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Preço do botijão de 
gás duplica inflação 
entre mais pobres

Comissão será 
criada no Senado 
para averiguar crise 
hidroenergética

Prefeito Álvaro 
Dias fiscaliza obras 
em andamento no 
Centro de Natal

CIDADES. 9 | Alta no preço do gás 
de cozinha e energia elétrica foi 
determinante para que a inflação dos 
mais pobres encerrasse junho quase 
duas vezes maior que a dos ricos.

POLÍTICA. 4 | O Plenário do Senado 
aprovou requerimento do senador Jean 
Paul Prates, solicitando a criação de 
comissão para averiguar as causas e 
efeitos da crise hidroenergética.

CIDADES. 5 | O prefeito Álvaro Dias 
caminhou pelas ruas que estão em 
obras do Centro de Natal, conversando  
com populares e comerciantes locais, 
na manhã desta quarta-feira. 

Emanuela Medrades se compor-
tou como a própria presidente da 
Precisa Medicamentos. 

Depois do regime militar, nunca um 
mandatário conseguiu aparelhar tão 
rápido as instituições de Estado.

Devemos estar com os pés no chão, 
vendo o quê e quem nos rodeia. O 
bom da viagem é a estrada.
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KÁTIA PIRES: FIEL A JOSÉ AGRIPINO E CRÍTICA À 
GESTÃO DE BOLSONARO NA COMPRA DE VACINAS
POLÍTICA. 3 | A vice-prefeita de Parnamirim, Kátia Pires (DEM), avaliou as gestões dos executivos no contexto da pandemia e se 

disse fiel ao ex-senador José Agripino (DEM), que, segundo ela, aguarda as definições das possíveis reformas eleitorais que 

possam vir. Ela criticou gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, na compra de vacinas contra a covid-19.

PPPO
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Deputados aliados 
de Fátima empurram 
CPI da Pandemia 
com a barriga
CIDADES.5 | Bancada governista entrou em obstrução durante 
a sessão desta quarta-feira 14 da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte e, com isso, adiou a instalação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigará os gastos 
da gestão de Fátima Bezerra (PT) durante a pandemia. 
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ara uma funcionária graduada 
e que no dia anterior, ancorada 
num habeas corpus, recusou-se 
até a dizer qual o cargo ocupava 
na empresa investigada, a dire-
tora-técnica da Precisa Medica-
mentos, Emanuela Medrades, 
se comportou ontem como a 
própria presidente da compa-
nhia.

Era outra Emanuela, res-
pondendo a quase todas as 
perguntas, desta vez não como 
uma simples empregada, mas 
como uma ativa participante 
do negócio, o que pode lhe va-
ler muita dor de cabeça no fu-
turo quando a CPI descer mais 
fundo nesse negócio esquisito 
envolvendo a vacina indiana 
Covaxin.

Agora que a Comissão Par-
lamentar de Inquérito já garan-
tiu a renovação por mais três 
meses, esse assunto promete 
pender com uma lâmina sobre 
o pescoço do governo federal 
na investigação do Senado ao 
combate ofi cial à pandemia que 
dizimou milhares de brasileiros.

Esta nova Emanuela Medra-
des, renovada, outra pessoa, 
não só defendeu a empresa 

para a qual trabalha, mas o go-
verno Bolsonaro, negando até 
mesmo qualquer participação 
nesse negócio estranho do se-
nador Flávio Bolsonaro.

Aliás, o fi lho 01 do presi-
dente, fungando no pescoço 
da senadora Simone Tebet, in-
terrompeu várias vezes a oitiva 
em defesa do depoimento de 
Emanuela numa defesa dupla 
que de tão eloquente até chama 
atenção.

Em depoimento à CPI da 
Covid, a diretora-técnica da Pre-
cisa Medicamentos falou tanto 
que até se contradisse ao fazer 
referência ao envio das faturas, 
os chamados invoices para o Mi-
nistério da Saúde, por conta da 
importação da Covaxin.

Nesse ponto, fi cou claro que 
a mocinha nervosa e “exausta” 
do dia anterior transformou-se 
numa defensora, ao mesmo 
tempo, da empresa para a qual 
trabalha e do governo.

Recorde-se que as suspeitas 
sobre as faturas surgiram de-
pois do depoimento do deputa-
do federal Luis Miranda (DEM-
-DF) e de seu irmão, o servidor 
do Ministério da Saúde Luis 

Ricardo Miranda.
Ontem, Emanuela sugeriu 

uma acareação dela com os ir-
mãos, uma coragem tremenda, 
diga-se de passagem.

Os irmãos apresentaram 
duas faturas que previam pa-
gamento antecipado pelas va-
cinas e o pagamento seria feito 
por uma terceira empresa, a 
Madison, localizada em um pa-
raíso fi scal.

O problema é que nada dis-
so estava previsto no contrato 
assinado entre as partes, o que 
motivou a versão desastrada do 
secretário-geral da Presidência, 
Onyx Lorenzoni,  ao afi rmar se 
tratar de documentos falsos 
quando não eram.

Eram não só bem verdadei-
ros, como apinhados de erros, 
muitos dos quais primários.

Os legumes já estão na pa-
nela de pressão esperando a 
carne fi car pronta para o cozi-
do. A posição da Precisa será 
defendida pelo governo até cer-
to ponto, até que convier, já que 
a defesa de empresas privadas 
não deve e não pode caber a 
um governo e sim a seus advo-
gados.

Emanuela, da exaustão 
à glória na CPI

Oh Fábio, parabéns!
O ministro Fábio Faria, das Comunica-

ções,  “convenceu” o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) a aceitar mudanças nas regras 
de TV por assinatura para ajudar a reforçar a 
base de apoio do governo no Congresso.

Com isso, operadoras serão obrigadas a 
oferecer de graça nos pacotes de serviços ca-
nais de TV aberta pertencentes a grupos alia-
dos ligados a igrejas evangélicas, entre outros.

Essa regra havia sido incluída pelos con-
gressistas na tramitação de uma medida 
provisória, aprovada em 26 de maio e sancio-
nada por Bolsonaro ao arrepio de sugestão 
contrária da área técnica do Planalto, em 15 

de junho.

Narrativa do bonzinho
Quando circulou a versão de que o 

ministro convenceu o presidente quando 
a área técnica colocava reparo, não é ver-
dade. Ninguém convence o presidente de 
nada a menos que ele queira.

Os benefi ciados
Segundo apuração da Folha de S.Pau-

lo, entre os canais benefi ciados estão os 
católicos Canção Nova e TV Aparecida; os 
neopentecostais RIT TV, do missionário RR 
Soares, e RBI (Igreja Apostólica Plenitude 

do Trono de Deus); CNT e Rede Brasil de 
Televisão, ambas de empresários aliados do 
presidente. Também fazem parte do grupo 
a IdealTV e a TVCi.

Juntas, a audiência desses canais na TV 
aberta é inferior a um ponto do Ibope, cer-
ca de 70 mil lares, segundo o Kantar Ibope. 
Para fazer parte dos pacotes da TV fechada, 
essas emissoras antes negociavam com as 
operadoras e o custo médio variava de R$ 1 
milhão a R$ 2 milhões por ano.

Inconstitucional
A reportagem da Folha lembra que as 

empresas de TV por assinatura reclamam 

que a medida é inconstitucional porque a Lei 
Geral das Telecomunicações determina que 
qualquer mudança nas regras do setor deve 
ser feita por projeto de lei —e não por ato do 
Poder Executivo, como a medida provisória.

Por fi m
A CPI da Covid investiga um repasse de 

R$ 1 milhão da Precisa Medicamentos, res-
ponsável por intermediar a venda da vaci-
na indiana Covaxin no país, para a Câmara 
de Comércio Índia Brasil. A transação foi 
feita às vésperas da assinatura do contrato 
de R$ 1,6 bilhão entre a empresa e o Minis-
tério da Saúde.
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Emanuela Medrades sugeriu 
uma acareação dela com os 
irmãos Miranda 

Interino: Marcelo Hollanda
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AGORA RN

Em uma entrevista exclusiva 
ao jornal Agora RN, a vice-
-prefeita de Parnamirim, 

Kátia Pires (DEM), avaliou as ges-
tões dos executivos no contexto 
da pandemia, e se disse fi el ao 
ex-senador José Agripino (DEM), 
que, segundo ela, aguarda as de-
fi nições das possíveis reformas 
eleitorais que possam vir.
Questionada sobre a atuação do 
governo federal, ela disse que o 
governo poderia ter evitado a 
morte de mais de 500 mil pesso-
as. O presidente da República é 
investigado em uma CPI no Sena-
do que apura omissão no comba-
te à pandemia da covid-19.
Kátia Pires foi vereadora na cida-
de por cinco mandatos. Em 2020, 
ela abriu mão de mais uma pos-
sível reeleição para assumir, junto 
com Rosano Taveira (Republica-
nos), a Prefeitura de Parnamirim. 
Na eleição passada, ela conseguiu 
eleger a fi lha, Carol Pires, que ho-
je ocupa uma cadeira no legislati-
vo pelo Democratas.
Confi ra a entrevista na íntegra:

Agora RN - Como tem sido essa 
troca da senhora do legislativo 
pelo o executivo?

Kátia Pires - No começo foi difícil, 
porém, o cargo de vice-prefeito 
não tem uma atribuição diária. 
Nós nos reinventamos e fi zemos 
pautas próprias, de lutas, e bus-
cando melhorias para a cidade. 
Estamos visitando e buscando 
pautas que visam melhorias para 
os jovens e estamos dando conti-
nuidade ao trabalho que vínha-
mos fazendo para Parnamirim.

Agora RN - De que forma a senho-
ra avalia a gestão do município 
no contexto da pandemia?

Kátia Pires - Todos nós fomos pe-
gos de surpresa com essa questão 
da pandemia. Parnamirim saiu 
na frente. O município montou o 
primeiro hospital de campanha 
do Estado. A Prefeitura deu prio-
ridade em cuidar do povo, salvar 
vidas. Nós paralisamos obras 
de infraestrutura que estavam 
em andamento para cuidar da 
vida das pessoas. Instalamos 10 
leitos de UTIs, depois o prefeito 
foi até Brasília e consegui 10 res-
piradores. Hoje esses leitos estão 
praticamente desocupados em 
função da queda nos números 
de casos. O município atendeu 
inclusive pacientes de outros mu-
nicípios próximos. Então, avalio 
de forma bem positiva. 

Agora RN - Em relação ao gover-

no do estado, como a senhora 
avalia a gestão da governadora e 
a relação do município de Parna-
mirim com o Estado?

Kátia Pires - Ninguém estava 
preparado para isso. Vimos a 
situação do Amazonas e outros 
estados. Na minha opinião todos 
baixamos as bandeiras políticas e 
fomos juntos cuidar da vida das 
pessoas. Vejo uma relação boa 
nesse contexto. Vejo uma dedi-
cação muito grande da equipe 
de saúde do Estado, do Comitê 
Científi co. Em relação às ações, 
vejo uma boa relação da cidade 
com o governo.

Agora RN - No âmbito nacional, 
de que forma a senhora analisa a 
atuação do executivo?

Kátia Pires - Demorou muito. Te-
nho a mesma opinião de muitos, 
de que se demorou para entender 
a gravidade de situação. Poderia 
ter evitado a morte de mais de 

500 mil pessoas. Essa questão da 
CPI, por mais que seja uma prer-
rogativa do Senado,  vejo muito 
como uma mistura de interesses. 
Mas quando vimos que houve 
um desencontro, falta de infor-
mação, isso atrapalhou muito no 
controle da pandemia. Depois 
que a situação tomou uma gran-
de proporção foi que entende-
ram que deveria ser feito algo. A 
vacina demorou muito a chegar. 
Enquanto nós fi camos gritando 
pela vacina, o presidente menos-
prezou o tamanho do problema, 
dizendo que era uma gripezinha, 
fato que atrapalhou muito o con-
trole da doença.

Agora RN - Em relação as eleições 
do ano que vem, a senhora já tem 
alguma pretensão para apoio, ou 
pretende concorrer?

Kátia Pires - Em política nunca 
podemos dizer que não quere-

mos. Temos que estar prepara-
dos, mas neste momento estou 
aguardando um posicionamen-
to do meu eterno senador José 
Agripino. Não sei se ele vai ser 
candidato. Acho que ele está es-
perando essa confi guração. Vai 
mudanças nas regras, reforma 
eleitoral. Então estou esperando 
a orientação do nosso partido, o 
Democratas.

Agora RN - Qual sua opinião so-
bre essa PEC do voto que impõe 
uma auditoria?

Kátia Pires - Sou contra o voto 
impresso auditável. O sistema 
eleitoral brasileiro é copiado em 
alguns países. Então se não fosse 
bom e seguro, não seria almejado. 
Essa discussão agora não é boa, o 
povo está doente, está com fome. 
A fome está aí paralela à pande-
mia. Esse assunto de reforma não 
é do interesse do povo nesse mo-
mento. Essa situação atrapalha o 
processo de democracia.

Agora RN - De que forma a senho-
ra vê hoje, a relação da Câmara 
de Parnamirim com o executivo?

