da Universidade da Flórida (EUA).

 BADALO

HUMBER SEGUROS

Especialistas discutirão inovações e desafi os da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável no Semiárido 

Nomes importantes do ecossis-
tema inovador do Brasil, como 
Rodrigo Geammal, Maria Inês 

Cabral, Valter Pereira, Renata Rama-
lhosa, Filipe Silveira, Nathália Grizzi, 
Rosângela Villa-Real, João Machado, 
Maíra Rodrigues e Larissa Oliveira, 
estarão unidos para fomentar e pre-
parar startups e pequenas empresas 
a ingressarem no mercado digital 
global. Eles estão entre os palestrantes 
confi rmados para o Summit Interna-
cional de Inovação 2021, um evento 
inteiramente digital e gratuito que 
visa capacitar e estimular empreende-
dores inovadores a levar suas ideias e 
negócios para além das fronteiras do 
RN e do Brasil. O Summit será realiza-
do entre os dias 17 e 20 deste mês e as 
inscrições serão abertas nesta quin-
ta-feira 5, no site www.rn.sebrae.com.
br/summit-internacional/.

O evento é promovido pelo Se-
brae no Rio Grande do Norte em 
parceria com as instituições que in-
tegram a Rede Internacionaliza RN:  
Instituto Metrópole Digital (IMD), 
FIERN, Governo do Estado, Prefei-

tura de Natal e Rede Potiguar de 
Incubadoras e Parques Tecnológicos 
(Repin)e Câmara de Comércio In-
dústria e  Turismo Brasil- Portugal A 
proposta é criar um ambiente virtual 
de aprendizagem, trocar experiên-
cias e conhecimento para incentivar 
o desenvolvimento do ecossistema 
de inovação do Rio Grande do Norte 
com foco no mercado internacional.

Um dos nomes principais do 
Summit Internacional de Inovação é 
Rodrigo Geammal, que é autor do li-
vro “O Destino do Passageiro”, gestor 
do projeto ODS Experience e embai-
xador do projeto Terra do Amanhã 
e da Gray Education.  Ele participa 
da programação diária do evento, 
juntamente com outros especialistas 
convidados nacionais e do RN.

De acordo com a analista da Uni-
dade de Negócios, Inovação e Tecno-
logia do Sebrae-RN, Daniela Tinoco, 
essa edição do Summit deve atrair 
empreendedores, atores do ecossis-
tema de inovação dos estados, ges-
tores de incubadoras e de parques 
tecnológicos, desenvolvedores, estu-

dantes e interessados em tecnologia, 
inovação, criatividade e negócios.

O evento foi idealizado para forta-
lecer o ecossistema inovador do país 
e prepará-lo para ganhar o mercado 
global como resposta aos desafi os do 
cenário econômico atual gerado pela 
pandemia. Por isso, a programação foi 
estruturada para dialogar com as co-
munidades de startups, apontando di-
reções para os entraves e as oportunida-
des existentes nesse contexto mundial.

O destaque, no entanto, é a dis-
cussão dos requisitos e exigências 
necessárias para que pequenas em-
presas, startups e empresas de base 
tecnológica decolem no mercado 
global, tendo a inovação e a criativi-
dade como base para solucionar pro-
blemas e o marketing digital como vi-
trine para esse processo de expansão.

“Essa é uma ótima oportunidade 
para que os empreendedores ampliem 
os horizontes de atuação e busquem o 
crescimento através da diversifi cação 
desse mercado sem fronteiras”, diz o ge-
rente da Unidade de Negócios, Inovação 
e Tecnologia do Sebrae-RN, David Gois.

Summit 2021 terá edição digital 
internacional focada na inovação

FOMENTO

SIMPÓSIO |  Trabalhos 
científicos poderão ser 
selecionados para a 
publicação em um dos 
periódicos parceiros 

Inteiramente digital e gratuito, 
evento visa capacitar e estimular 
empreendedores inovadores a levar 
suas ideias e negócios para além 
das fronteiras do RN e do Brasil 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0031-28, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia (LP) para a 
atividade de agricultura convencional irrigada, localizada no Sítio São Sabino, S/N, CEP 59.700-000, Zona 
Rural, Apodi/RN. 

Carlo Porro 
CEO 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÂO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

FLOR E OLIVEIRA LTDA, CNPJ 12.689.295/0007-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO – Renovação da 
Licença de Operação com prazo de validade até 03.01.2022, em favor do empreendimento Posto de 
combustível, localizada na Rua Dr. Pedro Matos, 646 – Auta de Souza – Macaíba/RN. 
 

Wellberson F. de Oliveira 
Sócio 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

MARTINS CARLOS SOARES DE ARAÚJO, CPF: 372.786.304-87, torna público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA 
a  LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2016-103111/TEC/LS-0266, com prazo de validade até  29/07/2027, em favor 
do EMPREENDIMENTO  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda São Gonçalo, com área produtiva de 
3,02 ha, Zona Rural, Canguaretama – RN. 

 
MARTINS CARLOS SOARES DE ARAÚJO 

PROPRIETÁRIO 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 046/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 046/2021 - Processo Administrativo nº 3.477/2021 - Secretaria Municipal de 
Administração que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Água Mineral Natural, com vasilhame em regime de comodato, 
destinados a todas as unidades vinculadas a Prefeitura Municipal de Guamaré, conforme quantidades, 
condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está 
marcada para o DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS )  - 
(HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 04 de Agosto de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

VAMCRUZ I PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 21.514.543/0001-05, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia 
para o Complexo Fotovoltaico Caiçara do Norte com potência total instalada de 384,944 MW, localizado 
na RN-221, Zona Rural do município de Caiçara do Norte/RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral  

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia 
para o Complexo Fotovoltaico São Miguel do Gostoso com potência total instalada de 336,826 MW, 
localizado na PO Mundo Novo, Lote 24, Zona Rural do município de São Miguel do Gostoso/RN.  

Robert David Klein 
Diretor Geral  

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2021 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-
AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio de sua 
Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 09/2021 , MENOR 
PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, para contratação de empresa especializada para a 
Prestação de Serviços de Publicações Oficiais, para atender às necessidades do SENAR-AR/RN. Data de 
Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 13/08/2021, às 9:00 horas (horário local). Local: Sede 
do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal (RN), CEP. 59.022-250. Informações: 
Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. 
O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 04 de agosto de 2021. 
Larissa Hermínia Augusto Bezerra. Pregoeira. 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
ALDIR FONSECA ALVES, CPF: n° 020.325.914-99, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, de N° 2021-164175/TEC/LRO-0102, com validade de 30/07/2023, de 
um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 

 
ALDIR FONSECA ALVES 

Arrendatário 

L U Í S  C É L I O  S O A R E S 
SERVENTUÁRIO 

Rua Leôncio Etelvino de Medeiros, 2935 – Fone 4008-5858 – Fax 4008-5862 
Capim Macio – Cep 59078-570 – Natal/RN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EDITAL – PRAZO PARA RECLAMAÇÃO DE  

 PROCESSAMENTO  DE  REGISTRO DA 
 INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA 

