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Vereador espera que 
programa de obras 
em Parnamirim volte 
logo a ser executado

Garibaldi está só 
esperando o convite 
para ir conversar com 
ex-presidente Lula

POLÍTICA. 3 | Eleito com uma expressiva 
votação em Parnamirim, o vereador 
José Afrânio Bezerra da Silva (Avante) 
espera que a gestão do prefeito Rosano 
Taveira, finalmente, “decole”.

POLÍTICA. 3 | MDB e PT estão cada 
vez mais próximos e deverão ficar 
unidos nas eleições do próximo ano. 
O deputado Walter Alves disse que 
as conversas estão acontecendo e 
o ex-ministro Garibaldi Alves Filho 
avisou que é só Lula chamar que ele 
irá ao encontro do ex-presidente.

Nathasha Rosa é liberada 
de punição por doping e 
competirá hoje no Japão
ESPORTES. 16 | A levantadora de peso Nathasha Rosa foi liberada para competir após decisão da divisão antidoping da Corte 
Arbitral do Esporte (CAS) nesta quinta-feira 22. A sua estreia, na modalidade 49 quilos será nesta sexta 23. Ela estava suspensa 
após exame detectar presença de diuréticos que ajudam a esconder demais substâncias. A defesa provou inocência da atleta.
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Afrânio: vice-presidente da Câmara 

Fiern lança edital 
de inovação em busca 
de Soluções 4.0 para 
incentivar startups

Maioria dos estados 
brasileiros decide 
reabrir escolas para 
aulas presenciais

Rafael Motta não 
acredita que a PEC 
do voto impresso 
avance no Congresso

Investimento da 
Prefeitura garante 
melhorias de quadras 
e campos de futebol

CIDADES. 7 | Programa tem como objetivo 
ligar startups que tenham ideias que 
aperfeiçoem o trabalho e rentabilidade. 

CIDADES. 9 | No RN, retomada começou 
com professores e servidores. Alunos, 
somente a partir da próxima semana.

CIDADES. 6 | Deputado vê debate 
forçado sobre fraudes, apenas para criar 
insegurança no processo democrático. 

CIDADES. 5 | Em Natal, obras para a 
melhoria em quadras e campos de 
futebol estão prestes a ser entregues. 
O prefeito Álvaro Dias afirma que ações 
seguem, apesar da pandemia.

DIVULGAÇÃO

Álvaro Dias: superando as difi culdades
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ão há dúvida que o PT é o partido que nutre 
maior expectativa de poder para as eleições 
de 2022. A julgar pelo cenário atual, em que 
o ex-presidente Lula lidera a corrida suces-
sória, este fator infl uirá decisivamente para 
a formação dos palanques locais. Sobretudo 
no Rio Grande do Norte, único estado do país 
governador por uma mulher, petista.

Nacionalmente, a candidatura à reeleição 
de Fátima Bezerra é considerada “prioridade 
zero” do Partido dos Trabalhadores, pelo fato 
de ser reeleição e de ser mulher, o que carre-
ga um simbolismo muito grande. Há muita 
água para rolar debaixo da ponte da política, 
e no que toca ao RN, o fato mais certo é que 
há mais nebulosidade do que clareza nas cor-
rentezas confusas da política local.

Mesmo com a polarização nacional e a 
tentativa de se organizar uma terceira via 
para quebrar a polarização Lula versus Bolso-
naro, talvez por meio de Ciro Gomes, no Es-
tado, registra-se muito “cercamento” de agru-
pamentos político-partidários em torno de 
Fátima, das mais diversas cores partidárias. 
O que se tem de certeza, porém, é que qual-
quer jogo envolvendo o PT passará por uma 
decisão nacional, ou seja, tendo em vista a 
candidatura de Lula e a posição dos partidos 
que estarão contra ou a favor desse projeto.