Kátia Pires - A Câmara caminha 
bem, temos uma boa relação 
com todos, situação e oposição. 
Aprovamos recentemente um 
empréstimo de R$ 100 milhões 
que serão para pavimentar ruas. 
Acredito que até ao fi m do man-
dato todas as ruas de Parnamirim 
estarão pavimentadas, dentro do 
cronograma, após a conclusão da 
licitação daremos início as obras.

Kátia Pires: “Bolsonaro poderia ter 
evitado a morte de mais de 500 mil”
MUNDO. A vice-prefeita foi vereadora na cidade por cinco mandatos. Em 2020, abriu mão de mais uma possível reeleição para assumir, com Rosano 
Taveira (Republicanos), a Prefeitura de Parnamirim. Na eleição passada, elegeu a filha, Carol Pires, que hoje ocupa uma cadeira no legislativo municipal

Sou contra o voto 
impresso auditável. O 
sistema eleitoral brasileiro 
é copiado em alguns 
países. Então se não 
fosse bom e seguro, não 
seria almejado”

“

KÁTIA PIRES
VICE-PREFEITA DE PARNAMIRIM

A Prefeitura deu 
prioridade em cuidar 
do povo, salvar vidas. 
Nós paralisamos obras 
de infraestrutura que 
estavam em andamento 
para cuidar da vida das 
pessoas”

“

KÁTIA PIRES
VICE-PREFEITA DE PARNAMIRIM
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O Plenário do Senado apro-
vou, nesta terça-feira 
13, requerimento (RQS 

1.749/2021) do senador Jean Paul 
Prates (PT-RN), solicitando a 
criação de comissão temporária 
externa para averiguar, no prazo 
de 180 dias, as causas e efeitos da 
crise hidroenergética que assola 
o país. A comissão, composta de 
11 membros titulares e a mesma 
quantidade de membros suplen-
tes, também vai acompanhar a 
atuação da Câmara de Regras 
Excepcionais para Gestão Hidroe-
nergética (Creg), e propor soluções 
que garantam a segurança energé-
tica e a modicidade tarifária do 
Sistema Elétrico Brasileiro (SEB).

Jean Paul, segundo a Agência 
Senado, alertou para a possibili-

dade de uma ameaça concreta de 
racionamento, seja por meio de 
um apelo do governo para que a 
população gaste menos, ou seja 
por aumento na tarifa.

“O que é mais perverso ainda, 
porque subirá a tarifa a um ponto 
em que as pessoas não conseguirão 
consumir energia e ter o seu confor-
to básico atendido. Conversamos 
com vários senadores e sabemos 
que estamos diante aí de uma situ-
ação de dupla razão para analisar as 
medidas que serão tomadas: porque 
virá aí mais uma MP sobre o setor 
elétrico, a 1.051, que vai instalar 
uma câmara de regras excepcionais, 
composta de ministros, das pessoas 
dos ministros, e retira dessa câmara 
as agências”, argumentou o senador 
durante a sessão.  

APROVADA | Com 11 
membros titulares e a mesma 
quantidade de membros 
suplentes, a Comissão 
também vai acompanhar 
a atuação da Câmara de 
Regras Excepcionais para 
Gestão Hidroenergética

Comissão será criada para 
averiguar crise hidroenergética

Procurador da Davati será 
ouvido nesta quinta na CPI
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A CPI da Pandemia ouve na 
manhã desta quinta-feira 15 o 
procurador da empresa Davati 

Medical Supply no Brasil, Cristiano 
Carvalho. O depoimento dele, pedido 
por Humberto Costa (PT-PE), tratará 
de investigações sobre suposto caso de 
propinas envolvendo compra de vaci-
nas AstraZeneca.

Em seu requerimento, Humberto 
Costa cita reportagem da Folha de 
S.Paulo de 29 de junho, dando conta 
que o ex-diretor de Logística do Minis-
tério da Saúde, Roberto Dias, teria con-
dicionado fazer negócio com a Davati 
em troca de propinas no valor de U$ 
1 por dose de vacina. Para o senador, 
a denúncia é “gravíssima” e precisa ser 
mais investigada.

Segundo relato feito ao jornal pelo 
PM Luiz Paulo Dominghetti, que se 
apresentou como representante da Da-
vati, a proposta da propina se deu em 
25 de fevereiro, em encontro com Dias 
no restaurante Vasto, em Brasília. Dias 
teria sido indicado ao cargo no minis-
tério pelo líder do governo na Câmara, 
Ricardo Barros (PP-PR), de acordo com 
a reportagem citada pelo senador.

Inicialmente a proposta da Davati 
seria vender 400 milhões de vacinas 
da AstraZeneca contra a covid-19 por 
U$ 3,50, mas o preço acabou inflado 
para U$ 15,50, devido aos “bastidores 
asquerosos e tenebrosos” de Roberto 
Dias, segundo relato de Dominghetti 
na reportagem. A matéria da Folha de 
S.Paulo esclarece que chegou a Domin-
ghetti devido a informação repassada 

por Cristiano Carvalho. Ainda segundo 
o jornal, o valor da propina chegaria a 
R$ 1 bilhão.

Dominghetti acabou se reunindo 
com Dias no ministério no dia seguin-
te ao encontro no Vasto, em 26 de 
fevereiro, quando, pelo relato do PM, a 
proposta de propina foi reiterada. Mas 
como não houve acerto, a pasta teria se 
desinteressado pelo negócio.

Dominghetti
Em depoimento à CPI em 1º de ju-

lho, o PM confirmou a denúncia de que 
teria sido assediado com propostas de 
propina. E acrescentou que parlamen-
tares procuraram Cristiano Carvalho 
nessas intermediações.

“Nunca se buscou uma facilidade 
por parte dele [Roberto Dias]. Essa faci-
lidade não ocorreu porque ele sempre 
colocou o entrave no sentido de que, 
se não se majorasse a vacina, não teria 
aquisição por parte do ministério”, dis-
se Dominghetti à CPI.

O PM, de acordo com a Agência Se-
nado, afirmou aos senadores que rela-
tou as propostas de propina a Cristiano 
Carvalho e que não foi dado prossegui-
mento, diante da proposta do então 
diretor de Logística do ministério.

“Na conversa, ele disse: nós temos 
de melhorar esse valor. Eu disse que te-
ria de tentar um desconto, mas aí ele fa-
lou que seria melhorar para mais, para 
aumentar em US$ 1. Eu disse que não 
seria possível. Ele disse para eu pensar 
direitinho, que no dia seguinte seria 
chamado ao ministério”, declarou.

No dia seguinte (26 de fevereiro), 
Dominghetti teria mantido a proposta 
de US$ 3,50 em reunião com Roberto 
Dias. O ex-diretor lhe teria informado, 
então, que iria falar diretamente com o 
CEO Cristiano Carvalho.

Como pró-labore, Cristiano Car-
valho receberia US$ 0,20 por dose co-
mercializada, enquanto a Dominghetti 
deveria ser pago de US$ 0,03 a US$ 0,05 
a unidade.

Defesa do governo
Líder do governo no Senado, Fer-

nando Bezerra Coelho (MDB-PE) le-
vantou dúvidas quanto às declarações 
de Dominghetti no depoimento, acres-
centando que a AstraZeneca, em nota 
oficial, informou que só negocia com o 
governo.

“Surge uma empresa sediada nos 
Estados Unidos para, sem representa-
ção da AstraZeneca, dizer que tem 400 
milhões de doses de vacinas. Nós pre-
cisamos aprofundar mais isso. É uma 
história muito estranha.”
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No dia seguinte (266 de ffeevvereeeirooo),),))
Dominghetti teria mantiido a pprropppooso ttatat  
de US$ 3,50 em reuniãoo comm RRobbeerrtotototo
Dias. O ex-diretor lhe terria infnfoormmaadooodo,,,,
então, que iria falar direttamentnttee cocommm m oooo
CEO Cristiano Carvalho..

Como pró-labore, CCristiaanno CCaraar----
valho receberia US$ 0,200 por ddosse e ccocoo--
mercializada, enquanto aa Dommiinghgheetettiii
deveria ser pago de US$ 00,03 aa UUS$$ 000,0,055
a unidade.

Defesa do governo
Líder do governo noo Seenanaanadddoododo, , FFeFer-r---

nando Bezerra Coelho (MDMDB--PEPE) ) ) lele---
vantou dúvidas quanto ààs ddeclaararaçõçõõçõesesss
de Dominghetti no depooimeentoo, , aaccrererer s-s--
centando que a AstraZeenecaa, emmm nnototaa aa
oficial, informou que só nnegocociaaa cccomommm o
governo.

“Surge uma empressa seddiiaiadadaad nnnnnoso
Estados Unidos para, semm repprerereresentn aa--
ção da AstraZeneca, dizeer que e teet m mm 4404040000000000
milhões de doses de vaccinas. NNNósóss pppreer -
cisamos aprofundar maiais issoo. É uuumuuuuma aa 
história muito estranha.”

Senador Jean Paul Prates (PT/RN) 
alertou para a possibilidade de uma 
ameaça concreta de racionamento

Em seu requerimento, o senador Humberto 
Costa cita reportagem da Folha de S.Paulo 
de 29 de junho, 

Nunca se buscou uma 
facilidade por parte de 
Roberto Dias”
“
PAULO DOMINGHETTI
POLICIAL MILITAR
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A bancada governista entrou 
em obstrução durante a ses-
são plenária desta quarta-

-feira 14 da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte e, com isso, 
adiou a instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) que 
investigará os gastos do Governo do 
Estado durante a pandemia. Apenas 
11 parlamentares se mantiveram 
em plenário para dar andamento a 
pauta. Com isso, a votação da CPI 
continua na ordem do dia para esta 
quinta-feira 15.

O comunicado da obstrução foi 
feito pelo líder do Governo na Assem-
bleia, deputado Francisco do PT, de 
forma imediata ao início da votação 
da matéria que previa a instalação da 
CPI. 

“A CPI é instrumento da minoria. 
Toda vida que a presidência coloca 
para votação no plenário, como o 
governo do RN tem maioria, domina 

a votação. E a maioria faz isso, um 
silêncio ensurdecedor da bancada 
do Governo, que hoje passa por uma 
vergonha. Dessa forma não haverá 
CPI no RN justamente quando es-
tado é governador por partido que 
mais pediu CPI e impeachment na 
história do país”, disse o deputado 
estadual Kelps Lima (SDD). O parla-
mentar fez questão de enfatizar que 
o presidente da Casa, Ezequiel Ferrei-
ra (PSDB) – que também se manteve 
no plenário – está cumprindo o que 
diz o regimento. 

O próprio presidente esclareceu 
em seguida que concorda com o fato 
da CPI ser um instrumento da mino-
ria do Parlamento, mas ressaltou que 
precisa se guiar pelo que determina 
o regimento interno da Assembleia. 
“Em nenhum momento fi quei ao 
lado do Governo ou da oposição e 
destaco que essa matéria está na 
pauta para deliberar amanhã. É pre-
ciso dizer que a CPI já existe, tem os 
três pré-requisitos necessários: fato 
concreto, tempo determinado e as 
assinaturas necessárias. Fizemos 
reunião da Mesa seguindo regimen-
to da Casa e defi nimos o número de 
membros, são cinco. Depois os líde-
res fi zeram indicação dos membros. 

Tenho seguido à risca todos os passos 
e é o mesmo regimento que guiou as 
CPIs anteriores aqui na Assembleia”, 
disse Ezequiel Ferreira.

Os deputados de oposição dis-
cursaram em sequência, todos com 
críticas a postura adotada pela ban-
cada governista que se ausentou do 
plenário. O deputado estadual Ge-

túlio Rêgo (DEM), criticou o partido 
da governadora Fátima Bezerra: “PT, 
quem te viu quem te vê”.  Já o deputa-
do José Dias (PSDB), disse que o me-
do o governo está tendo dessa CPI é 
a confi ssão mais absoluta e cristalina 
de culpabilidade. 
O deputado Nelter Queiroz (MDB) 
enfatizou a importância da CPI para 

apurar o destino dos recursos que 
foram mandados para o Consórcio 
Nordeste. Para Gustavo Carvalho 
(PSDB), a ausência da bancada go-
vernista vai de encontro ao discurso 
que a governadora está tranquila 
com a investigação. O deputado Co-
ronel Azevedo (PSC) lamentou “mais 
um dia triste para o Legislativo”. 

Aliados de Fátima adiam instalação da 
CPI que investigará gastos na pandemia
OBSTRUÇÃO | Comunicado foi 
feito pelo líder do Governo 
na Assembleia, deputado 
Francisco do PT, de forma 
imediata ao início da votação

O prefeito Álvaro Dias cami-
nhou pelas ruas que estão em 
obras do Centro de Natal, con-

versou com populares e comercian-
tes locais, na manhã desta quarta-fei-
ra 14. Acompanhado do secretário 
Paulo César Medeiros, da Secretaria 
de Mobilidade Urbana - STTU e do 
secretário Adjuto Dias, da Secretaria 
de Trabalho e Ação Social - Semtas, o 
gestor fi scalizou a reconstrução das 
calçadas e a revitalização do Beco da 
Lama.

“Estou fazendo um investimento 
pesado no Centro de Natal. Quero 
modifi car a cara desse lugar, trazer as 
pessoas de volta e ajudar os comer-
ciantes locais”, explicou Álvaro Dias. 
“O Centro merece. A área fi cou aban-
donada muito tempo e tem muito 
potencial”, complementou.