Paula Rejane Morais da Costa, Tabeliã Substituta do Registro de Imóveis da 3ª. Circunscrição da Comarca de 
Natal/RN, nos termos do art. 261 e seguintes da Lei no 6.015/1973. Faz saber a todos quantos o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Cartório tramita procedimento de registro da instituição de bem 
de família na qual figuram como instituidores, DAVID XAVIER ROUVEAU e sua esposa JONSINEIRA DE 
ARAÚJO FERNANDES ROUVEAU, casados aos 12.02.2015 sob o regime da Separação Total e Absoluta de 
Bens (Registro Civil das Pessoas Naturais do 4º Ofício de Natal/RN – Matrícula: 0949870155 2015 2 00277 077 
0025554 66), com o Pacto Antenupcial lavrado no 4º Ofício de Notas de Natal/RN, no livro nº 367, às folhas 134 e 
134v, em 17.12.2014, devidamente registrado neste Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Natal/RN, no 
Livro 3 (Registro Auxiliar) sob o nº 1.544, em 01.04.2021), ele francês, comerciante, nascido em 09.03.1954, 
(CNH) nº 1234159237 (registro nº 01751032392) expedida em 16.03.2016 pelo DETRAN/RN, (RNE) nº V1792068-
RNE/DF e o CPF/MF nº 509.308.852-87, ela brasileira, psicomotricista, nascida em 05.06.1971, (RG) nº 
001.405.399 expedida em 26.03.2015 pela SESPDS/RN, CPF/MF sob o nº 913.682.784-34, residentes e 
domiciliados nesta capital, na Rua Pastor Joaquim Batista de Macedo, nº 130, casa 05, condomínio Estrela, no 
bairro de Ponta Negra (CEP 59.091-040); nos termos da escritura lavrada neste 7º Ofício de Notas, no Livro nº 
280, às fls. 196/198, em 29.07.2021; referente ao imóvel consistente de: UMA (01) CASA RESIDENCIAL, 
designada pela letra "E", parte integrante do Condomínio Horizontal denominado "CONDOMÍNIO 
ESTRELA", situado à Rua Pastor Joaquim Batista de Macedo, nº 130, no bairro de Ponta Negra, zona sul, na 
Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital (CEP 59091-040), com 89,30m² de área construída, composta 
de terraço, jantar/estar, sanitário, 02 quartos, 01 suíte com bwc, cozinha e área de serviço, edificada na fração 
ideal de 500.00000/250.000 do terreno próprio, designado por lote nº 98 da quadra 11, com uma área total de 
2.500,00m² de superfície; cujo imóvel foi havido pelos ora outorgantes conforme descrição minuciosa contida 
na matrícula n° 18.439, do Livro "2" de registro geral nesta 3ª C.R.I a cargo deste 7° Ofício de Notas. A 
reclamação de quem se julgar prejudicado deverá ser apresentada dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar da 
data da publicação do presente edital, por escrito, perante o Oficial que este subscreve. Dado e passado nesta 
cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos três (03) dias do mês de agosto do ano de 2021. 
Eu,                              o fiz datilografar e subscrevi.  
 

, p
           

AMANDA PEROBELLI

LUIZ CORTES

Um estudo conduzido por 
pesquisadores do Hospital 
das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP) com pacientes 
imunossuprimidos mostrou que 
a vacina contra o coronavírus 
CoronaVac foi bem sucedida ao 
aumentar os níveis de anticorpos 
contra a doença. A pesquisa foi 
publicada, em julho, na revista 
científi ca britânica Nature. 

Pacientes imunossuprimidos 
são aqueles cujos mecanismos 
normais de defesa contra infec-
ção estão comprometidos.

A pesquisa, conduzida com 
910 pacientes com doenças reu-
matológicas autoimunes, além 
de 182 pessoas em um grupo de 
controle, mostrou que a vacina 
é capaz de aumentar em 70,4% o 
percentual de anticorpos IgG que 
combatem o vírus. No grupo de 
controle, a elevação no número 
de anticorpos chegou a 95,5%.

Em relação aos anticorpos neu-
tralizantes, o estudo indicou uma 
elevação de 56,3% entre os imunos-
suprimidos e de 79,3% no grupo de 
controle de adultos saudáveis.

A pesquisa destaca, ainda, que 
pessoas com doenças autoimu-
nes, em que o sistema imunoló-
gico ataca o próprio organismo, 
são tratadas frequentemente com 

medicamentos que reduzem os 
níveis de anticorpos e, conse-
quentemente, a capacidade de 
resposta do corpo à doença.

Reações adversas
Também não foram anotadas 

reações adversas moderadas ou 
graves após aplicação da vacina, 
produzida no Brasil em uma par-
ceria entre o Instituto Butantan e 
o laboratório chinês Sinovac. 

As reações mais relatadas foram 
dor no local da injeção, por 19,8% 
dos imunossuprimidos e 17% do 
grupo de controle, dores de cabeça 
(20,2% entre os imunossuprimidos 
e 11% no grupo de controle) e sono-
lência (13,6% nos imunossuprimi-
dos e 10,4% no grupo de controle).

Os pesquisadores apontam, 
também, no texto da publicação 
científi ca, que o levantamento 
comprovou a capacidade da va-
cina de reduzir no curto prazo o 
número de casos sintomáticos 
de covid-19. No entanto, o grupo 
disse que os efeitos a longo prazo 
ainda estão sendo estudados.

CoronaVac eleva 
resposta em pacientes 
imunossuprimidos
CIÊNCIA | Pesquisa é do 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
USP

Coronavac aumentou níveis de anticorpos 

Novos casos estão crescendo no Brasil

A variante Delta do novo 
coronavírus é “alta-
mente preocupante”, à 

medida que a mutação tem se 
espalhado para quase 20 países 
nas Américas, disseram autori-
dades da Organização Pan-A-
mericana de Saúde (Opas).

As autoridades de saúde 
também estão de olho em ou-
tra variante, chamada Lambda, 
mas observam que a detecção 
irregular na região ainda não 
causou um grande impacto.

A crescente disseminação 
da variante Delta nos Estados 
Unidos, assim como na maior 
parte da América Latina e do 
Caribe, deve fazer com que os 
governos priorizem os esforços 
de prevenção à covid-19, como 
o uso de máscaras e, especial-
mente, uma aceleração do 
ritmo de vacinação, de acordo 
com a diretora da Opas, Caris-
sa Etienne. “Isso é preocupante 
porque os casos parecem se 
espalhar mais facilmente com 
a variante Delta e não podemos 
baixar a guarda”, disse.

A Opas é o escritório nas 
Américas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), liga-
da às Nações Unidas. Etienne 
acrescentou que até o momen-
to apenas 18% das pessoas na 
América Latina e no Caribe fo-
ram totalmente vacinadas.

A chefe da Opas também 
destacou o crescimento de 
novos casos na Guatemala, no 
Brasil e em Cuba. Mesmo que 
outras variantes como Alfa e 
Gamma sejam ainda mais co-
muns nas Américas, a variante 
Lambda foi recentemente de-
tectada em países da América 
do Sul duramente atingidos 
pelo vírus, incluindo Argentina, 
Peru, Chile e Equador, de acor-
do com o gerente de incidentes 
da Opas, Sylvain Aldighieri.

Delta é 
“altamente 
preocupante”, 
diz OMS

PANDEMIA 
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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 extraordinário. 
Solicitante: a Sra. SIMONE COSTA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n° 
671.741.244-53, portadora do RG n° 1924550 – SSP-RN, residente e domiciliada na Rua Paulo Lyra, n° 2183, Apto. 902, 
Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-550, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 300,00m²(trezentos metros quadrados), imóvel com cadastro junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.017.02.0812.0000.4 e sequencial n° 1.008150.0, CEP: 59.178-000.  limites e 
confrontações: LIMITES: Área Levantada: 300,00m2 . Perímetro: 79,23m. Ao Nordeste, do ponto PI ao P2 com 13,00m, do 
ponto P2 ao P3 com 3,00m, do ponto P3 ao P4 com 14,93m, totalizando um limite nordeste com 30,93m com o Sr Helio 
Marinho; Ao Sudeste, do ponto P4 ao PS com 12,71m com o Sra Thais de Almeida Bellomo; Ao Sudoeste, do ponto PS ao 
P6 com 23,21 m a Sr Luis Gustavo Beretta; Ao Noroeste, do ponto P6 ao Pl com 12,38m com a Rua das Pedrinhas.  Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Thais de Almeida Bellomo, Luis Gustavo Beretta, 
Helio Marinho, 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, 09.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