 De acordo com o prefeito, a ci-
dade está investindo na construção e 
reforma de quase 100km de calçadas 
por toda a capital. “Estas calçadas 
eram esburacadas, causando risco 
de acidentes, limitando a mobilidade 
das pessoas, principalmente as que 
possuem alguma limitação de ordem 

física. Além disso, o material que 
estamos utilizando tem uma dura-
bilidade muito grande. Acredito que 
serão ao menos 70 anos sem precisar 
de manutenção”, revelou.

 “A quantidade de pessoas que 
se machucaram nessas calçadas é 
muito grande. Todos os dias víamos 
acidentes. Essa obra vem para ajudar 
a todos, inclusive a gente que tem 
negócio aqui na avenida Rio Branco”, 
comemorou o comerciante Laércio 
Rocha. “Há muito tempo estávamos 
esquecidos, agora estou sentindo que 
vai melhorar”, continuou.

As obras da avenida Rio Bran-
co contaram com acréscimo de 20 
operários para avançar com mais 
velocidade. No local estão sendo im-
plantadas as placas de concreto com 
ampliação das calçadas, arborização, 
ciclovia e acessibilidade. “Vamos 
plantar 180 novas árvores só nessa 
área. Além disso, as espécies escolhi-
das como oiti, por exemplo, possuem 
raízes profundas, que não irão estra-
gar as calçadas”, disse Álvaro Dias.

 As obras vão desde a rua Apodi, 
até a  rua Auta de Souza, na Cida-

de Alta, com investimento de R$ 
951.365,4 e fazem parte de um con-
junto de ações que a gestão do pre-
feito Álvaro Dias vem trabalhando 
na revitalização do Centro da cidade, 
como a reforma do largo Ruy Pereira, 
recapeamento asfáltico da avenida 
Rio Branco, reforma do Beco da La-
ma.

Beco da Lama
Uma das paradas do prefeito Ál-

varo Dias, durante a caminhada pelo 
Centro de Natal, foi na obra do Beco 
da Lama. No local ele conversou com 
o engenheiro responsável, pediu ce-
leridade e discutiu detalhes sobre o 
serviço. “Queremos entregar tudo o 
quanto antes”, disse.

O prazo para conclusão da obra 
é de 180 dias. No Beco da Lama, o 
investimento abrange a troca do 
calçamento do passeio, execução de 
serviços de drenagem, esgotamento 
sanitário, instalações hidráulicas, 
elétricas e retirada de quase toda a 
posteação com toda fi ação subterrâ-
nea. No local estão sendo investidos 
pouco mais de R$ 700 mil.

Prefeito Álvaro Dias fiscaliza obras 
em andamento no Centro de Natal

INVESTIMENTO

EDUARDO MAIA
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Deputados de oposição discursaram em sequência, todos com críticas a postura adotada pela bancada governista que se ausentou do plenário 

Álvaro Dias ressaltou 
investimento “pesado” 
feito no Centro de Natal
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Na Segunda Guerra, a mídia inter-
nacional foi a primeira a não dar 
qualquer atenção ao massacre de 

milhares de judeus em campos de con-
centração na Polônia.

Muito antes que essas estruturas ma-
cabras fossem construídas e as bombas 
começassem a cair em Londres, a perse-
guição movida por Hitler aos cidadãos 
judeus na Alemanha também não sensi-
bilizou a opinião pública mundial.

Mesmo os alemães com amigos ju-
deus fi caram insensíveis ao terror que se 
instalara ali em nome de seu próprio bem 

estar. Afi nal, cada judeu que caía em des-
graça era uma oportunidade a mais que se 
abria a um alemão não judeu.

Quando as forças aliadas se deram con-
ta já estavam diante de milhões de corpos 
apodrecidos nos muitos campos de con-
centração na Alemanha e na Polônia.

Nesse ponto, o holocausto é um capi-
tulo totalmente à parte da Segunda Guerra 
Mundial, pois já estava traçada no Mein 
Kampf, livro de Hitler de 1925, escrito 14 

anos antes da eclosão do conflito e sete 
anos depois do fim da Primeira Grande 
Guerra da qual o futuro führer alemão par-
ticipara como um soldado obscuro.

Mas entre essa época e a ascensão na 
política de Hitler é que repousa a reflexão 
mais relevante e a comparação possível 
com os discursos de ódio e a apropriação 
do aparelho do Estado que acompanhamos 
hoje no Brasil numa velocidade espantosa.

Nunca no Brasil, depois do regime mi-

litar finalizado em 1985, um mandatário, 
sem expressão política até a sua eleição, 
conseguiu como agora aparelhar tão rápido 
as instituições de Estado a partir de uma 
postura sindical de amparo às Forças Ar-
madas e aos setores armados de segurança.

Não que o Brasil vá se aparelhar para 
propor um novo confl ito mundial; mas 
o retrocesso institucional que o país vive 
hoje, obtido em apenas dois anos e meio 
de um governo de extrema direita, mostra 

que o País ainda está frágil em  muitas de 
suas instâncias democráticas.

Com um orçamento disputado em na-
cos generosos por uma parte dos políticos, 
uma elite estatal absolutamente focada 
em não perder e até ampliar privilégios e 
parte da elite empresarial agarrada prag-
maticamente ao governo federal, o futuro 
de um projeto insano de poder, sem gover-
nança, é cada dia mais palpável.

Não é como a visão de bombas a que 
nos habituamos a ver nos documentá-
rios sobre a Segunda Guerra, mas o re-
sultado é simbolicamente o mesmo.

Agir civicamente e não tardiamente

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

WILSON MORENO/PMM

A Prefeitura de Mossoró, através 
da Secretaria de Infraestrutu-
ra, Meio Ambiente, Urbanis-

mo e Serviços Urbanos (SEIMURB), 
irá construir ponte em trecho do Rio 
Apodi-Mossoró, na Ilha de Santa Lu-
zia. A obra irá ofertar acessibilidade 
aos moradores de várias comunida-
des do grande Alto de São Manoel. O 
aviso de licitação para contratação 
da empresa foi publicado em edição 
do Jornal Ofi cial de Mossoró (JOM) 
do dia 12 de julho de 2021.

A construção da ponte é uma an-
tiga reivindicação da população local. 
A obra chegou a ser iniciada em 2016, 
mas foi paralisada. “Nós tivemos que 
realizar vários ajustes no projeto, ou 
seja, foi feita a atualização necessá-
ria para encaminhar para licitação e 
a pretensão é que ainda neste ano a 
obra seja iniciada atendendo assim 
as reivindicações dos moradores”, 
explicou Miguel Rogério, diretor de 
obras da SEIMURB.

Sandra Costa mora na Rua Be-
nício Filho há mais de vinte e cinco 

anos e elencou difi culdades enfren-
tadas devido à falta de acessibilidade, 
bem como melhorias que a ponte 
irá trazer. “A maior difi culdade é o 
acesso para ir ao supermercado e 
UPA. Para deixar as crianças na esco-
la temos que atravessar pelo rio nos 
arriscando. Caso contrário é preciso 
dar a volta e com a ponte construída 
o acesso se tornará mais rápido”, con-
tou a dona de casa.

Os moradores relatam precarie-
dade nas condições de acesso e os 
benefícios que as obras irão ofertar. 
“Eu não chego a me arriscar atraves-
sando, pois tenho medo de cair no 
rio. As difi culdades são muitas aqui. 
Caso fosse feita a obra iria ser mil ma-
ravilhas para a gente, melhorando e 
muito”, disse a aposentada Maria Lú-
cia que mora bem próximo ao trecho 
do rio há mais de trinta anos.

“Vai melhorar bastante o acesso 
para várias comunidades aqui da re-
gião do Alto de São Manoel. Faz mui-
to tempo que aguardamos essa obra”, 
disse o aposentado Vicente de Sousa.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
obteve junto ao Tribunal 

de Justiça do Estado do RN (TJRN) 
decisão favorável derrubando en-
tendimento da primeira instância e, 
assim, condenando o Estado do Rio 
Grande do Norte na obrigação de 
fazer correspondente à implemen-
tação das medidas necessárias para 
a adequação do Centro Regional 
de Educação Especial de Mossoró 
– CREEMOS no tocante à acessibi-
lidade de seus ambientes por porta-
dores de defi ciência ou mobilidade 
reduzida, observando-se as normas 
técnicas pertinentes, no prazo de 24 
meses.

Na sentença de primeira ins-
tância, o Juízo entendeu que na de-
manda pretendida pelo MPRN, no 
tocante à adequação do CREEMOS, 
as fi nanças do Estado estariam afe-
tadas devido ao impacto pelo novo 

coronavírus o que inviabilizaria a re-
alização das obras de acessibilidade 
naquela unidade educacional.

Em seu voto, o relator da ape-
lação junto Segunda Câmara Cível 
do TJRN deu destaque ao parecer 
técnico juntado pelo MPRN em que 
verifi ca-se que, embora o ente públi-
co, por meio da Secretaria Estadual 
de Educação, tenha promovido 
melhorias na edifi cação, existem 
adequações a serem realizadas para 
se garantir o acesso dos portadores 
de defi ciência ou com mobilidade 
reduzida, segundo às normas técni-
cas vigentes.

“Ademais, o apelado não pode 
justifi car sua omissão no princí-
pio da reserva do fi nanceiramente 
possível ou no contexto pandêmico 
enfrentado, máxime porque a apu-
ração das irregularidades corres-
pondentes à acessibilidade do Cen-
tro Regional de Educação Especial 
de Mossoró (CREEMOS) teve início 
em 2014, ou seja, seis anos antes da 
crise ocasionada pela pandemia da 
Covid-19”, complementou o relator.

Em suas razões, o MPRN de-
fendeu que o Centro Regional de 
Educação Especial de Mossoró, in-
tegrante da estrutura da Secretaria 
Estadual de Educação, representa 

referência regional para a oferta de 
ensino especializado a crianças e 
adolescentes com defi ciência ma-
triculados na rede pública estadual, 
redundando a falta de acessibili-
dade do local em barreira ao pleno 
acesso à educação, uma vez que os 
obstáculos identifi cados no imóvel 
impedem que o público-alvo da ins-
tituição usufrua adequadamente de 
seus serviços.

“Ao se tolerar a oferta de ensino 
especializado, de modo exclusivo, 
para alunos com defi ciência em um 
prédio escolar destituído de con-
dições de acessibilidade, está-se a 
aviltar frontalmente o princípio da 
dignidade humana”, frisou o MPRN.

O voto seguido pela Segunda 
Câmara Cível do TJRN foi pelo co-
nhecimento e provimento do apelo 
apresentado pelo MPRN, com a 
condenação do Estado do Rio Gran-
de do Norte na obrigação de fazer 
correspondente à implementação 
das medidas necessárias para a 
adequação do Centro de Regional 
de Educação Especial de Mossoró 
no tocante à acessibilidade de seus 
ambientes por portadores de de-
fi ciência ou mobilidade reduzida, 
observando-se as normas técnicas 
pertinentes, no prazo de 24 meses.

ARGUMENTO | MPRN 
defendeu que o Centro 
representa referência 
para a oferta de ensino 
especializado

TJ obriga Estado a adequar Centro 
de Educação Especial de Mossoró

Acessibilidade: prefeitura lança 
licitação para construção de 
ponte na Ilha de Santa Luzia
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MPRN obteve junto ao 
TJRN decisão favorável 
derrubando entendimento 
da primeira instância 

Construção da ponte é antiga 
reivindicação da população. 
A obra chegou a ser iniciada 
em 2016, mas foi paralisada
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FALA TV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0879/2021
COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E o Decreto Federal 10.024/2019
O Município de Afonso Bezerra/RN, vem a público comunicar que no dia 15 de julho de 2021 no Portal 
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de 
Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo o 
registro de preço para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 28 
de julho de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas através 
do e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/ RN, 14 de julho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação 
para a monocultura não irrigada e irrigada da cana de açúcar em uma área total de 10.246,82ha, localizada nos 
municípios de São Jose do Mipibu, Arez, Nisia Floresta, Goianinha, Jundiá, Espirito Santo/RN.   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação 
para a monocultura não irrigada e irrigada da cana de açúcar em uma área total de 595,79ha localizada na 
Fazenda Torre, município de Canguaretama, RN.   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação 
para a monocultura irrigada da cana de açúcar em uma área total de 183,68ha, Fazenda Mangueira, localizada 
no município de Canguaretama, RN.   

 
CÉLIDO RICARDO DA SILVA 

 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA Licença Simplificada para a 
monocultura não irrigada da cana de açúcar em uma área total de 901,00ha, Fazenda Mangueira, localizada 
nos município de Canguaretama, RN.   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 
PEDIDO DA LICENÇA SIMPLICADA 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
monocultura não irrigada da cana de açúcar em uma área total de 151,53ha Fazenda Estivas, localizada nos 
município de Arez/RN.   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

O período de inscrições para o 
processo seletivo do curso técnico 
gratuito e a distância em fruticul-
tura está na reta fi nal. Os interessa-
dos têm somente até sexta 16 para 

concorrer às vagas disponíveis para 
o segundo semestre.

O edital e o formulário de ins-
crição estão disponíveis no link 
https://bit.ly/3kbSPWe.

A formação técnica em nível 
médio oferecida pelo Senar está 
focada em no setor em expansão e 
valoriza profi ssionais de alta quali-
dade técnica.

O curso é reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Embora 
seja ofertado na modalidade a dis-
tância, no momento da inscrição 
o candidato precisa escolher um 
dos polos de ensino distribuídos 
de acordo com a disponibilidade 

de vagas para as atividades presen-
ciais.

O técnico em fruticultura é 
especializado nos processos da 
cadeia produtiva da fruticultura de 
acordo com as boas práticas agrí-
colas, normas técnicas, legislações 
e necessidades do mercado. As 
oportunidades do mercado de tra-
balho para esse tipo de profi ssional 
vão desde empresas de grande, mé-
dio e pequeno porte, até a atuação 
autônoma.

No Rio Grande do Norte são 80 
vagas distribuídas nos Polos Mos-
soró, São Gonçalo do Amarante, 
Apodi e Afonso Bezerra.

Em conjunto, a Defensoria Pú-
blica da União (DPU), membros do 
Ministério Público Federal (MPF), 
do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e dos Ministérios Públicos 
Estaduais (MPEs) assinaram, nesta 
quarta-feira 14, uma representação 
pela prática de racismo, em face do 
atual presidente da República Jair 
Bolsonaro. O documento foi enca-
minhado ao atual procurador-geral 
da República, Augusto Aras, e pede 
que a PGR “determine a imedia-
ta apuração de responsabilidade 
criminal e política” de Bolsonaro 
diante dos fatos apresentados na 
representação.

O que motivou a representação 
foi uma fala do presidente Bolsona-
ro, proferida no dia 08 de julho, em 

que ele comparava o cabelo de um 
cidadão negro a um “criatório de 
baratas”, seguida de associações à 
falta de higiene. Para os signatários, 
a referência do presidente, ainda 
que em tom jocoso como declara-
do por ele, não foi apenas uma “pia-
da infeliz e de péssimo gosto”, como 
narra a representação e se insere 
em um uma prática contínua de 
declarações racistas, com conde-
nações na esfera cível, combinadas 
as condenações com um discurso 
institucional de contestação da 
existência do racismo no país.

Para os representantes, o pre-
sidente incidiu o artigo 20 da Lei 
7.716 de 1989, que caracteriza o 
crime de racismo. Segundo a repre-
sentação, o presidente não só não 

deveria praticar tal conduta como 
teria o dever de repudiá-la. Além 
disso, analisam que Bolsonaro, 
com seu comportamento, contri-
bui para a disseminação de ideias 
e manifestações que potencializam 
o racismo histórico e persistente 
no país, violando diversas normas 
constitucionais, legais e contidas 
em tratados internacionais do 
quais o Brasil é signatário.

A representação pontua ainda 
a responsabilização política do 
presidente, considerando que os 
comportamentos também se en-
quadram na lei que defi ne os cri-
mes de responsabilidade. Entre os 
signatários da representação estão 
procuradores regionais da Repúbli-
ca da 3ª Região.  

OPORTUNIDADE  | No Rio 
Grande do Norte são 80 
vagas distribuídas nos Polos 
Mossoró, São Gonçalo do 
Amarante, Apodi e Afonso 
Bezerra

Inscrições para seleção do 
curso técnico em fruticultura do 
Senar terminam na sexta-feira

DPU e MPF representam contra 
Bolsonaro por prática de racismo

“CRIATÓRIO DE BARATAS”
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Sebrae oferece atendimento da 
Caixa sobre acesso ao Pronampe

AGÊNCIA SEBRAE

Para facilitar o acesso de donos 
de negócios, enquadrados 
nas categorias de Microem-

presa (ME) e Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), aos recursos disponí-
veis para fi nanciamento do Progra-
ma Nacional de Apoio às Microem-
presas e Empresa de Pequeno Porte 
(Pronampe), o Sebrae no Rio Gran-
de do Norte oferece o atendimento 
na sede da instituição, em Natal. 
Desde quarta-feira 14, um agente fi -
nanceiro da Caixa passou a atender 
e analisar os pedidos de crédito dos 
empreendedores de forma remota 
ou presencial. A previsão é que essa 
iniciativa tenha duração de duas 
semanas e os agendamentos estão 
sendo feitos no site https://credito-
ja.rn.sebrae.com.br /.

O serviço estará disponível das 
8h30 às 16h30, com um agente do 
banco atendendo especifi camente a 
linha de crédito Pronampe, destina-
da exclusivamente as empresas que 
têm faturamento anual bruto de até 
R$ 360 mil – as microempresas – e 
aquelas que estão na faixa de fatu-
ramento anual bruto entre R$ 360 
mil e R$ 4,8 milhões, na qual estão as 
empresas de pequeno porte.

De acordo com a analista da 
Unidade de Negócios, Inovação e 

Tecnologia do Sebrae-RN, Ruth Su-
zana Maia, além de estar dentro des-
sas condições em relação ao porte, 
o candidato ao crédito precisa ter o 
hash code, que está sendo liberado 
pela Receita Federal para os optan-
tes do Simples Nacional elegíveis ao 
crédito do programa. 

No Pronampe, a taxa de juros 
é de 6% ao ano, juntamente com a 
Selic. O montante aprovado poderá 
ser parcelado em até 48 meses, com 
11 meses de carência inclusos. O 
valor a ser fi nanciado está limitado 
a 30% do faturamento do negócio e 
da capacidade de pagamento. Ruth 
Maia adianta ainda que as empre-
sas do setor de eventos terão uma 
vantagem para acessar o Pronampe. 
Devido ao forte impacto da pande-
mia sobre o setor, será considerado o 
faturamento do ano de 2019 dentro 
dos parâmetros para o limite de con-
cessão do empréstimo. 

“Após essa experiência de duas 
semanas, os técnicos do Sebrae e 
da Caixa vão avaliar as demandas 
atendidas nesse período e verifi car a 
viabilidade de dar continuidade aos 
atendimentos nesse modelo para 
essa linha de crédito específi ca”, ex-
plica a esepcialista em crédito.

Ruth Suzana esclarece também 
que os Microempreendedores In-
dividuais não são contemplados 
pelo Pronampe. Esse público conta 
com outras opções de crédito dis-
poníveis na Caixa e no Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil 
(Sicoob) com o uso do Fundo de 
Aval às Micro e Pequenas Empresas 
(Fampe), que é o Fundo Garanti-
dor do Sebrae, que complementa a 
garantia em até 80%. Além disso, o 
MEI também pode acessar as linhas 

de crédito a juro zero da Agência de 
Fomento do Estado (AGN).

Requisitos
Antes de realizar o agendamen-

to para dar entrada no pedido de 
contratação do fi nanciamento, o 
empresário precisa saber se tem di-
reito a esse crédito. A Receita Federal 
já enviou comunicação para as em-
presas optantes pelo Simples, com 
mais de um ano de funcionamento.

Na mensagem constam os valo-
res da receita bruta relativa a 2019 
e 2020, apurados por meio do Pro-
grama Gerador do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional 
- Declaratório (PGDAS-D) e o hash-
code para validação dos dados.

Em casos de empresas com me-
nos de um ano de abertura e funcio-
namento, o comunicado traz a data 
de constituição do negócio, valor do 
capital social, valor do faturamento 
proporcional a um ano, correspon-
dente ao valor total da receita bruta 
declarada por meio do PGDAS-D 
para o ano de 2020, dividido pelo nú-
mero de meses em atividade em 2020 
e multiplicado por 12; valor da receita 
bruta declarada por meio do PGDAS-
-D relativa ao ano-calendário de 2020.

Na mensagem, vem ainda 
o hashcode para validação dos 
dados. No caso das empresas op-
tantes pelo Simples Nacional, as 
mensagens serão recebidas no 
Domicílio Tributário Eletrônico do 
Simples Nacional (DTE-SN), que 
é acessado pelo Portal do Simples 
Nacional. Para pequenos negócios 
que não são optantes do Simples, 
as mensagens serão recebidas na 
Caixa Postal do e-CAC, acessado 
pelo site da Receita Federal.

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE LIMA, inscrito sob o CNPJ no. 36.954.802/0001-88, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS, para atividade de Armazenamento e revende de GLP (CLASSE III), localizado na 
Avenida Jose Xavier de Aquino, 514, José Vicente do Rego, São Miguel-RN.  
 

ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE LIMA  
PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
GIRLENE BORGES DE ALMEIDA MARTINS – GOSTO E SABOR, CNPJ n° 36.273.203/0001-07, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação (LRO), para a atividade de fabricação de 
produtos de panificação industrial, localizada na Rua Leonel Assunção, n° 142, Centro, Município de 
Caiçara do Norte/RN. 

GIRLENE BORGES DE ALMEIDA MARTINS 
Representante legal 

REQUISITO | Antes de 
realizar o agendamento 
para dar entrada no 
pedido de contratação 
do financiamento, o 
empresário precisa saber 
se tem direito a esse 
crédito

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
R.E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP 15.566.952/0001-44, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Operação (LO) para o Comércio de Madeira Sem Beneficiamento, localizada na Av. Dr. Luiz Carlos, 3694 
Zona Urbana – Assu, CEP: 59.650.000. 

 
Roberto Guilherme Lopes  

Sócio - Proprietário 

 
PEDIDO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA Licença Simplificada para a 
monocultura não irrigada  da cana de açúcar em uma área total de 130,97ha, Fazenda Pituaçu, localizada nos 
município de Canguaretama, RN.  
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLICADA 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
monocultura não irrigada de cana de açúcar em uma área 133,34ha localizada, na Fazenda Bonfim no 
município de Nísia Floresta/RN   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLICADA 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
monocultura não irrigada de cana de açúcar em uma área 263,84ha localizada na Fazenda Bonfim Lagoa, 
município de Nísia Floresta/RN. 
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLICADA 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
monocultura não irrigada de cana de açúcar em uma área 129,64ha localizada na Fazenda Imuna, município 
de Nisia Floresta/RN.   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação 
para a monocultura não irrigada da cana de açúcar em uma área 1568,25ha localizada na Fazenda Pau Brasil, 
no município de São Jose do Mipibu/RN.   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação 
para a monocultura não irrigada e irrigada da cana de açúcar em uma área total de 9.975,70ha localizada nos 
município de Tibau do Sul, Goianinha, Canguaretama, Vila Flor/RN.   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 
PEDIDO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
monocultura não irrigada da cana de açúcar em uma área total de 163,68ha localizada, na Fazenda Estivas no 
município de Arez, RN. 

 
CÉLIDO RICARDO DA SILVA 

 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

Ruth Suzana esclarece que os Mi-
croempreendedores Individuais não 
são contemplados pelo Programa
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
ASSU COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 25.036.042/0001-03, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com validade: 08/01/2024, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 45m3, Localizado na Rua Cristovam Tomaz Dantas, 18, Alto São 
Francisco, Assu/RN; E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação - LO, para Posto de revenda de 
combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 45m3, Localizado na Rua Cristovam Tomaz 
Dantas, 18, Alto São Francisco, Assu/RN; 
 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
PROPRIETARIO 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SERRINHA LTDA, CNPJ: 42.363.451/0001-33, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, com validade: 21/12/2022, para Posto de revenda de combustíveis 
líquidos, com capacidade total de armazenamento de 30m3, Localizado na Rua Joaquim Manoel de Souza, 
460, Centro, Serrinha/RN. 

ADRIANO COUTINHO DA SILVA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
OESTE ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 28.507.748/0001-02, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Instalação (LI) para o Complexo Eólico Oeste Seridó – Fase 1, localizado no Município de 
Parelhas/RN, Zona Rural, CEP 59360-000. 
 

Rodolfo de Sousa Pinto 
SÓCIO 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ITAJA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI ME, CNPJ: 26.644.184/0001-16, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Renovação da Licença de Operação (RLO) para um posto revendedor de combustíveis líquidos, 
localizado na Avenida João Manoel Pessoa nº335, Bairro Luiz Inácio, Itajá/RN, CEP: 59.513-000. 

 
RONNIE CEZAR FERNANDES SILVA 

Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para Estação Coletora e Compressora Central de Upanema, localizado no 

Campo de Produção de Upanema, município de Upanema-RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-LV-0034-

RN, localizado no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/ RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 05 (cinco) poços petrolíferos de códigos 7-LV-0056-RN, 7-LV-0059-RN, 

7-LV-0062-RN, 7-LV-0063-RN, 7-LV-0064-RN, localizado no Campo de Produção de Livramento, município de 
Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (uma) Estrada de Acesso ao campo de VRG de origem MV-1-VRG e 
destino EC VRG-A, localizado no Campo de Produção de Varginha, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-UPN-0037-RN, localizado no 
Campo de Produção de Upanema, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência ao poço de código 3-LPX-0017D-RN, 
localizado no Campo de Produção de Leste Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 09 (nove) linhas de surgência para os poços petrolíferos com códigos 7-
LOR-0072-RN-A, 7-LOR-0073-RN-A, 7-LOR-0077-RN-A, 7-LOR-0078-RN-A, 7-LOR-0081-RN-A, 7-LOR-0082-RN-
A, 7-LOR-0083-RN-A, 7-LOR-0085-RN-A e 7-LOR-0086-RN-A, localizado no Campo de Produção de Lorena, 
município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LPX-0016-RN, localizado no 
Campo de Produção de Leste de Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) Poço petrolífero de código 7-LOR-0053-RN, localizado no 
Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-ASB-0007D-RN-A, localizado no 
Campo de Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-LV-0066-D-
RN-A, localizado no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas /RN.  