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 extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. STEFANO CECCARELLI, italiano, empresário, convivendo em união estável com a Sra. CILENE 
MARIA FERREIRA DE LIMA, ele com o RNE n° V568777-M, e CPF/MF sob o n° 015.687.504-71, ela, brasileira, 
empresária, RG n°6799093, CPF/MF sob o n° 049.861.844-74, ambos, residentes e domiciliados na Rua Bernando 
Scheidemantel, n° 2531, Texto Santo, Blumenau/SC, vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho 
Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo 
de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Jaboti, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 382,86m² (trezentos e oitenta e dois metros, e oitenta e seis decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice M1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 
9.310.506,447m e E 272.946,916m; deste segue confrontando com a propriedade de MARIA LÚCIA INÁCIO DA SILVA, 
com azimute de 120°23'41" por uma distância de 14,93m  até o vértice M2, de coordenadas N 9.310.498,895m e E 
272.959,790m; deste segue confrontando com a propriedade de EVALDO ALVES com azimute de 211°08'39" por uma 
distância de 23,91m  até o vértice M3, de coordenadas N 9.310.478,428m e E 272.947,422m; deste segue confrontando 
com a propriedade de JOÃO MARIA INÁCIO DA SILVA, com azimute de 309°51'59" por uma distância de 19,30m  até o 
vértice M4, de coordenadas N 9.310.490,801m e E 272.932,606m; deste segue confrontando com a RUA JABOTI, com 
azimute 42°26'50" por uma distância de 21,20m  até o vértice M1,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 79,34 m.   
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 25.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno 
da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Evaldo Alves, João Maria Inacio da Silva, a Sra. 
Maria Lucia Inacio da Silva, 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, 09.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
F G SOARES (F GÁS), CNPJ: 18.351.433/0001-57, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO com prazo de validade até 05/05/2023 
para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na Rua Francisco Nunes de Amorim Neto, nº 
1050 – Planalto Treze de Maio, CEP: 59.628-600 no município de Mossoró-RN. 
 

Francisco Gomes Soares - Diretor 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Cláudio Luiz Cortez dos Santos, CPF nº 199.718.934-87, torna Público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS - Licença de 
Simplificada - para a atividade de carcinicultura, localizada no Sítio Esperança, km 02 da RN 012 de Tibau, 
município de Tibau/RN. 

Cláudio Luiz Cortez dos Santos 
Empreendedor 

 

 
 
 
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

16ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250  
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Processo: 0806108-17.2020.8.20.5001  
AÇÃO:      PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR:    JEAN CLAUDE BOUVIER, ELIZABETE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA  
RÉU:          FRIENDS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BTN - BRAX TERRA NOSSA  
                  EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACAO LTDA  
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de 
Natal, na forma da lei.  
FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos termos do art. 94 da Lei nº 
8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), processo sob nº 0806108-
17.2020.8.20.5001, proposta por JEAN CLAUDE BOUVIER e outros contra FRIENDS BRASIL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA e outros, que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S): FRIENDS BRASIL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.975.413/0001-78 e BTN - BRAX TERRA NOSSA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACAO LTDA CNPJ: 33.587.138/0001-98 com último endereço a 
Avenida Engenheiro Roberto Freire, 4706, de 4186 a 4736 - lado par, Ponta Negra, NATAL - RN - CEP: 59092-440 e Rua 
Elia Barros, 9104, Ponta Negra, NATAL - RN - CEP: 59090-140, respectivamente, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a demanda, serem 
presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. Faz-se 
necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém 
alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o presente edital, que 
será publicado na forma do artigo 257 do NCPC.  
 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que 
a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo Civil), 
poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, utilizando-se os códigos a 
seguir:    http://pje1g.tjrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
 
DESPACHO/DECISÃO: 20051815525413100000053774715 
 
PETIÇÃO INICIAL: 20021815341077700000051600692 sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 
11.419/2006) que desobriga sua anexação.  
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado.  
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de 
arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".  
Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ DE BRITO, 
Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento.  
 

NATAL/RN, 16 de abril de 2021. 
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA 

Juiz(a) de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN – IPRESC
CNPJ: 18.872 844/0001-98

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO Nº 510.001/2021

O Instituto de Previdência Social do município 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 dos serviços de assessoria na gestão do 
Instituto de Previdência Social do município de Serra Caiada/RN – IPRESC, nas áreas 
previdenciária, administrativa e contábil, a m de manter a regularidade das atividades e 
obrigações da autarquia previdenciária municipal. Os envelopes relativos aos documentos de 
habilitação e proposta serão entregues até as 09h00min do dia 24 de agosto 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 24 de agosto de 2021. O edital e seus anexos estão 
d i spon íve i s  na  sede  do  IPRESC ou  pode rá  se r  so l i c i t ado  a t ravés  do  e -ma i l : 
iprescprevidencia2013@gmail.com e informações pelo telefone (0**84) 3293-0271 de 08:00 as 14:00 
de segunda feira a sexta feira.

Serra Caiada/RN, 04 de agosto de 2021
João Maria de Oliveira Junior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021

Objeto: Gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar.
Período de entrega de envelopes: 06/08 a 25/08/2021.
Horário: 08h00min às 13h00 e de 14h00 às 16h30min na Diretoria Executiva de Licitações, 
Contratos e Compras, sito à Rua Idalino de Oliveira, nº 106. 1º andar, Centro – Mossoró/RN.
Realização da sessão: 26/08/2021 as 09:00 horas, no mesmo endereço citado acima.
Obtenção do Edital: On-line no site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link Licitações ou por 
condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), nos horários e 
endereço supramencionados.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra – Presidente/CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 4/2021- SESEM

PROCESSO N° 138/2021

Objeto: Construção de redutor de velocidade do tipo lombada física (TIPO A e TIPO B Conforme 
resolução do CONTRAN 600/2016); utilizando CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, 
utilizado a frio, denominado de Massa Asfáltica.
Tipo: Empreitada por menor preço unitário.
Realização: 24/08/2021.
Hora: 09:00. Horas
Local de realização:  Auditório da Estação da Artes   – Av. Rio Branco, s/n, Bairro Centro, Mossoró - 
RN, 59611-400
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Licitações, por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no 
horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra – Presidente/CPL. 

Bancos encerram 
era dos juros 
‘superbaixos’

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Depois de uma longa tem-
porada de corrida dos 
bancos para baixar os 

juros do crédito imobiliário, o 
ciclo se inverteu. As instituições 
fi nanceiras agora estão subindo 
as taxas dos novos contratos de 
fi nanciamento, com a previsão 
de momentos mais difíceis para 
a economia brasileira.

Os maiores bancos privados 
do Brasil - Santander, Bradesco 
e Itaú Unibanco - decidiram 
aumentar as taxas cobradas no 
crédito imobiliário em cerca de 
0,5 a 1,0 ponto porcentual, che-
gando perto de 8% ao ano.

A taxa média de juros dos 
fi nanciamentos estava no pata-
mar mais baixo da história do 
setor, em torno de 7% ao ano. 
Até uns anos atrás, a média gira-
va em torno de 9% a 10%, o que 
reduzia consideravelmente o 
poder de compra da população.

A Caixa Econômica Federal 
- dona de dois terços do mer-
cado de crédito imobiliário - e o 
Banco do Brasil também devem 
fazer movimentos na mesma 
direção, mas ainda não se mani-
festaram sobre o assunto.

A elevação dos juros do fi -
nanciamento vai encarecer a 
parcela paga pelos mutuários 
em até 9%, aproximadamen-
te. Um empréstimo de R$ 300 
mil com prazo de pagamento 
de 360 meses no sistema de 
amortização constante (SAC) 
gerava uma parcela de R$ 
2.529,57, com a taxa de 7% ao 
ano vigente até aqui. A partir 
de agora, essa parcela subirá 
para R$ 2.646,81 com taxa de 
7,5% ao ano, ou R$ 2.763,54 
com a taxa de 8% ao ano.

Alta dos juros já era prevista
A elevação dos juros para a 

compra da casa própria já era 
esperada, uma vez que os ban-
cos acompanham o ciclo de 
alta da taxa básica de juros da 
economia, a Selic, que serve de 
referência para remuneração 
das cadernetas de poupança. 
Estas, por sua vez, são as fontes 
de recursos dos bancos para os 
fi nanciamentos imobiliários.