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BR-0051-RN, localizado no Campo 
de Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BR-0051-
RN, localizado no Campo de Produção Brejinho, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01(um) poço petrolífero de código 7-PAT-0001-DRN-A, localizado no 
Campo de Produção Patativa, município de Felipe Guerra/RN 

 Renovação de Licença de Operação para Estação Coletora Satélite de Asa Branca, localizado no Campo de 
Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) Oleoduto de código EC-BR / EC-UPN, localizado no Campo de 
Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BAL-0073A-RN, localizado 
no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 03 (três) poços petrolíferos de códigos 7-PTR-0001-RN, 7-PTR-0002-RN 
e 7-PTR-0003-RN, localizado no Campo de Produção de Paturi, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 11 (onze) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 1-BE-
0001-DRN,7-BE-0002-RN, 7-BE-0003-RN, 7-BE-0004-RN, 7-BE-0007-RN, 7-BE-0009-RN, 3-BE-0012-RN, 7-BE-
0013-RN, 7-BE-0014-RN, 7-BE-0016-RN e 7-BE-0017-RN, localizados no Campo de Produção de Boa Esperança, 
município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-PTR-0004-RN-A, localizado no 
Campo de Produção de Paturi, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BR-0051-RN, localizado 
no Campo de Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LV-0049-RN, localizado no Campo 
de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-LV-0049-RN, localizado no 
Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LPX-0019D-RN, localizado no 
Campo de Produção de Leste de Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 8-CAC-0025D-RN, 
localizado no Campo de Produção de Cachoeirinha, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 02 (dois) Acessos de códigos A8: MV-03-FMQ a 3-FMQ-0002-RN e A10: 
7-FMQ-0005-RN a 7-FMQ-0048-RN, localizado no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 02 (dois) Acessos de códigos A6: MV-02-BAL a 7-BAL-0080-RN-RN e 
A20: MV-11-BAL a 8-BAL-0029-RN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (uma) Estrada de acesso de código A1-PJ: MV-1-PJ a 4-SMI-0014-RN, 
localizado no Campo de Produção de Pajeú, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso de código A5: EC-PJ-A a 7-PJ-0012-RN, localizado no 
Campo de Produção de Pajeú, município de Mossoró/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

A alta nos preços de bens e servi-
ços monitorados pelo governo, como 
energia elétrica e gás, foi o principal 
fator de pressão para que a infl ação 
dos brasileiros mais pobres encerras-
se o mês de junho quase duas vezes 
maior que a dos mais ricos, segundo 
dados divulgados pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O Indicador Ipea de Infl ação por 
Faixa de Renda registrou uma desa-
celeração da pressão infl acionária de 
maio para junho em todas as faixas. 
No entanto, a pressão de custos ain-
da foi maior entre as famílias mais 
pobres, com renda domiciliar infe-
rior a R$ 1.650,50: a variação dos pre-
ços passou de alta de 0,92% em maio 
para elevação de 0,62% em junho. 

Entre as famílias de renda 
mais alta, que recebem mais de R$ 
16.509,66 mensais, a infl ação saiu de 
0,49% em maio para 0,36% em junho. 
Entre os de renda média alta, com 
rendimento domiciliar mensal entre 
R$ 8.254,83 e R$ 16.509,66, a infl ação 
desacelerou de 0,75% para 0,44% no 
período.

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), apurado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) e usado pelo Ipea 
para fazer o cálculo da infl ação por 
faixa de renda, encerrou o mês de ju-
nho com avanço de 0,53%, ante uma 
elevação de 0,83% em maio.

Em junho, a maior pressão so-
bre a infl ação partiu dos gastos com 
habitação. A energia elétrica subiu 
1,95%, devido ao acionamento da 
bandeira vermelha patamar 2 e ao 
reajuste tarifário em Curitiba.

“As variações do gás de botijão 
e do gás encanado, por sua vez, se-
guem impactadas pela alta dos pre-
ços internacionais e já acumulam 
variações de 16% e 14,2% no ano, 
respectivamente”, ressaltou a nota 
do Ipea.

O aumento de 1,10% nos gastos 
com habitação em junho respondeu 

por 40% da infl ação percebida pelas 
famílias mais pobres, um impacto 
de 0,24 ponto porcentual. O enca-
recimento de 0,43% dos alimentos 
e bebidas contribuiu com mais 0,12 
ponto porcentual.

“Para as famílias de renda mais 
baixa, observa-se que, mesmo 
diante da defl ação apresentada em 
itens importantes - como cereais 
(-0,73%), tubérculos (-11,2%) e frutas 
(-2,7%) -, as altas das carnes (1,3%), 
das aves e ovos (1,6%) e dos leites e 
derivados (2,2%) fi zeram com que 
o grupo alimentação e bebidas se 
constituísse sendo o segundo maior 
foco de pressão infl acionária. A in-
fl ação acumulada em 12 meses até 
junho foi de 9,24% para as famílias 
mais pobres, patamar bem acima 
dos 6,45% observados no segmento 
mais rico da população.

Gás, luz e carnes fazem pobres 
sentirem quase o dobro de inflação 

Governo Federal eleva previsão de 
crescimento econômico para 5,3% 

FINANÇAS  | Variação dos 
preços para famílias com 
renda inferior a R$ 1.650,50 
foi de 0,62% no mês 
passado, enquanto aquelas 
que recebem mais de R$ 
16.509,66 tiveram inflação 
de 0,36%

Alta de bens e serviços como gás foi principal fator para maior  inflação dos mais pobres 

A Secretaria de Política Econô-
mica (SPE) do Ministério da Eco-
nomia aumentou a projeção para o 
crescimento da economia este ano 
e também para a infl ação. As esti-
mativas estão no Boletim Macrofi s-
cal divulgado ontem.

A projeção para o crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB, a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país) passou de 3,5% 
para 5,3% em 2021, em relação ao 
último boletim, divulgado em maio. 

O aumento se deve à incorpora-
ção do resultado positivo do primei-
ro trimestre do ano, que “foi melhor 
que o esperado”, com alta de 1,2% 
na comparação com o trimestre 
imediatamente anterior, com ajuste 
sazonal, e superou as estimativas 
de mercado. “Esse avanço se soma 
à retomada do crescimento obser-

vada nos dois trimestres anteriores, 
mesmo com o recrudescimento da 
pandemia de covid-19 no início des-
te ano”, diz o boletim.

De acordo com o documento, os 
indicadores de confi ança refl etem 
melhoras nas expectativas dos em-
presários, com crescimento em to-
dos as áreas, em especial no setor de 
serviços, e boas perspectivas para o 
segundo semestre, dado o avanço da 
vacinação da população e redução 
do distanciamento social. “Confor-
me o avanço da vacinação em mas-
sa, projeta-se crescimento do setor 
de serviços no segundo trimestre de 
2021, que é de importância crucial 
para a retomada da atividade, do 
emprego e da renda da população 
brasileira”, diz o documento.

A retomada do investimento 
em 2021 também é destaque, com 

alta de 43,6% na produção de bens 
de capital no acumulado do ano 
até maio deste ano, frente ao mes-
mo período do ano anterior. Se-
gundo o boletim, essa recuperação 
contribuirá para a ampliação da 
capacidade produtiva neste e nos 
próximos anos.

Para o secretário de Política 
Econômica, Adolfo Sachsida, o ca-
minho para o maior crescimento 
econômico passa ainda pela con-
tinuidade da agenda de reformas 
estruturais, políticas de consoli-
dação fi scal, privatização e con-
cessões e reformas pró-mercado, 
além da manutenção do ritmo de 
vacinação. “Não há dúvidas, hoje 
a vacinação em massa é a melhor 
política econômica possível”, disse, 
em coletiva virtual para apresentar 
os dados do boletim.

OTIMISMO 

ARQUIVO 
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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. 
Solicitantes: Sra. CONSTANZA ALEJANDRINA COOPER, argentina, solteira, assessora de marketing digital, portadora 
da ID Argentina n° 36240339, inscrita no CPF/MF sob o n° 097.117.981-66, residente e domiciliada em Francisco de Olea 
5620, Granja de Funes, Córdoba, Argentina, a Sra. MARIA CAROLINA MARBIAN, argentina, solteira, cozinheira, 
portadora do passaporte Argentino n° AAE497319, inscrita no CPF/MF sob o n° 095.696.881-30, residente e domiciliada 
em Caseros 865, Córdoba, Argentina, a Sra. VANINA SARA MARANDET, argentina, solteira, autônoma, portadora da ID 
Argentina n° 27.098.883, inscrita no CPF/MF sob o n° 097.116.261-10, residente e domiciliada em Los Tilos, 4210, El Talar 
de Mendiolaza, Argentina, a Sra. VERONICA ELISABET MERLO, argentina, solteira, terapeuta olística, portadora da ID 
Argentina n° 29287226, portadora do Passaporte Argentino sob o n° AAC950184, inscrita no CPF/MF sob o n° 
097.117.071-10, residente e domiciliada em Belgrano 5535, Monte Vera, Santa Fé, Argentina, todas, representadas pela 
mesma procuradora, a Sra. LILA ANANDA RINGUELET, argentina, solteira, desenhadora, portadora do RNE n° GA63366-
A, inscrita no CPF/MF sob o n° 717.342.964-10, residente e domiciliada na Rua Tamanduá, n° 55, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, e, a Sra. LILA ANANDA RINGUELET, argentina, solteira, desenhadora, portadora do RNE n° 
GA63366-A, inscrita no CPF/MF sob o n° 717.342.964-10, residente e domiciliada na Rua Tamanduá, n° 55, 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 Cordeiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 2.502,62m² (dois mil, quinhentos e dois metros, e sessenta e dois decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.032.01.0645.0000.4, e sequencial núme ro 
1.005072.8, CEP: 59.178-000. Com a seguinte descrição - Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 155,20m com o Sr. Ernesto 
Boesel Netto; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 16,40m com o Sr. Sra Germana Perazzo Tavares Cavalcanti; Ao Sul, do 
ponto P3 ao P4 com 152,91m com o Sra Camila Bontempo Melo e o Sr Sebastian Barbiero; Ao Oeste, do ponto P4 ao P5 
com 7,33m e do ponto P5 ao P1 com 9,13m, com a Rua do Cordeiro, totalizando um limite oeste de 16,46m.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 155.000,00. As 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 a Sra. Germana Perazzo Tavares Cavalcanti, 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, 02.10.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
F. G. DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS & TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 24.447.972/0001-97, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDEMA, a Renovação da Licença de 
Operação para Transporte de Cargas Perigosas, localizada na Rodovia BR 405, Km 1055, Nº 100, Zona 
Rural, Município de Itaú/RN. 
 

Bruna Cibelle de Queiroz 
Requerente/Procuradora 

 
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL – AE 

 
LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A., CNPJ nº 19.758.842/0021-89, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a autorização especial, 
com prazo de validade até 16/04/2022, para operação de usina de asfalto móvel no Sitio Povoado Barra do 
Sabugi, nº 10, Zona Rural, Município de Caicó/RN. 
 

Elves Lindemberg de Almeida Alves 
Representante Legal 

 
SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA TEC MIL LTDA, inscrito no CNPJ: 10.216.211/0001-10, torna público 
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Renovação de Licença Simplificada para a atividade de Operação de uma unidade de 
tratamento e destinação final de efluentes domésticos, do empreendimento localizado na Rua Paraíso de 
Pium, S/N - Pium - Nísia Floresta/RN. 
 

Osvaldo Francisco de Lima – Diretor 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

AGRESTE MADEIRAS EIRELI, CNPJ: 27.130.849/0001-36, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação,  para Comercialização de Madeira (sem beneficiamento), em uma área total de 
139,99m2 , sendo 115,03 m2 para armazenamento da madeiras, localizada na Rua Frei Serafim de Catanea, 
891, São Sebastião, Nova Cruz/RN; 
 

CLAYTON PEIXOTO PADRE DA SILVA 
PROPRIETARIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  

 
BOA SAÚDE SUPERMERCADO LTDA., CNPJ n° 19.499.687/0001-80, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação para comércio varejista de mercadorias em geral e padaria, localizada na 
Avenida Doutor Mário Câmara, n° 229, Centro, Boa Saúde/RN, CEP 59260-000.  

 
ALINSON LUIZ DE ARAÚ 

Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE LTDA, CNPJ: 25.264.590/0001-90, torna público que está recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação-LO, com validade: 16/08/2027, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade 
de 120m3, localizado na Rodovia BR 101, KM 67, Areia Branca, Canguaretama/RN. 
 

MARYLANDIA KEITIELE DOMINGOS DA SILVA 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

A taxa de transmissão de co-
vid-19 no Brasil caiu para 0,88 na 
semana passada e chegou ao seu 
menor índice desde novembro de 
2020, quando o número era de 0,68, 
apontam dados do Imperial College, 
de Londres. Ainda com o cenário de 
melhora, o País segue sendo um dos 
mais atingidos pela pandemia do 
novo coronavírus.

O Imperial College aponta que, 
embora permaneçam altos, os nú-
meros da pandemia no Brasil estão 
caindo há cerca de três semanas 
— o que pode ser considerado um 
refl exo do avanço da campanha de 
vacinação, que começa a acelerar o 
ritmo no País.