Com a queda da Selic para 
os menores patamares da his-
tória nos últimos trimestres, 
os bancos também correram 
para cortar os juros dos fi nan-
ciamentos e atrair mais clien-
tes. Agora esse movimento 
se inverteu. A maior parte do 
mercado espera que o Banco 
Central (BC) acelere o ritmo de 
elevação dos juros na reunião 
do Copom desta quarta-feira, 4. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, n. 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-972 - Telefone: 3616-9530 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - 30 (trinta) dias 
 

Processo n. 0815656-03.2019.8.20.5001 
Ação: MONITÓRIA (40) 
Autor: CIA AVICOLA MASSANGANA CIAMA 
Réu: CHURRASCARIA E PIZZARIA SAL NA BRASA EIRELI 
Citandos: CHURRASCARIA E PIZZARIA SAL NA BRASA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF n. 30.422.871/0001-64, que se encontra em lugar incerto e não sabido. 
Finalidade: A CITAÇÃO de CHURRASCARIA E PIZZARIA SAL NA BRASA EIRELI, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar contestação a exordial, sob pena de revelia. 
Advertência: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e será nomeado um curador especial, art. 257, IV 
do CPC.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo 
Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando os códigos 
19042313465453100000040782209, para petição inicial, e 20042118191264000000053119326, para decisão ulterior, 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.  
Ressalte-se que este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a juntada de 
quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de 
cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o 
sistema PJe é o ".pdf". Mister se faz lembrar que o prazo de contestar conta-se a partir do prazo previsto neste Edital – 
30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação, conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria 
da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima citado. 
 

Natal, aos 20 de maio de 2020. 
 

Rossana Alzir Diógenes Macedo 
Juíza de Direito 

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

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 extraordinário. 
Solicitante: a Sra. MARIA ALINE MORAES DE AZEVEDO, brasileira, solteira, jornalista, portadora do CPF/MF n° 
073.373.234-84, inscrita no RG n° 7300430 – SDS/PE, residente e domiciliada na Rua Água Viva, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial 
Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Água Viva, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 518,30m² (quinhentos e dezoito metros e trinta decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretar ia de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.021.06.0151.0000.5, e sequencial n° 1.003291.6. CEP: 
59.178-000.  Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.309.892,86m e E 273.932,75m; 
deste segue com azimute de 248°35'41,94" por uma distância de 11,29m, até o ponto M02, de coordenadas N 
9.309.888,74m e E 273.922,24m ; deste segue com azimute de 236°58'56,34" por uma distância de 1,79m, até o ponto 
M03, de coordenadas N 9.309.887,77m e E 273.920,74m ; deste segue com azimute de 189°03'43,03" por uma distância 
de 2,79m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.309.885,01m e E 273.920,30m ; deste segue com azimute de 
172°16'05,46" por uma distância de 3,67m, até o ponto M05, de coordenadas N 9.309.881,38m e E 273.920,79m ; deste 
segue com azimute de 166°58'01,85" por uma distância de 2,96m, até o ponto M06, de coordenadas N 9.309.878,49m e E 
273.921,46m ; deste segue com azimute de 173°33'38,09" por uma distância de 3,45m, até o ponto M07, de coordenadas 
N 9.309.875,07m e E 273.921,85m ; deste segue com azimute de 154°35'19,99" por uma distância de 7,10m, até o ponto 
M08, de coordenadas N 9.309.868,66m e E 273.924,89m ; deste segue com azimute de 240°44'44,93" por uma distância 
de 0,79m, até o ponto M09, de coordenadas N 9.309.868,27m e E 273.924,20m ; deste segue com azimute de 
149°59'31,33" por uma distância de 16,15m, até o ponto M10, de coordenadas N 9.309.854,29m e E 273.932,28m ; deste 
segue com azimute de 57°33'14,23" por uma distância de 13,54m, até o ponto M11, de coordenadas N 9.309.861,55m e E 
273.943,71m ; deste segue com azimute de 340°42'39,59" por uma  distância de 33,17m, até o ponto M01, onde teve inicio 
essa descrição.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. A requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Blasco Banuls, a Sra. Pamela Alejandra 
Roselli, 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, 05.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

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. 
Solicitantes: a Sra. JESSICA CAROLYNE LOPES COSTA, brasileira, casada, professora de inglês, inscrita no CPF/MF 
sob o n° 701.558.001-24, portadora do RG n° 6107875 – MT/GO, e o Sr. ALEKSANDER PIOTR ZLOTOWSKI, norte 
americano, casado, coordenador de projetos, inscrito no CPF/MF sob o n° 716.457.001-94, portador do passaporte n° 
511502752, com validade até 09/01/2024, ambos, residentes e domiciliados na Rua 72, 00395QD, 122 LT, n° 45, Apto. 
602, Setor Central, Goiânia – GO, CEP: 74045-120, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de 
Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos 
Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Tucanos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 416,00m²(quatrocentos e dezesseis metros quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN. Com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte do ponto PI ao P2 com 16,00m, com a 
Rua dos Tucanos; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 26,00m, com o Sr. Abdiel Borimércio Monteiro de Lima; Ao Sul, do 
ponto P3 ao P4 com 16,00m, com o Sr. Lauro Francisco Marcelinho; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 26,00m, com a Sra. 
Claudia Fellice e o Sr. Paulo Henrique da Silva Ribeiro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é 
R$ 350.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Abdiel Borimércio Monteiro de Lima, a Sra. Claudia 
Fellice, o Sr. Paulo Henrique da Silva Ribeiro, o Sr. Lauro Francisco Marcelinho, 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, 09.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

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 extraordinário. 
Solicitante: o Sr. RICARDO ROESE DE ALBUQUERQUE RAUEN, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 
016.324.419-77, portador da cédula de Identidade n° 3125607-4 – SSP/SC, residente e domiciliado na Av. Baía dos 
Golfinhos, 672, lojas 03 e 04, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. 
Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na 
Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Barreiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 136,95m²(cento e trinta e seis metros e noventa e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.001.02.0439.0000.9 e sequencial número 
1.000018.6, CEP: 59.178-000. Com a seguinte descrição: 

Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 7,30m, com a Rua Barreiro; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 7,65m, do P3 ao 
P4 com 3,45m, do P4 ao P5 com 7,60m, com o Sr. Manoel do Rego Morais e o Sr. Francisco Barbosa, totalizando 
um limite Leste com 18,70m; Ao Sul, do ponto P5 ao P6 com 10,61m, com a Sra. Ana Paula de Souza Costa;    
Ao Oeste, do ponto P6 ao P1 com 15,34m, com a Sra. Marize Macêdo Silva. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 70.000,00. O requerente alega o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Ana Paula de Souza Costa, a Sra. Marize 
Macedo Silva, o Sr. Manoel do Rego Morais, o Sr. Francisco Barbosa, 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, 05.08.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

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 extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. CLAUDIO EXEQUIEL LEIVA BARRIOS, chileno, divorciado, contador, portador do passaporte chileno 
n° F12267009, inscrito no CPF/MF sob o n° 075.133.441-32, residente e domiciliado na Parcela 8ª-4 El Convento Santo 
Domingo, Quinta Region, Chile, Código Postaol 2660.000, e o Sr. JAIME ANTONIO LEIVA SOTO, chileno, divorciado, 
contador, portador do passaporte chileno n° P12882837, inscrito no CPF/MF sob o n° 075.133.451-04, residente e 
domiciliado na Las Pataguas, 1021, Poblacion Baquedano LLO – LLEO, San Antonio, Chile, Codigo Postal 2660.000, por 
intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José, nº. 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.000,00m² (mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, n. 1.0101.038.06.1054.0000.8 e sequencial n° 1.008887.3, CEP: 59.178-000.  
L I M I T E S   E  C O N F R O N T A Ç Õ E S 

NORTE: Com Ricardo Cristian Uribe Lewy e Lorena Del Pilar Vidal Rojas. 
LESTE: Com Artur Cavalcanti de Lima Bernardino e Leandro Policarpo Matos Silva. 
SUL:  Com Manuel Zabala, Artur Cavalcanti de Lima Bernardino e Leandro Policarpo Matos Silva. 
OESTE: Com Rua Projetada. 

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 45.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno 
da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Manuel Zabala, o Sr. Leandro Policarpo Matos Silva, 
o Sr. Ricardo Cristian Uribe Lewy e a Sra. Lorena Del Pilar Vidal Rojas, 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, 05.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

Entidade lança 
calculadora 
para estimar IR 
após reforma 

FINANÇAS

Às vésperas da votação do 
projeto de reforma do Im-
posto de Renda, o Centro 

de Liderança Política (CLP) lança 
nesta quarta-feira, 4, uma calcu-
ladora para que pessoas físicas e 
empresas possam saber se terão 
que pagar de imposto com as 
mudanças previstas na proposta.

O projeto do Imposto de 
Renda é uma parte da reforma 
tributária em tramitação no 
Congresso e está envolto em 
muita polêmica pela revira-
volta nas mudanças do texto 
original do governo, em junho, 
e as duas versões já apresen-
tadas pelo relator, deputado 
Celso Sabino (PSDB-PA).  

Resistências ao projeto con-
tinuam pautando o debate, en-
quanto o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (Progressistas-AL), 
trabalha para agilizar a votação.

Parte inferior do formulário
Sabino apresentou na ter-

ça-feira, 3, novos ajustes no 
texto que já foram incorpora-
dos pelo grupo técnico do CLP 
que preparou a calculadora.  
Novas alterações que ocorre-
rem também serão incluídas 
no desenho da calculadora.

A calculadora #Impostode-
Renda permite estimar qual será 
o valor do imposto a ser pago 
com base no preenchimento de 
uma série de dados. Se for uma 
pessoa física, os dados a serem 
preenchidos são: renda tributável 
mensal, se é apto a fazer declara-
ção simplifi cada, dependentes, 
gasto mensal médio com saúde e 
educação, contribuição ao INSS e 
para a previdência privada.

Depois de colocar os dados, 
o contribuinte vai encontrar 
quanto da sua renda é tributa-
da e quanto está disponível ho-
je e como fi cará caso as regras 
sejam aprovadas do jeito que 
está o projeto na Câmara.

Por exemplo: alguém com 
salário de R$ 10 mil mensais, 
sem dependentes, sem dedução 
com educação e com gasto de R$ 
2 mil com saúde, tem hoje R$ 8,7 
mil de renda disponível (porque 
é tributado em 13,3%) e passará 
a ter R$ 8,8 mil disponíveis (a alí-
quota cairia para 11,9%).

No caso das pessoas jurídi-
cas, é preciso colocar o tipo de 
empresa, de regime tributário 
(por exemplo, lucro presumido 
ou lucro real), receitas e des-
pesas, atividade, número de 
sócios e porcentual de distri-
buição do lucro entre eles.

EDITAL DE CONVOCAÇAO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

 
O Sindicato Estadual dos Trabalhadores Vigilantes em Transporte de Valores, Carro Forte, Escolta Armada, Carro Leve, 
Trabalhadores do Caixa Forte e Tesouraria Bancária do Estado do Rio Grande do Norte, SINDFORTE-RN, O 
Presidente do Sindicato Supra, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, convoca, todos os trabalhadores das 
categorias nominadas no diploma legal da entidade, representados na base territorial da entidade, para par ticiparem e 
deliberarem na Assembleia Geral Extraordinária, na conformidade do Estatuto Social, a ser realizada nos dias: 10 de 
agosto de 2021, em Natal, na Av. Rodrigues Alves s/n, no clube dos oficiais da PM/RN, às 18:30min em primeira 
convocação e não alcançando o “ quórum” legal mínimo estatutário em segunda convocação às 19:00hs, e em Mossoró 
no dia 11 de agosto de 2021, na Rua Prudente de Moraes nº 940, no auditório do Sindsaúde Mossoró/RN, às 18:30min 
em primeira convocação e não alcançando o “quórum” legal mínimo estatutário em segunda convocação às 19:00hs, 
(para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:  a)- Elaborar, discutir, aprovar ou não a pauta de reivindicações a 
ser encaminhada à categoria econômica para celebrações de Convenção Coletiva de Trabalho e ou Acordos Coletivos 
de Trabalho, com as representações patronais, para o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022;  b)- 
Autorização para a diretoria celebrar acordos de Convenção Coletiva de Trabalho com as empresas ou Convenção 
Coletiva de Trabalho com a entidade patronal e frustradas as negociações diretas e administrativas, incluindo-se, 
SRTE/RN e Ministério Público do trabalho, instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho no TRT 21ª Região, assim como, 
para deflagrar greve da categoria na base territorial em caso de malogro das negociações em quaisquer dos órgãos na 
fase administrativa;  c)- Aprovados positivamente os itens anteriores, decretação de caráter permanente da Assembleia, 
inclusive para as suas ratificações os alterações das pautas em razão de acordos, bem como, para demais 
deliberações, que se façam necessárias ao êxito pleno da campanha Salarial do ano de  2022, incluindo-se, 
manutenções das conquistas da vigente avença coletiva;  d)- Autorização à diretoria “ad referendum” da assembleia 
para deflagração de movimentos paredistas por prazos determinados ou indeterminados.  
 

Natal/RN, 04 de Agosto de 2021. 
Márcio Figueredo. Diretor Presidente. 

 



12 GERAL QUINTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2021
agorarn.com.br

JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Perigo
Nos bastidores da segurança 

pública há “informes” sobre qua-
drilhas especializadas em assaltos, 
que estariam se articulando para 
agir no Rio Grande do Norte. Prová-
veis alvos seriam estabelecimentos 
hoteleiros. O problema, revela uma 
veterana fonte, é a falta de estrutura 
para coibir os crimes. Aguardemos.

Cocaína
A Polícia Federal apreendeu, na 

manhã desta quarta-feira 4, 1.304 
quilos de cocaína, em um jato execu-
tivo no aeroporto de Fortaleza, capi-
tal do Ceará. O passageiro espanhol 

e quatro turcos membros da tripu-
lação da aeronave foram conduzidos 
até a PF para serem interrogados.

Cocaína 2
A apreensão decorre de investi-

gação da PF.  A droga foi flagrada em 
malas, em uma aeronave executiva de 
nacionalidade turca. O avião decolou 
de Ribeirão Preto, em São Paulo, e tinha 
como destino Bruxelas, na Bélgica.

Cocaína 3
A droga estava em 24 malas 

pertencentes a um passageiro es-
panhol. Eram 50 tabletes de droga 
em cada bagagem, com um total 

de 1.200 tabletes de cocaína. Foram 
apreendidos a aeronave, celulares e 
documentos. As investigações con-
tinuam com a análise do material.

Riqueza
As exportações da agropecuária 

do Brasil somaram cinco bilhões 
de dólares em julho. O montante é 
17,7% superior ao contabilizado no 
mesmo mês em 2020. Os três itens do 
campo com maior faturamento por 
envio a outras nações são: soja, milho 
não moído e café não torrado.

Enfermagem
A Sétima Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho condenou o 
Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade 
de São Paulo ao pagamento do 
adicional de insalubridade, em 
grau máximo, a uma técnica de en-
fermagem que tinha contato com 
pacientes em isolamento. Para os 
magistrados, a exposição intermi-
tente aos agentes insalubres não 
afasta o direito à parcela.

Enfermagem 2
Na reclamação trabalhista, a 

técnica, contratada após aprova-
ção em concurso público sob o re-
gime celetista, disse que mantinha 

contato com pacientes com doen-
ças infectocontagiosas, inclusive 
em isolamento, e na sala de urgên-
cia da Unidade de Emergência do 
hospital. Por isso, sustentava ter 
direito ao adicional de insalubrida-
de em grau máximo, e não médio, 
como era pago pelo hospital. 

Reflexão
Os que pensam que enganarão 

muitos por tempo indeterminado 
estão enganados. Mais cedo ou 
mais tarde, a verdade prevalecerá 
e revelará os lobos em peles de cor-
deiros. É só uma questão de tem-
po, nada mais. Pode apostar.

 TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Após 15 anos em vigor, e ti-
do como ultrapassado por 
órgãos de defesa do consu-

midor, o Programa Brasileiro de Eti-
quetagem (PBE) para refrigeradores 
vendidos no Brasil será atualizado e 
os novos produtos terão de ser, nu-
ma primeira fase, até 30% mais eco-
nômicos que os atuais e até 61% na 
última fase, a partir de 2030. A me-
dida ocorre num momento em que 
o País passa por uma crise hídrica 
que pode levar à adoção de medi-
das de racionamento de energia.