Na terça-feira, 13, segundo da-
dos reunidos pelo consórcio de veí-
culos de imprensa, o Brasil ultrapas-
sou a marca dos 40% vacinados com 
ao menos a primeira dose contra a 
covid-19. Já aqueles que têm imuni-
zação completa — ou seja, que re-
ceberam duas doses ou dose única 
— são 14,85% da população.

Ao mesmo tempo, foram re-
gistradas 1.613 novas mortes pela 
covid-19 na terça-feira. A média 
semanal de vítimas, que elimina 
distorções entre dias úteis e fi m de 
semana, fi cou em 1.273. A última 
vez que o País teve o índice nesse 
patamar foi em 1º de março, quan-
do a média móvel de mortes chegou 
a 1.223.

Ao todo, o Brasil registra 535.924 
mortos e 19.152.065 diagnósticos 
positivos da doença. É o segundo 
País com maior número de mortes, 

atrás apenas dos Estados Unidos, e 
o terceiro em número de infecções, 
atrás dos Estados Unidos e da Índia.

Avanço da variante Delta e 

encurtamento do intervalo 
entre doses

A preocupação com a rápida 
disseminação da variante Delta vem 
forçando um número crescente de 
países a impor medidas restritivas 
mais rigorosas na tentativa de impe-
dir que uma nova onda da covid-19 
atrapalhe os esforços globais para 
conter a pandemia e a retomada da 
normalidade.

Detectada pela primeira vez em 
fevereiro na Índia, a variante Delta 
se tornou uma preocupação global 
nos últimos meses. Devido à acele-
rada transmissibilidade, a cepa gera 
temores de sobrecarga nos sistemas 
de saúde e ameaça reverter planos 
de reabertura mundo afora. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a cepa circula por 104 países.

No Brasil, o surgimento da va-
riante Delta acionou os alarmes e 

algumas regiões optaram por encur-
tar os intervalos entre primeira e se-
gunda doses de alguns imunizantes 
administrados no Brasil para tentar 
colocar uma barreira.

Ao menos nove capitais do País, 
incluindo Brasília, já optaram pelo 
encurtamento nos intervalos de 
tempo entre a primeira e a segunda 
dose das vacinas AstraZeneca e Pfi -
zer de 12 a 8 semanas, para fechar o 
ciclo de vacinação. 

Em nota divulgada na noite des-
ta terça-feira, 13, a Fiocruz defendeu 
a manutenção do intervalo de 12 se-
manas entre a primeira e a segunda 
dose da vacina da AstraZeneca. 

“A Fundação esclarece que o in-
tervalo de 12 semanas entre as duas 
doses recomendada pela Fiocruz e 
pela AstraZeneca considera dados 
que demonstram uma proteção 
signifi cativa já com a primeira do-
se e a produção de uma resposta 
imunológica mais robusta quando 
aplicado o intervalo maior”, diz em 
nota. “O regime de 12 semanas per-
mite ainda acelerar a campanha de 
vacinação”

Covid: Brasil tem menor transmissão 
desde novembro de 2020, diz estudo

Agência Nacional libera testes 
clínicos para duas novas vacinas 

CIÊNCIA | Ainda com 
cenário de melhora, País 
segue sendo um dos mais 
atingidos pela pandemia do 
novo coronavírus

Pandemia do coronavírus afeta fortemente o comércio

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autorizou 
ontem, em Brasília, a realização de 
pesquisas clínicas de duas novas 
vacinas contra o novo coronavírus 
(covid-19). 

Uma é desenvolvida pelo Insti-
tuto de Biologia Médica da Acade-
mia Chinesa de Ciências Médicas 
(Imbcams, na sigla em inglês), da 
China, e a outra é produzida pela 
empresa AstraZeneca.

A primeira pesquisa realizará 
ensaio clínico de fase 3, controlado 
por placebo, para avaliar a efi cácia, 

segurança e a imunogenicidade da 
vacina do Imbcams, que usa a tec-
nologia de vírus inativado.

O estudo, a ser realizado no Bra-
sil, integra parte de uma pesquisa 
maior que também está sendo rea-
lizada na China e em outros países. 
Farão parte dos testes adultos de 18 
anos de idade ou mais que receberão 
duas doses, com intervalo de 14 dias 
entre a primeira e segunda dose.

“O delineamento de um estu-
do controlado por placebo ainda é 
considerado metodologicamente 
adequado para avaliar a segurança 

e efi cácia da vacina, considerando 
também que ainda há uma grande 
parcela da população não vaci-
nada, desde que se leve em conta 
a possibilidade de acesso dos vo-
luntários às vacinas disponíveis 
em um curto período”, informou a 
Anvisa.

Aproximadamente 34.020 
participantes serão recrutados no 
Brasil, Malásia, Bangladesh, China 
e México. Desse total, 7.992 partici-
parão dos testes no Brasil, que serão 
realizados no Rio de Janeiro, Goiás, 
Santa Catarina e São Paulo.

IMUNIZANTES

ALEX SILVA/ESTADÃO
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OPORTUNIDADE DE TRABALHO  
 

Vendedor Externo Para Anúncios Publicitários 
 
Requisitos: 

 Experiência em vendas 
 Ensino médio completo 
 Boa comunicação 
 Habilidades com Pacote office 
 Moto própria com CNH 

 
Enviar currículo: comercial@agorarn.com.br   

 

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: Sr. PATRICK KESSLER, suiço, casado, diretor, portador do CPF/MF sob o  n° 712.640.964-88, com o 
passaporte suíço sob o n° X0535863, e, a Sra. SIMONE KESSLER,  suíça, casada, assistente médica, portadora do 
passaporte Suiço n° X0444962, inscrita no CPF/MF sob o n° 712.640.924-90, ambos, residentes e domiciliados a Alte 
Speicherstrasse 5b, 9053, Teufen AR, Suiça, com residência no Brasil, na Rua da Pérola, 1113, 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 da Pérola, 1113, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 649,74m²(seiscentos e quarenta e nove meros e setenta e quatro decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.031.06.1131.0000.5 e 
sequencial número 1.001839.5, 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: Lidiane do Desterro Fernandes Xavier; 
LESTE: Travessa Pérola; 
SUL: Rua Pérola; 
OESTE: Gian Paolo Dente. 

O imóvel não registrado neste Cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 555.246,50. 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. Gian Paolo Dente, a Sra. Lidiane do Desterro 
Fernandes Xavier, 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, 23.06.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

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

Natal-RN, 13 de julho de 2021. 
 

Flávio de Souza 
Presidente 

 

FEDERAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE REMO – FNR. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

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

Natal-RN, 14 de julho de 2021. 
 

Representantes do filiado Sport Clube de Natal e do Clube de Regatas União. 
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Galinhos/RN, CEP: 59.596-000. 
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O avanço da vacinação continua 
a reduzir a internação de pacientes 
com covid-19 em unidades de tera-
pia intensiva (UTIs) no país e, pela 
primeira vez desde dezembro de 
2020, nenhuma unidade da federa-
ção está com mais de 90% desses 
leitos ocupados. O dado consta do 
Boletim Observatório Covid-19, di-
vulgado ontem, 14, pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo os 
pesquisadores da Fiocruz, a vacina-
ção tem feito diferença e traz refl e-
xos positivos ao quadro pandêmico 
à medida que é ampliada.

O boletim mostra que quatro 
unidades da federação permane-
cem na zona de alerta crítico, com 
mais 80% dos leitos ocupados. A 
pior situação é a de Santa Catarina 
(82%), seguida por Goiás (81%), Pa-
raná (81%) e Distrito Federal (80%).

A maior parte do país encontra-
-se na zona de alerta intermediário, 
em que as taxas de ocupação variam 
entre 60% e 80%, e sete estados estão 
na zona de alerta baixo, com menos 
de 60%: Acre (24%), Amapá (47%), 
Espírito Santo (55%), Paraíba (39%), 
Rio de Janeiro (57%), Rio Grande do 
Norte (55%) e Sergipe (50%).

Entre as capitais, Goiânia é a 
única com mais de 90% dos lei-
tos ocupados (92%), e a situação 
também é considerada crítica em 

Brasília (80%), Rio de Janeiro (81%) 
e São Luís (81%). De acordo com a 
Fiocruz, 12 capitais estão fora da 
zona de alerta: Porto Velho (57%), 
Rio Branco (24%), Belém (48%), Ma-
capá (52%), Natal (53%), João Pessoa 
(40%), Recife (50%), Maceió (55%), 
Aracaju (50%), Salvador (52%), Vi-
tória (54%) e Florianópolis (53%). 
As demais estão na zona de alerta 
intermediário.

Os pesquisadores avaliam que 
a imunização tem feito a diferen-
ça para a queda dos percentuais, 
mas alertam que as vacinas têm 
capacidade limitada de bloquear a 
transmissão do vírus, que continua 
a circular de forma intensa. “As va-
cinas são especialmente efetivas na 

prevenção de casos graves”, resume 
o estudo, que pede a continuidade 
do distanciamento social, do uso 
de máscaras e dos cuidados com a 
higiene, além de reforçar que todos 
devem buscar a vacinação confor-
me o calendário de seus municípios. 
“A preocupação com a possibilidade 
de surgimento de variantes com po-
tencial de reduzir a efetividade das 
vacinas disponíveis é pertinente e 
não pode ser perdida de vista.”

O relatório destaca ainda que os 
indicadores de incidência e mortali-
dade da covid-19 no país estão em 
queda pela terceira semana seguida. 
Apesar disso, a pandemia mantêm 
patamares altos, com média de 
mais de 46 mil novos casos. 

Vacinação reduz ocupação de UTIs 
nos estados para menos de 90%

MEC prevê alteração do Enem e 
implementação de novo ensino médio

PANDEMIA | Rio Grande do 
Norte e mais sete estão na 
zona de alerta baixo, com 
taxa inferior a 60%

Taxa de ocupação (%) dos leitos de UTI da covid-19 nos estados brasileiros 

O governo Jair Bolsonaro de-
fi niu um cronograma que coloca 
para 2024 a implementação total 
do novo ensino médio e a altera-
ção do Enem. O MEC (Ministério 
da Educação) não anunciou novos 
investimentos para apoiar as redes 
de ensino.

A reforma do ensino médio foi 
estipulada em 2017, no governo Mi-
chel Temer (MDB), com a previsão 
de fl exibilizar a grade horária do alu-
no, mas até agora o MEC não havia 
defi nido um cronograma de imple-
mentação. Uma portaria com essa 
agenda foi publicada nesta quarta-
-feira (14) no Diário Ofi cial da União.

A implementação será escalona-
da. No ano que vem, redes públicas 
e escolas particulares deverão apli-
car os novos referenciais no 1º ano 
do ensino médio; no ano seguinte, 

no 2º ano, até que em 2024 o novo 
modelo cubra os três anos da etapa.

O Enem também será atualiza-
do. É prevista para 2024 a aplicação 
conforme as novas diretrizes —essa 
data já estava pensada dentro do go-
verno desde o ano passado. A adap-
tação dos materiais didáticos segui-
rá o mesmo planejamento de datas.

Com relação ao Saeb, avaliação 
federal da educação básica, a por-
taria indica que até 2024 estejam 
prontas as matrizes de conteúdos 
nas quais se baseiam as provas. A 
data de aplicação do Saeb com o no-
vo modelo, no entanto, não é citada 
no documento.

De todo modo, o anúncio sepul-
ta de vez o projeto do ex-ministro 
Abraham Weintraub de criar o cha-
mado Enem seriado —o modelo tra-
ria alterações no Saeb do 1º ano do 

ensino médio já a partir do próximo.
Com a reforma do ensino médio, 

parte da grade dos alunos será or-
ganizada a partir da Base Nacional 
Comum Curricular. O restante será 
escolhido, se houver oferta, entre 
cinco áreas: linguagens, matemáti-
ca, ciências humanas, ciências da 
natureza e ensino técnico.

Essas áreas são chamadas de 
itinerários formativos. A Base Curri-
cular, que defi ne o que os alunos de-
vem aprender, não detalhou como 
devem ser os itinerários, cabendo 
aos estados sua regulamentação.

Até o ano que vem, as redes de 
ensino e escolas deverão garantir o 
cumprimento de mil horas anuais 
de aulas (cinco horas diárias), o que 
já estava previsto na lei da reforma 
do ensino médio. Atualmente, o mí-
nimo é de 800 horas (quatro horas).

2024

FONTE: FIOCRUZ
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O que falta muitas vezes é 
apenas uma atitude, uma 
palavra, o saber que existe 

alguém que te considera. Alguém 
sem nenhum outro interesse, a não 
ser o de te ver bem. É isso que tem 
faltado nesse mundo materialista e 
mesquinho.

Esse ambiente solidário está 
ausente de muitos lares, ambientes 
de trabalho, nas escolas, faculda-
des, templos religiosos, enfi m, de 
lugares frequentados por seres hu-

manos que deveriam, se não têm 
a capacidade de desejar o bem ao 
próximo, ao menos não querer o 
mal, não alimentar a inveja.

Eis que tantos falam sobre 
Deus, ganham dinheiro usando o 
nome Dele, criam templos, mas 
não colocam em prática o que, 
segundo historiadores mundo afo-
ra, Ele fazia o tempo todo: amar o 
próximo.