A portaria de n° 332/2021 com 
as novas normas foi publicada 
nesta quarta-feira, 4, no Diário Ofi -
cial da União. O Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia (Inmetro) calcula em R$ 32,2 
bilhões a economia com energia 
até 2035. O processo de atualiza-
ção ocorrerá em três fases, entre 1º 
de julho e 2022 e 31/12/2030.

As fabricantes de geladeiras 
preveem R$ 300 milhões em inves-
timentos nos próximos anos para 
adaptarem as linhas de produção 
para atender as novas normas, infor-
ma a Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Produtos Eletroeletrônicos 
(Eletros). Dependendo da adesão dos 
consumidores aos produtos mais efi -

cientes, que deverão fi car mais caros, 
o montante pode ser maior.

O processo substitui a classifi ca-
ção, que hoje vão de A a D, para A+, 
A++ e A+++ para que o consumidor 
possa identifi car as diferenças nos 
novos níveis de efi ciência energética. 
Na primeira fase as geladeiras mais 
efi cientes serão classifi cadas em 
A+++, o que representa efi ciência de 
até 30% em relação a atual classe A. 

Aquelas que receberem selo A++ 
indicam 20% a menos no consumo e 
as que fi carem com A+, 10% a menos.

De acordo com o Inmetro, uma 
geladeira A+++ de duas portas de 
degelo automático ( frost-free) 
com 500 litros (ou volume interno 
útil de 350 litros), vai consumir 
cerca de 13 kWh a menos de ener-
gia por mês, o que representará 

para o consumidor uma economia 
de R$ 10,14 mensais, considerando 
tarifa média e impostos.

Segundo a Eletros, atualmente 
a maioria das geladeiras vendidas 
no País tel selo A. No ano passado 
foram comercializadas 5,5 mi-
lhões de refrigeradores, a grande 
maioria de produção nacional. 

“Como as geladeiras estão pre-
sentes em praticamente todos os 
lares brasileiros, sendo utilizadas 
24 horas por dia, a atualização da 
etiqueta é relevante para promo-
ver a conservação de energia nas 
residências, com impacto positivo 
nas contas de luz, e reduzir a de-
manda energética do País”, afi rma, 
em nota, Danielle Assafi n, coorde-
nadora do PBE para Refrigerado-
res e Assemelhados.

A segunda fase, a partir de 31 de 
dezembro de 2025, elimina as sub-
classes e os novos níveis passam 
a ser defi nidos com base nas re-
comendações das Nações Unidas. 
“Em média, geladeiras fabricadas 
no País, de duas portas, atualmente 
em nível A, terão de reduzir 40% do 
consumo anterior para permane-
cer em A em 2025”, explica Danille.

Segundo ela, nessa fase também 
ocorrerá a introdução da nova ver-
são da norma técnica usada para o 
cálculo do consumo de energia, o 
que vai requer adequação da infra-
estrutura laboratorial e da indústria. 
“As fabricantes terão de adequar as 
linhas de produção, adquirir novos 
moldes de injetores, entre outras 
alterações”, informa Renato Alves, 
diretor de Linha Branca da Eletros.

Referência para a escolha
A última fase estabelece a adoção 

de um nível de consumo para a clas-
se A equivalente às recomendações 
do Guia da U4E (United for Energy), 
adotadas pela União Europeia neste 
ano, com a aplicação de fatores de 
correção à realidade nacional. Vão 
signifi ca uma redução, em média, de 
61% do consumo de energia das gela-
deiras atualmente em nível A.

“O consumidor, com o novo 
padrão de etiquetagem, passa a ter 
uma referência importante para 
escolher produtos que consomem 
menos energia, o que gera econo-
mia importante nas residências”, 
afi rma, em nota, Jorge Nascimento, 
presidente executivo da Eletros. 

Para calcular a economia com 
as novas regras do PBE, o Inmetro 
utilizou três cenários de refrige-
radores. No mais provável, com 
metade dos produtos vendidos na 
classe de topo ao fi m da terceira fa-
se, a economia acumulada na conta 
total de luz será de R$ 32,2 bilhões.

Em um cenário mais pessimis-
ta, com apenas um terço dos pro-
dutos na classifi cação de topo, será 
possível uma economia de R$ 21,5 
bilhões. Já no melhor cenário, com 
todas as geladeiras classifi cadas 
em A, seriam poupados R$ 102,5 
bilhões em gastos com energia.

“Trata-se de uma grande vanta-
gem para o consumidor, sobretudo 
para as famílias de menor renda, ge-
rando impactos positivos também 
para o meio ambiente. Os novos 
índices de efi ciência são um avanço 
regulatório local, mérito do alinha-
mento entre indústria e governo 
federal”, afi rma Nascimento.

Geladeiras ganham novo selo de 
eficiência energética do Inmetro
ENERGIA . Meta é, em um 
primeiro momento, tornar 
os produtos até 30% mais 
econômicos que os atuais; 
medida ocorre em meio 
à uma das piores crises 
hídricas da história do País

Fabricantes preveem R$ 300 milhões em investimentos nos próximos anos para adaptarem as linhas de produção aos novos padrões
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À vista

TURISMO DA ESPANHA

Estudantes brasileiros com 
vistos válidos para cursos de 
longa duração já podem via-

jar para a Espanha, de acordo com 
novas regras divulgadas para a en-
trada de estrangeiros. O programa 
pode ser de intercâmbio de diversas 
formas, como idioma espanhol, gra-
duação, pós, mestrado e doutorado, 
desde que a duração seja superior 
a três meses. Além dos brasileiros 
com autorização para estudar no 
país, também passam a ser aceitos 
viajantes do Brasil que sejam côn-
juges, pais ou fi lhos de espanhóis 

e que estejam viajando eles ou que 
irão encontrá-los lá na Espanha.

Todos têm de cumprir quaren-
tena de dez dias na chegada, inde-
pendentemente de estarem total-
mente vacinados. Após esse prazo, 
o viajante está dispensado do isola-
mento, sem necessidade de realiza-
ção de PCR. Quem quiser encurtar 
o período de quarentena no país da 
Europa pode fazer um PCR no séti-
mo dia. Se o exame der negativo, es-
tá liberado para sair normalmente.

No geral, os outros brasileiros 
seguem proibidos de entrar na Espa-
nha. O país também não permite que 
viajantes do Brasil façam conexão em 
um aeroporto espanhol, como parte 
de uma viagem a outro país, a não ser 
que o destino fi nal seja um país fora 
do Espaço Schengen, com tempo de 
conexão inferior a 24 horas e perma-
nência na na área de transferência do 
aeroporto. Em qualquer caso, o veto 
é igual para imunizados ou não.

Espanha permite entrada de estudantes 
brasileiros em cursos de longa duração
OPORTUNIDADE | Quem 
tem visto válido para 
programas por mais de três 
meses já pode viajar para 
o país. Quarentena segue 
obrigatória, mesmo para 
vacinado

Madri: brasileiro não pode fazer nem conexão no país, na viagem rumo a outro

O viajante tem de preencher, 
48 horas antes do embarque, o 
formulário de saúde Spain Tra-
vel Healh. O procedimento gera 
um código QR, que é solicitado 
na hora do embarque e também 
na chegada à Espanha.

Quem não está imunizado 
tem de apresentar ainda um PCR 
negativo, feito no máximo 72 ho-
ras antes do voo de ida. Viajantes 
vacinados não precisam apresen-
tar o exame antes do embarque, 
mas sim o documento do SUS 
mostrando a imunização – veja 
como emitir o comprovante de 
vacinação em inglês, espanhol 
e português. A Espanha aceita 
todas as vacinas aprovadas pela 
OMS, o que inclui a Coronavac.

Pré-requisitos para a 
viagem para a Espanha

DIVULGAÇÃO

Opatrimônio da pop star 
Rihanna é estimado em 1,7 
bilhão de dólares, o que faz 

dela a mulher mais rica do meio 
musical global, mas a música não 
é a fonte principal de sua riqueza, 
de acordo com a revista Forbes.

Cerca de 1,4 bilhão de dó-
lares da fortuna de Rihanna 
decorre da participação de 
50% da artista na linha de cos-
méticos Fenty Beauty, disse a 
Forbes nesta quarta-feira.