Nessa ciranda da vida, com 
tantas voltas ora coloridas, ora 

acinzentadas, vamos tropeçando, 
caindo, levantando, em meio a an-
gústias, dores, saudades, dilemas, 
mas também agraciados com o 
bem maior, que é a vida. E numa 
época tão estranha, mascarados e 
aterrorizados por um vírus devas-
tador, nos percebemos minúsculos 
e incapazes diante de uma ameaça 
que nos joga na vala da igualdade.  

Enquanto insistirmos em nos 
acharmos superiores e mais “sortu-
dos” que aqueles que dormem nas 

calçadas, famintos, tremendo de 
frio, o mundo não mudará absolu-
tamente em nada na sua essência; 
continuará plástico, idealizado, 
perecível, com qualquer outro 
produto. A solidariedade é o bom 
da história; como numa viagem 
qualquer, onde o bom é a estrada, 
o caminhar, como ensina o psicote-
rapeuta baiano Kau Mascarenhas.

Devemos estar com os pés no 
chão, vendo o quê e quem nos ro-
deia. Não que sejamos tolos, aces-

síveis demais, liberais ao extremo. 
Sejamos atentos, mas, jamais, 
inconsequentes. Ou aprendemos 
a caminhar fi rmemente, ou esta-
remos sempre voando rumo à Dis-
neylândia, para registar em uma 
foto nosso encontro com o Pateta.

Nada contra o famoso persona-
gem infantil, mas é que o tempo e 
a convivência com os contrários 
me fi zeram enxergar o mundo da 
forma como ele é, não como ele é 
apresentado nas redes sociais.

Decida: com os pés no chão, ou abraçado ao Pateta

O ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) afi rmou nesta quarta-feira 
(14) que a adoção das cobranças 
adicionais nas contas de energia 
elétrica neste ano antecipou o cho-
que da crise hídrica na economia e 
evitou uma crise maior em 2022 —
ano de eleição—, classifi cado por ele 
como “um ano crítico”.

Em live promovida pelo jornal 
Valor Econômico, Guedes disse que 
o plano do ministro Bento Albu-
querque (Minas e Energia) faz uma 
redistribuição de energia no tempo 
para evitar uma situação mais grave.

“O ministro Bento preferiu se 
antecipar e, em vez de deixar chegar 
o ano que vem, que é um ano crítico, 
quando aí sim os reservatórios po-
deriam estar abaixo de 10% e virar 
uma crise hídrica irrecorrível, apa-
rentemente, o que o ministro nos 
diz é que usando a bandeira desde 
já, você faz uma redistribuição da 
energia de um ano para o outro”, 
disse.

O ministro não explicou o mo-
tivo de 2022, ano de eleições pre-
sidenciais, ser classifi cado como 
crítico.

“Em vez de chegar no ano que 

vem sem energia, usando recursos 
de baixo custo neste ano, era me-
lhor acionar a bandeira vermelha 
ou amarela em alguns ambientes. 
Você usa um pouco mais de termo-
elétrica e de energia de combustível 
mais cara, antecipa um pouco esse 
choque energético em vez de ter no 
ano que vem”, afi rmou Guedes.

Em junho, a Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica) subiu em 
52% o valor da bandeira vermelha 
nível 2, passando a R$ 9,49 por cada 
100 kWh (quilowatts-hora consumi-
dos). Segundo a FGV (Fundação Ge-
tulio Vargas), a medida representará 
um aumento médio de 8,12% na 
conta de luz.

Na semana passada, reunião da 
Câmara de Regras Excepcionais pa-
ra Gestão Hidroenergética (CREG) 
confi rmou o reajuste das tarifas das 
bandeiras de energia. Ficou defi nido 
que, por meio de uma consulta pú-
blica, a agência irá avaliar um novo 
reajuste para a bandeira vermelha 
patamar 2.

A elevação de custos da energia 
elétrica está pressionando os índices 
de infl ação deste ano. Nesta quarta, 
o governo elevou a estimativa para 
o IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) em 2021 de 
5,05% para 5,9%. O valor supera o 
teto da meta a ser perseguida pelo 
Banco Central em 2021, de 5,25%.

PEDRO LADEIRA

Guedes diz que energia 
mais cara neste ano 
evita crise em 2022
ECONOMIA | Governo preferiu 
não deixar país sem energia 
em ‘ano crítico’, afirma 
ministro

Ministro da Economia, Paulo Guedes, deixa o Ministério da Justiça após reunião 

MARCELO CAMARGO

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, anunciou nesta quar-
ta-feira 14 que o Tribunal de Contas 
da União (TCU) marcou para 18 de 
agosto a análise do edital do 5G. Se-
gundo o ministro, após a deliberação 
do tribunal, em até cinco dias, o edital 
será encaminhado para publicação 
pela Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel).

Faria também disse que as em-
presas de telecomunicações devem 
colocar a tecnologia em funciona-
mento em julho de 2022.

“As próprias empresas de Tele-
com têm nos garantido que as obri-
gações do edital, que é colocar nas 
27 capitais até julho do ano que vem 
está mantida. Inclusive, podemos ter 

até o fi nal deste ano, algumas capi-
tais com 5G funcionando, de acordo 
com o feedback que eu recebi das 
empresas”, disse.

O ministro disse que foi informa-
do sobre o agendamento da data pelo 
relator do processo no TCU, ministro 
Raimundo Carreiro, e pela presiden-
te, ministra Ana Arraes.produzidos 
no país), calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE).

Em 2020, o PIB do Brasil caiu 
4,1%, totalizando R$ 7,4 trilhões. Foi a 
maior queda anual da série do IBGE, 
iniciada em 1996 e que interrompeu 
o crescimento de três anos seguidos, 
de 2017 a 2019, quando o PIB acumu-
lou alta de 4,6%.

Ministro das Comunicações já anunciou várias datas para leilão; nenhum prazo foi cumprido 

Fábio Faria anuncia 
que TCU analisará 
edital do 5G em agosto

NOVO PRAZO
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Sebrae e parceiros ampliam
atendimento aos empreendedores

Informe publicitario

O Sebrae no Rio Grande está 
servindo de referência para o 
projeto nacional de Reposiciona-
mento da Rede de Atendimento 
do Sistema Sebrae, em todo o país.  
Com uma ambientação moderna, 
leve, inovadora e bastante criativa, 
o Escritório Regional Metropolita-
no do Sebrae, sediado em Natal, 
chama a atenção dos visitantes e 
clientes já no espaço acolhedor da 
recepção. O novo design do 
ambiente de 1.000 metros quadra-
dos permite maior interatividade e 
compartilhamento em espaços 
colaborativos. O conceito de open 
office integra o atendimento no 
andar térreo ao hub de inovação 
Seahub Coworking e ao Sebrae-
lab, que é um espaço colaborativo 
para startups.
As mudanças implementadas na 
sede do Sebrae trouxeram consi-
go serviços de parceiros, como a 
Junta Comercial do Estado, Corpo 
de Bombeiros, AGN, Idema, Caixa 
Econômica, Banco do Nordeste, 
Crediamigo e Fecomércio. Para 
conhecer a nova estrutura do 
atendimento do serviço de apoio 
às micro e pequenas empresas do 
estado, a governadora Fátima 
Bezerra, esteve visitando na tarde 
desta quarta-feira (14) as instala-
ções da sede. A chefe do Executivo 
Estadual foi recebida pelo presi-
dente do Conselho Deliberativo 
do Sebrae-RN, Marcelo Fernandes 
de Queiroz e os diretores José 

Ferreira de Melo Neto (Superinten-
dente), João Hélio Cavalcanti 
(Técnico) e Marcelo Toscano (de 
Operações).
Após percorrer toda a área no 
andar térreo, a governadora 
Fátima Bezerra elogiou as mudan-
ças implementadas, as quais 
deram um ar de renovação e 
modernidade aos ambientes. 
“Aqui no Sebrae estão vários 
órgãos representados pela Junta 
Comercial (Idema, Tributação, 
AGN, Suvisa, Igarn e Idiarn), além 
do Corpo de Bombeiros. Todos, 
juntamente com o Sebrae, têm um 
papel fundamental para aquilo 
que o empreendedor mais deseja: 
mais empresas, emprego e renda 
para o povo do Rio Grande do 
Norte”, afirma a governadora.
Além dos órgãos estaduais, o 
empreendedor é atendido através 
da REDE SIM RN pelas secretarias 
municipais da Tributação e 
Vigilância Sanitária. Também estão 
com atendimento no escritório 
metropolitano a Caixa, o Banco do 
Nordeste/Crediamigo e a Feco-
mércio. Nos 22 pontos fixos de 
atendimento se revezam analistas 
técnicos do próprio Sebrae e das 
instituições parcerias que estão 
compartilhando o espaço. 
Enquanto esperam ser atendidos, 
os clientes podem transitar por 
toda a área, portando um pager, 
dispositivo eletrônico usado para 
contactar pessoas através de uma 

rede de comunicação, comumen-
te visto em lanchonetes e restau-
rantes de praças de alimentação 
de shopping centers.
Fórum Permanente das MPES
O diretor superintendente do 
Sebrae-RN, José Ferreira de Melo 
Neto, destaca que o novo modelo 
de atendimento vai alavancar os 
números de atendimentos do 
Sebrae no Rio Grande do Norte, 
que neste primeiro semestre 
atingiu 110 mil, dos quais 29 mil 
foram de diferentes CNPJs. “Esta-
mos implementando aqui a inova-
ção. Afinal, estamos na área de 
abrangência do Instituto Metró-
pole Digital e temos recebido 
também um público jovem, que 
busca empreender. Está sendo 
implantado um programa de 
aceleração com 30 empresas por 
um período de seis meses. Temos 
aqui um ecossistema inovador e 
empreendedor para facilitar a vida 
dos empreendedores”, afirma 
Melo.  
Para o gerente do Escritório 
Metropolitano do Sebrae-RN, 
Thales Medeiros, além das mudan-
ças com o design arquitetônico, 
estão sendo revisados os proces-
sos de atendimento buscando 
maior fluidez, aliada a um apelo 
visual inovador. “Esse conceito 
baseado no open office, muito 
utilizado em grandes centros de 
inovação, permite uma maior 
integração, já que o ambiente é 

amplo, aberto e transparente. Até 
as áreas de espera, se transfor-
mam em lounge com bastante 
interação entre as pessoas, 
enquanto não são atendidas”, 
explica Thales, lembrando que os 
ambientes são mutáveis conforme 
a necessidade do atendimento ou 
evento que se pretende realizar.
A instalação do Fórum Estadual 
Permanente das Microempresas, 
das Empresas de Pequeno Porte e 
dos Microempreendedores Indivi-
duais do Rio Grande do Norte 
(FEMPE/RN) pela governadora 
Fátima Bezerra, é considerado um 
dos grandes avanços da Lei Geral 
das MPEs do estado. Nesta quarta-
-feira (14), na sede do Sebrae-RN, 
foi assinado o decreto pela gover-
nadora em solenidade  que 
contou com os dirigentes do 
Sebrae-RN, representantes do 
poder público e de entidades 
empresariais do estado.
O Fórum terá um relevante papel 
na  orientação, apoio e assessoria, 
articulação e proposição de políti-
cas públicas de desenvolvimento 
do Estado do Rio Grande do Norte. 
Caberá aos 12 membros nomea-
dos pela governadora, acompa-
nhar e avaliar a sua execução 
dessas políticas públicas com 
tratamento diferenciado e favore-
cido para o segmento das micro e 
pequenas empresas e o MEI - 
Microempreendedor Individual.

Governadora visita o novo espaço de atendimento do Sebrae que conta 
com a JUCERN e outros órgãos estaduais. Foto: Moraes Neto

Instalado o Fórum Permanente das MPEs do RN pela Governadora Fátima 
Bezerra com a presença de lideranças do setor produtivo. Foto: Moraes Neto

Com o apoio de uma rede de parceiros, o Sebrae-RN moderniza suas instalações e amplia o 
atendimento aos microempreendedores e empresários do estado.
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O judô masculino brasileiro 
terá uma tradição a zelar 
na Olimpíada de Tóquio 

(Japão). O país tem pelo menos um 
representante no pódio, entre os 
homens, desde a edição de 1984, 
na edição de Los Angeles (Estados 
Unidos). Com a missão de manter a 
escrita, a equipe chega aos Jogos re-
novada, com apenas dois veteranos 
olímpicos e cinco estreantes. O país 
disputará medalhas nas sete catego-
rias da modalidade. 

“Estar entre os mais velhos não 
é uma carga assim tão grande. Fico 
tranquilo. Essa transição é impor-
tante. O mundo todo está melho-
rando no judô, mas tenho certeza 

que o Brasil ainda é uma das cinco 
potências mundiais e vamos conti-
nuar trazendo medalhas”, afi rmou o 
judoca Rafael Buzacarini, represen-
tante da categoria até 100 quilos em 
Tóquio, à Agência Brasil.

Será a segunda participação 
olímpica de Buzacarini, de 29 anos. A 
estreia foi nos Jogos do Rio de Janeiro, 
há cinco anos, com vitória sobre o 
uruguaio Pablo Aprahamian e derro-
ta na rodada seguinte, para o japonês 
Ryunosuke Haga (que levou o bron-
ze). Além dele, o outro veterano da 
delegação brasileira em Tóquio 2020 
é Rafael Silva, o “Baby”, medalhista de 
bronze na Rio 2016 e na Olimpíada de 
Londres (Grã-Bretanha), em 2012, na 
categoria acima de 100 kg.