O restante da riqueza de 
Rihanna, cujo nome é Robyn 
Fenty, vem de sua participação 
na empresa de lingerie Savage x 
Fenty e de sua renda como can-
tora e atriz, segundo a revista.

A empresa de beleza de 
Rihanna, da qual a LVMH possui 
a outra metade, é conhecida por 
sua variedade ampla de 50 tons 
de pele, incluindo matizes escu-
ros para mulheres negras, que 
eram raros quando ela foi lança-
da em 2017 - o que fez da marca 
uma líder de inclusão no setor.

A intérprete de Umbrella e 
Love the Way You Lie, que nas-
ceu em Barbados, só fi ca atrás 
de Oprah Winfrey entre as mu-
lheres mais ricas do universo do 
entretenimento, disse a Forbes. Rihanna é a mulher mais rica do meio musical  com patrimônio de 1,7 bilhão de dólares

Cantora Rihanna é oficialmente 
uma bilionária, diz ‘Forbes’

DIAMONDS 
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Picos de insulina
Por que são ruins?

O que é insulina?
A insulina é um hormônio produzi-

do pelo pâncreas e é liberado pelo órgão 
a cada refeição feita, a fi m de ajudar o 
organismo a usar ou armazenar a glice-
mia que ele recebe dos alimentos.

A expressão pico de insulina é algo 
muito comentado hoje em dia, pois estamos 
a todo momento bem próximos dos alimen-
tos e bebidas industrializadas, que por sua 
vez, possuem alta dose de açúcar em suas 
composições. Mas o problema em consumir 
altos níveis de açúcar não é somente em 
cima da balança não, quando em excesso, 
ele vai agir de uma forma bem característica, 
prejudicando demais nossa saúde.  

Como evitar os picos de insulina?
Quando os níveis de insulina estão desequilibrados, tende a cair no ciclo da 

fome e perda de energia constante, comprometendo o metabolismo de gorduras e 
proteínas, além de gerar o ganho de peso, infl amações recorrentes e desequilíbrio 
hormonal. Para evitar que o pico de insulina aconteça, é importante prestar atenção 
ao índice glicêmico de cada alimento. Os carboidratos, apesar de indispensáveis para 
o bom funcionamento do nosso organismo, devem ser consumidos moderadamente, 
dando sempre preferência aos complexos no lugar dos simples. Consumir fi bras du-
rante as refeições também auxilia na hora da absorção do açúcar, fazendo com que 
ele entre mais lentamente na corrente sanguínea.

Mudança de hábitos!
Por esse motivo, para evitar a variação glicêmica, é de extrema importância 

começar com a mudança de hábitos, como por exemplo: manter uma dieta ba-
lanceada, praticar atividades físicas regularmente, investir na hidratação diária 
e sempre ser acompanhado por uma nutricionista, para ser sua aliada na rotina.

MALEFÍCIOS PARA 
O ORGANISMO

1. O corpo ganha gordura 
(para proteção)
2. Ocorre o desequilíbrio 
hormonal
3. Hormônios da fome fi cam 
desregulados
4. Órgãos e pele envelhecem 
mais rápido
5. Aumenta as chances da 
diabetes tipo 2
6. Infl amações acontecem 
com frequência

DIVULGAÇÃO

Sensação dos jogos de vôlei nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, o DJ 
Stari tocava a música “Show das 

Poderosas”, de Anitta, enquanto bra-
sileiras e russas aqueciam para o con-
fronto válido pelas quartas de fi nal 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O hit 
parece ter contagiado a seleção bra-
sileira, que derrotou as adversárias 
de virada por 3 sets a 1 (23/25, 25/21, 
25/19 e 25/22 ), nesta quarta-feira, 4, 
e avançou para a semifi nal da com-
petição. Agora, o Brasil enfrentará a 
Coreia do Sul, na sexta-feira. 

“Estou muito feliz pelo que a 
gente vem fazendo. Está muito níti-
do para o mundo inteiro que o que 
tem feito a diferença para o Brasil é 
o time e acreditar o tempo inteiro. 
Começamos a partida perdendo de 
1 a 0, quase perdemos o segundo 
set e sempre acreditamos uma na 
outra. Sabíamos que não éramos as 
grandes favoritas, mas que juntas 
podíamos fazer coisas incríveis. E é 
o que estamos fazendo. Saímos de si-
tuações muito difíceis juntas e assim 
que vamos conseguir ainda mais na 
semifi nal. Estou muito orgulhosa de 
ter a oportunidade de jogar com um 
time tão confi ante e vencedor”, des-
tacou Gabi Guimarães, maior pontu-

adora do Brasil na partida (12).  
O Brasil entrou em quadra 

com Carol Gattaz, Roberta, Gabi, 
Tandara, Carol, Fernanda Garay 
e a líbero Camila Brait. 

O Comitê Olímpico Russo co-
meçou o jogo com tudo e logo abriu 
4 a 0. Passado o susto inicial, o Brasil 
se recompôs e encostou no placar 
na metade do set. O forte bloqueio 
russo, porém, impedia o crescimen-
to brasileiro na partida. A Rússia 
voltou abrir vantagem no marca-
dor. Assim, o treinador José Roberto 
Guimarães decidiu colocar a levan-
tadora Macris, recuperada de lesão, 
em quadra. O bloqueio brasileiro 
passou a funcionar, assim como as 
defesas e os contra-ataques. Mesmo 
com o equilíbrio, a Rússia venceu o 

primeiro set por 25 a 23.
Com o apoio de atletas de ou-

tras modalidades na torcida na 
Ariake Arena, o Brasil voltou mais 
ligado no segundo set e fi cou na 
frente do placar pela primeira vez 
no jogo (4 a 3). Após um pedido 
de tempo, a Rússia se reorganizou 
e fi cou na frente de novo. A partir 
daí, as adversárias passaram a co-
mandar o marcador, abrindo 15 a 9. 
Neste momento, começou a reação 
brasileira. A entrada de Rosamaria 
melhorou o time, que virou o jogo e 
fechou o set em 25 a 21.

O Brasil entrou de vez na parti-
da no terceiro set. Não havia bola 
perdida para o time brasileiro, e 
o ataque funcionava a partir das 
variações da levantadora Macris. 

Outro fundamento que fez a di-
ferença para o Brasil no set foi o 
bloqueio. O Brasil defendia muito 
e, comandado por Gabi e Garay, 
fechou em  25 a 19 no terceiro set.

O quarto set foi marcado por 
muito equilíbrio e alternância na 
liderança do placar. A partida ti-
nha cara de decisão, todas as bolas 
eram importantes. O momento 
decisivo do jogo aconteceu com 
um ace de Macris, quando o Brasil 
abriu diferença de dois pontos no 
placar. Com um bloqueio triplo, o 
Brasil abriu 21 a 19. A Rússia em-
patou o jogo, mas o Brasil, em mais 
um bloqueio, assumiu a liderança 
novamente em 23 a 22. O Brasil ven-
ceu por 25 a 22. Gabi Guimarães foi 
o destaque do time com 12 pontos.

Seleção feminina está na semifinal 
do vôlei em Tóquio na próxima sexta
TÓQUIO 2020 | Time do 
técnico Zé Roberto usa 
atletas do banco para 
superar rivais; agora equipe 
encara a Coreia do Sul 
amanhã

 Brasil entrou em quadra com Carol Gattaz, Roberta, Gabi, Tandara, Carol, Fernanda Garay e a líbero Camila Brait

7h ATLETISMO Eliminatórias de-
catlo (Felipe dos Santos) e  nais salto 
com vara fem. e 400 m rasos masc. 
SporTV/BandSports (ao vivo)

7h LUTA OLÍMPICA Finais Spor-
TV 2 (ao vivo)

8h BASQUETE MASC. Semi  nal 
(França x Eslovênia) SporTV 3 (ao 
vivo)

9h VÔLEI MASC. Semi  nal 
(França x Argentina) SporTV 2/
BandSports (ao vivo)

17h30 MARCHA ATLÉTICA 
Marcha de 50 km masc. SporTV 3 
(ao vivo)

20h30 CANOAGEM Elim. C1 
1000m masc. (Isaquias Queiroz) 
SporTV 2 (ao vivo)

21h45 VÔLEI DE PRAIA FEM. 
Semi  nal SporTV 4 (ao vivo)

22h20 GINÁSTICA RÍTMICA 
Elimin. individual geral SporTV 3 (ao 
vivo)

23h FUTEBOL FEM. Final (Sué-
cia x Canadá) SporTV 3 (ao vivo)

23h40 VÔLEI DE PRAIA FEM. 
Final SporTV 4/BandSports (ao vivo)

O QUE ASSISTIR? 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Quem trabalha em casa ou com serviços 
domésticos terá um dia muito produtivo hoje. 
Você terá energia e iniciativa em dobro para 
cumprir suas tarefas e dar conta do recado. 