“Acredito 100% que a experiên-
cia no Rio, de ter disputado uma 
Olimpíada em casa, trouxe grande 
maturidade para Tóquio. No fi nal 
deste ciclo, tive algumas lesões que 

me prejudicaram, mas não vem ao 
caso. A categoria é muito aberta. Os 
atletas que medalham no circuito 
nem sempre são os mesmos. O atle-
ta da Geórgia [Varlam Liparteliani, 
líder do ranking mundial] é forte. 
Tem o japonês [Aaron Wolf, quinto 
do mundo], que virá com tudo, já 
que o país é a casa do judô. Mas es-
tou focado nos meus treinos, obser-
vando os adversários e trabalhando 
para que eles também se preocupem 
comigo”, afi rmou Buzacarini, 17º do 
ranking da Federação Internacional 
da modalidade (IJF, sigla em inglês).

A delegação brasileira começou 
a treinar no Japão na última segun-
da (12). O grupo está concentrado 
em Hamamatsu, cidade a 250 quilô-
metros de Tóquio, para o período de 
aclimatação. O local traz lembran-
ças a Eduardo Katsuhiro Barbosa, 
um dos cinco estreantes olímpicos 
do time masculino.

OLIMPÍADAS|  Brasileiros vêm 
subindo ao pódio em todas 
as edições desde 1984

Renovada, seleção masculina de judô 
tem tradição a defender em Tóquio

Por causa da pandemia, atleta terá 
de colocar medalha em si mesmo 
na premiação da Olimpíada
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Medalhas dos Jogos de Tóquio têm metal reciclado na composição

MOTIVOS PARA NÃO CORTAR O FEIJÃO COM ARROZ

SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

CONHEÇA DETALHES SOBRE ESSA FAMOSA DUPLA:

Muitas pessoas acham que parar de consumir essa dupla de “feijão com arroz”, não irá contribuir para o emagreci-
mento. Pois bem, um grande erro pensar assim, tendo em mente uma dieta muito restritiva. O que vale mesmo é uma 
dieta de verdade e inclusiva.

1. São ricos em fi bras e juntos, pro-
movem uma sensação de saciedade, 
ajudando a reduzir a fome. 

2.  Diminuem a absorção de açúca-
res e gorduras no nosso organismo, sen-
do uma combinação perfeita, com alta 
qualidade nutricional. 

3. O arroz oferece carboidratos, vi-
taminas do complexo B e ferro. O feijão, 
por sua vez, contém mais proteína do 
que qualquer outro alimento de origem 
vegetal, sendo da mesma forma, fonte de 
vitaminas do complexo B, ferro, potássio, 
zinco e outros minerais essenciais. 

4. O arroz é pobre em aminoáci-
dos lisina, o encontramos presentes 
no feijão. Já o feijão, é pobre em ami-
noácido metionina, onde no arroz ele 
é bastante presente. Sendo assim, eles 
se completam e formam uma proteí-
na de alto valor biológico. 

NOVO NORMAL

A pandemia causada pelo novo 
coronavírus também vai afe-
tar diretamente a cerimônia 

de entrega de medalhas nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, que começam 
no dia 23. Para evitar maior contato 
físico, cada atleta terá que colocar a 
medalha ao redor do próprio pes-
coço no pódio, sem repetir o solene 
momento em que autoridades e di-
rigentes fazem o gesto, seguindo de 
aperto de mão.

“As medalhas não serão coloca-
das no pescoço do atleta. Elas serão 
apresentados ao atleta em uma 
bandeja e, então, o atleta colocará 
a medalha em si mesmo”, explicou 
o presidente do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), Th omas Bach. 
“Vamos garantir que a pessoa que 
colocar a medalha na bandeja o fará 
apenas com luvas desinfetadas para 
que o atleta possa ter certeza de que 
ninguém tocou nelas antes.”

O dirigente afi rmou também 

que não haverá cumprimentos físi-
cos na premiação, como geralmente 
acontece. “Apresentadores e atletas 
usarão máscaras. Não haverá apertos 
de mão nem abraços durante a ceri-
mônia.”

Geralmente, as medalhas são en-
tregues aos atletas por dirigentes da 
modalidade envolvida ou membros 
do COI. Haverá 339 cerimônias de 
entrega de medalhas ao longo dos Jo-
gos de Tóquio, que começarão no dia 
23. No momento, a capital japonesa 
está sob estado de emergência diante 
do crescente número de casos de co-
vid-19 no país.

A mudança signifi cativa da ceri-
mônia olímpica vai contrastar com a 
premiação feita na fi nal da Eurocopa, 
no domingo. O próprio presidente da 
Uefa, Aleksander Ceferin, colocou as 
medalhas nos pescoços dos jogado-
res durante a cerimônia, que contou 
também com apertos de mão entre o 
dirigentes e os atletas.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Tudo indica que irá se interessar mais pelos seus 
relacionamentos pessoais e pro  ssionais hoje. É que 
a Lua entra na sua Casa 7 e deve deixar o seu signo 
mais sociável, a  m de ter alguém por perto e se 
relacionar melhor com todos.

Meninos e meninas de Libra, a Lua começa o rolê 
no seu signo hoje e a energia tá boa, muito boa. 
Você tende a esbanjar simpatia, gentileza e um 
papo delicinha, conquistando amizades, parcerias 
e aliados.

Tô vendo aqui que você deve ter facilidade pra 
olhar os vários lados de um problema e, dessa 
forma, tende a resolver qualquer pepino que 
pintar no trabalho, tudo graças à energia da Lua 
na sua Casa 6.

Escorpião, meu consagrado, a Lua embarca na sua 
temida Casa 12 e não precisa ser nenhum Bidu pra saber 
que isso não é uma coisa muito boa. Um clima de frieza 
pode dar as caras, você tende a se afastar das pessoas e 
sentir que precisa de privacidade.

A Lua migra para o seu paraíso astral, elevando 
sua autoestima e vontade de ter um dia bem 
gostosinho. Aí tende a fugir de dramas, chateações, 
preocupações, coisas rotineiras, complicadas ou 
tensas como o diabo foge da cruz.

Seu lado simpático, atencioso e gentil deve  car 
mais forte hoje e tudo indica que poderá ajudar 
quem precisar de uma mãozinha, sobretudo 
colega ou amigo próximo.

Se depender da Lua, o interesse pelas suas relações familiares e 
os assuntos de casa estarão em foco hoje. O astro das emoções 
começa o passeio pela sua Cada da Família e avisa que pode se 
envolver nos assuntos pessoais dos parentes para ajuda-los, e 
assim também deve conseguir ter mais experiência e sabedoria.

Com a entrada da Lua na sua Casa da Carreira, você 
tende a se interessar bastante pelas suas relações 
pro  ssionais, agindo com mais simpatia, cortesia e 
 nesse desde a che  a até colegas e clientes.

Leão, meu rei, a Lua tá on na sua Casa da Comunicação e deixa 
o seu signo pronto para boas resenhas, mas o seu jeito de falar 
tende a  car mais gostoso, amável e polido – e esse lado mais 
sociável, gentil e simpático que vem à tona tem tudo para atrair 
as pessoas, ser bem-visto e fazer sucesso com todo mundo.

A Lua embarca na sua Casa 9 e sua quinta conta com 
uma vibe de amizade, solidariedade e gentileza. A  m 
de viver em equilíbrio com todos, tende a lidar melhor 
com as pessoas, a ceder de vez em quando e a se 
adaptar melhor aos seus relacionamentos.

A Lua embarca na sua Casa da Fortuna e tudo indica que 
terá mais facilidade pra resolver os perrengues  nanceiros, 
já que tende a analisar os lados dos problemas, enxergar 
soluções amigáveis, fazer concessões e se adaptar 
melhor ao momento em que se encontra.

Quer um dia paradão e quieto? Vai  car querendo, 
peixinho. É que a Lua começa o trânsito na sua Casa 
das Transformações e há mudanças à vista. Tudo 
indica que terá uma relação melhor consigo mesma(o), 
enxergando-se com mais graça, gentileza e capricho.

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
Esporte da Band trabalha, mas 

ainda não conseguiu fechar novo 
campeonato de futebol... ... A 

Copa da Inglaterra é uma dessas 
opções. Noite de eliminação 

no “Power Couple Brasil”... ... O 
programa já está entrando na reta 
final. Sidney Magal é a estrela de 

uma campanha da série musical de 
ficção “Club 57”, da Nickelodeon.

Sabrina Sato, Duda Nagle e 
família, com o final dos trabalhos 
do “Ilha Record”, voltam a morar 

em São Paulo. Nesta quinta-feira, o 
jornalista Edney Silvestre participa 

de um bate-papo no Instagram 
sobre literatura com Samuel Seibel, 
presidente da Livraria da Vila... ... 
O autor de “Se Eu Fechar os Olhos 

Agora” falará, entre outros assuntos, 
sobre seu novo livro “Amores 

Improváveis”. Na semana em que o 
Sudão do Sul, nação mais jovem do 
mundo comemora 10 anos de sua 

independência, a GloboNews exibe 
domingo, 23h, o documentário 

“Maale: Desejo de Paz”...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Isolamento
Para evitar qualquer surpresa de 

última hora, por causa dos vários ca-
sos de Covid no seu esporte, a Band 
afastou Álvaro José das últimas trans-
missões de Wimbledon.

Foi preservado por causa da sua 
viagem ao Japão, inclusive para trans-
mitir a abertura da Olimpíada.

Tema de abertura
A música “Cais”, de Milton Nasci-

mento e Ronaldo Bastos, será o tema 
de abertura da próxima das 18h na 
Globo, “Nos Tempos do Imperador”, 
que estreia em 9 de agosto.

Milton gravou uma versão espe-
cialmente para a novela, protagoniza-
da por Selton Mello, Alexandre Nero, 
Letícia Sabatella e Mariana Ximenes. 

(crédito Ramón Vasconcelos)

No cofre
Boa ou a maior parte do elenco 

de “Pantanal”, da Globo, já foi reve-
lada. Meio que a conta-gotas, mas 
foi, inclusive a protagonista, a nova 
Juma, Alanis Guillen.

No entanto, tudo caminha para 
algumas surpresas em seus papéis-
-chave. A produção está trabalhan-
do em cima disso.

Volta do Faro
Rodrigo Faro deverá voltar aos 

estúdios da Record na próxima 
semana para retomar o comando 
do “Hora do Faro”.

A sua produção trabalha com 
essa certeza. Ele já está na fase 
fi nal de recuperação, após testar 
positivo para a Covid-19.

Tem data
A MTV Brasil defi niu para dia 29, 

às 22h, a data de estreia da nova tem-
porada do programa “A Treta Não Tira 
Férias: Celebs”.

Nesta edição, o spin-off  vai contar 
com uma nova apresentadora: Maria 
Eugê nia Suconic, a Mareu. Serão 8 epi-
sódios, de uma hora de duração cada.

Um exemplo
Veja como a teledramaturgia me-

xe com o mercado de trabalho para 
atores, produtores, técnicos, entre ou-
tros, e o estrago que a pandemia pro-
voca, quando impossibilita as mais 
diversas gravações.

A segunda temporada da série 
“Aruanas”, da Globoplay, em reta final de 
gravações, está movimentando mais de 
300 profissionais, incluindo a figuração. 
Uma grandeza para os tempos atuais.

Olimpíada divide es-
porte da Globo; Band 
tem problemas

A partir da próxima segunda-
-feira, a Globo já vai reunir todo o 
pessoal de fora do Rio, aqueles que 
irão trabalhar na cobertura dos Jogos 
Olímpicos, entre narradores e co-
mentaristas, em um hotel na Barra 
e iniciar um período de preparação.

Inclusive começar a se adaptar 
ao fuso horário, 12 horas à frente, 
do Japão. A grande maioria das 
competições ocorrerá em plena 
madrugada.

E como o futebol brasileiro não 
vai parar durante a Olimpíada, as 

suas transmissões serão transferidas 
para São Paulo.

O Rio fi cará exclusivamente com 
os Jogos de Tóquio, em três bases di-
ferentes: Jardim Botânico, Barra da 
Tijuca, em estúdios especiais, e um 
outro em Jacarepaguá, na sua sede 
principal. Todo um aparato tecno-
lógico e telões pretendem colocar o 
telespectador no Japão.

O SporTV, por sua vez, também 

mobilizando uma grande equipe, 
irá se utilizar de quatro canais, com 
cobertura 24 horas.

E a Band, através do BandS-
ports, terá algumas pessoas em 
Tóquio, mas, a exemplo da Globo, 
também deixará seus narradores e 
comentaristas no Brasil. O proble-
ma de última hora é um novo surto 
de coronavírus, que atingiu vários 
integrantes do seu departamento 
esportivo e que tiveram que ser afas-
tados, inclusive alguns próximos ao 
casting.

(Na TV Globo, Galvão Bueno esta-
rá ao lado do repórter Marcos Uchôa 
para narrar a cerimônia de abertura 
dos Jogos Olímpicos; no SporTV, Luiz 
Carlos Jr. e Marcelo Barreto coman-
dam a transmissão/ Divulgação)
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