A Lua chega ao ponto mais alto do seu Horóscopo 
e aumenta o seu desejo de brilhar. Você vai 
concentrar boa parte da sua energia no trabalho e 
fará o que estiver ao seu alcance para agradar os 
chefes e conquistar o reconhecimento que deseja.

Tensões vão rondar o seu lar nesta quarta-feira e você deve 
medir as palavras para não brigar com os parentes por 
qualquer bobagem. Controle a impaciência e a rebeldia 
se quiser evitar con  itos e discussões, ainda mais se você 
trabalha em casa ou em parceria com alguém da família.

Você vai se interessar por tudo que possa abrir a 
sua mente e trazer novos conhecimentos: pode ter 
curiosidade em conhecer melhor outra religião ou 
cultura, pode pensar em aprender outro idioma ou fazer 
cursos e treinamentos para se aperfeiçoar na pro  ssão.

A Lua segue  rme na sua Casa das Finanças e 
forma aspectos positivos com Marte, o que garante 
determinação extra para você correr atrás do 
dinheiro. Além de  car de olho nas oportunidades, 
você pode dar o pontapé inicial em um novo negócio.

A Lua na Casa 8 desperta em você um intenso 
desejo por mudanças e Marte aumenta muito a 
sua vontade de se destacar na carreira. Junte essas 
duas energias e você vai querer dar uma guinada 
na sua vida.

A Lua em Câncer acentua todos os pontos fortes do seu 
signo. Se depender de determinação e autocon  ança, 
você vai lutar com toda garra pelos seus objetivos e vai 
se destacar em tudo que  zer. Marte na Casa dá mais 
coragem para dizer o que pensa e defender as suas ideias.

O desejo de crescer e progredir na vida será enorme e incentivará 
você a investir em coisas que possam abrir novas portas para 
você na pro  ssão. Além de buscar cursos e seguir os exemplos 
de pessoas bem-sucedidas, você deve investir nas parcerias e 
somar forças com outras pessoas para alcançar seus objetivos.

A Lua inferniza o seu astral e recomenda um pouco 
mais de cautela e discrição ao longo do dia para não 
se aborrecer. Evite desabafar com qualquer pessoa, 
comentar seus problemas ou seus planos para o futuro, 
pois há risco de se abrir com quem não merece con  ança.

Você vai contar com todo apoio do céu para promover as 
transformações que mais deseja em sua vida. Marte na Casa 8 dá garra 
e coragem para mudar o que incomoda. É um bom momento para 
correr atrás de um novo emprego ou para mostrar seu envolvimento 
com o trabalho e conquistar mais estabilidade no cargo que ocupa.

A Lua na Casa 11 estimula você a pensar mais no 
futuro e nos seus ideais de vida. E Marte em Virgem 
garante determinação, con  ança e coragem extras 
para você batalhar pelos seus objetivos com toda 
garra e disposição.

A Lua garante muita sorte e energia para você. Seu 
bom humor será contagiante e vai deixar qualquer 
ambiente mais leve e descontraído. No trabalho, 
estimule a cooperação e procure unir os colegas 
em torno dos objetivos em comum.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
Tá tudo muito louco: tem poste 

fazendo xixi em cachorro... ... A 
comentarista de skate da Globo, 
na análise da modalidade, fala 
em “xereca na mesa”. Bonito 

o elogio de Tino Marcos a 
Glenda Kozlowski numa rede 

social... ...”Passando pra registrar 
o óbvio. A Gelda (sim, o nome 

verdadeiro dela é Gelda) tá 
arrebentando em Tóquio! Carisma 
e competência de sempre. Dá-lhe, 

Gelda”, escreveu ele. O “Séries 
Originais”, na CNN Brasil, estreia 

nesta quinta-feira, às 22h30, a série 
“A Sociedade da Intolerância”... ... 

São três episódios. Adriana Araújo 
está em conversas bem adiantadas 

com o Grupo Bandeirantes... ... 
Internamente, já tem gente 

apostando que a assinatura de 
contrato deve acontecer nesses 

próximos dias. Nesta quinta, 19h, 
o jornalista, roteirista e escritor 

Júlio Maria lança “Ney Matogrosso - 
A biografi a”...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Então, o seguinte:
O canal Arte 1, da Newco, 

empresa sem qualquer vínculo 
com o Grupo Bandeirantes, já 
deixou as instalações do Mo-
rumbi, onde funcionou desde a 
sua inauguração.

Já está operando de um prédio 
na rua Tabapuã. Isso é uma coisa...

... A outra é que
Toda a área que o Arte 1 ocupa-

va nas instalações da Band, agora 
serão destinadas à produção dos 
programas do Fausto Silva.

O local, inclusive, já está pas-
sando por algumas necessárias 
adaptações.

(Divulgação)

E o detalhe
O BandSports, por causa da 

Olimpíada, é o único da Newco 
que ainda permanece nas instala-
ções da Band.

Mas com o encerramento dos 
jogos neste domingo, também já 
deve mudar na próxima semana.

Bom valor
Vale a pena observar o cres-

cimento do Th iago Oliveira no 
esporte da Globo. Desde que 
saiu da TV Gazeta, e já faz al-
gum tempo, está sendo assim.

Apresentador, repórter, tem se 
destacado nos trabalhos de reta-
guarda dos Jogos Olímpicos.

Pauleira
As gravações de “Gênesis”, se 

tudo correr como se espera, de-
vem seguir até o fi nal deste mês; 
isso se não avançarem a primeira 

semana de setembro.
E com trabalhos, inclusive, 

nos fi nais de semana.

Programação
A estreia do “Galera F.C.” na 

Rede TV! deve ser confi rmada 
para a próxima semana. Exibição 
nas quartas-feiras, dividindo a fai-
xa nobre com o “Superpop”.

Apresentação de Victor Sarro, 
Júlio Cocielo e Letícia Esteves.

Melhor forma
É muito bom observar que o 

José Silvério na rádio Capital, é o 
mesmo José Silvério de sempre 
nas narrações esportivas. Está 
no melhor da sua forma.

O que deu na cabeça da Ban-
deirantes que permitiu a sua 
saída?

Gato da Globo 
agora se acerta 
com a Record 
para “Gênesis”

O público de novelas cer-
tamente deve se lembrar do 
misterioso gato León de “O 
Sétimo Guardião”. Na novela 
de Aguinaldo Silva, ele foi um 
humano escolhido para ocu-
par o posto de guardião-mor 
da fonte de Serro Azul. Porém, 
ao infringir uma das regras 
atribuídas à função, foi casti-
gado e obrigado a viver sob a 
forma felina. Eduardo Mosco-
vis dividiu esse trabalho.

Na verdade, eram quatro os 
gatos, da raça Bombaim, e um 
outro, mecânico, adquirido de 
uma empresa americana espe-
cializada em animais robóticos 
para cinema e TV, para cenas 
mais complicadas.

Quando “Guardião” chegou 
ao fi m, eles acabaram fi cando 
com a empresa que fez o adestra-
mento.

Só que agora, voltaram ao 
trabalho, nas gravações de “José 
do Egito”, sétima e última fase 
de “Gênesis”, na Record.

No seu Instagram ofi cial, o 
gato até “comemorou” a entra-
da na novela: “vivendo novas 
experiências audiovisuais”.

Não falta mais nada.

JOSÉ CARLOS NERY
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