Assediada pelo fator Lula e pelo desenho 
de uma candidatura à reeleição promissora 
até o momento, Fátima tem recebido recados 

dos mais diversos setores. Não há nada defi ni-
do, no entanto, exceto o fato de que o agrupa-
mento da governadora conta para o que der 
e vier com PT, PSB e PC do B. Qualquer jogo 
envolvendo o PT passa pela questão nacional. 
Quem imaginar que as relações locais não te-
rão o envolvimento nacional engana-se.

Em verdade, está muito cedo e pelo 
menos três fases devem ser observadas na 
formação do processo eleitoral de 2022. A 
primeira fase encerra em outubro, quando 
as regras do jogo serão aprovadas. As elei-

ções para as bancadas no Congresso serão 
proporcionais? Distritão? Distrito misto? 
A segunda fase acaba em abril, prazo para 
que os políticos façam mudança de parti-
do e de domicílio eleitoral. E a terceira em 
junho, nas convenções partidárias que ho-
mologarão as candidaturas e as alianças.

Com o fator Lula, muito forte eleitoral-
mente no Nordeste, e à priorização que o 
próprio Lula dará à reeleição da governadora 
petista, a candidatura de Fátima é vista como 
oportunidade para muitas legendas e líderes 

ávidos por oportunidades reais de conquista 
de espaços. MDB, PR, PROS e outras legen-
das, que não fi zeram parte do palanque origi-
nal de 2018, agora aventam possibilidades de 
abocanharem o cargo de vice-governador ou 
mesmo senador ao lado da governadora.

Até mudança de plano, ocupam os es-
paços da chapa petista a própria Fátima 
na vaga de governadora, o senador Jean 
Paul Prates (PT) como candidato à reelei-
ção e o vice-governador Antenor Roberto 
(PC do B) na condição de candidato à 
reeleição. São três cargos e três níveis de 
naturalidade de reeleição.

Em grau 1 está Fátima, este cargo não 
está em discussão, será ocupado por ela. 
Em grau 2 aparece Jean Paul Prates. Não 
existe razão para o PT abrir mão desse es-
paço que o RN tem no Senado, embora seja 
sempre uma possibilidade, levando-se em 
conta que a prioridade zero é reeleição de 
Fátima e se for para garantir essa reeleição 
o PT poderá abrir mão da vaga no Senado, 
sobretudo se for uma decisão nacional, que 
venha por meio de articulação direta do 
ex-presidente Lula. Por fi m, em grau 3, An-
tenor Roberto, este, com a ressalva de que 
“pode haver entendimento para dar espaço 
a outro agrupamento novo. Os que já estão 
(Fátima e Jean) não têm razão de abrir, mas, 
para agregar novos, a vice é muito mais fá-
cil”, disse um petista à coluna.

Candidatura de Lula dará tônica dos palanques no RN
N

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

E Agripino?
Com o esquente das discussões sucessó-

rias, observadores atentos da cena política 
estadual indagam qual a real situação do 
presidente do DEM, ex-senador José Agripi-
no Maia, no jogo do bicho. Agripino não dá 
um pitaco sobre a política, seja ela estadual 
ou federal. Sequer se sabe se ele continua 
ligado ao ex-presidente da Câmara dos De-
putados Rodrigo Maia (RJ), que deixou o 
DEM, ou se está mais próximo do presiden-
te nacional da legenda, prefeito de Salvador, 
ACM Neto.

Mistério
Político de projeção nacional, enquanto 

senador e até como presidente nacional do 
DEM nos governos do PT, Agripino nada sina-
lizou ainda para 2022. Será candidato? A que 
cargo? Seu fi lho, o deputado federal Felipe 
Maia, disputará alguma vaga? Qual? Os dois 

entrarão no pleito? Só um deles? Nenhum?

Companhias
E as indagações sobre a postura política de 

Agripino não cessam. Afi nal, com quem José 
Agripino e o DEM afi nam-se politicamente 
no Rio Grande do Norte? Está junto dos eme-
debistas Garibaldi Filho e Walter Alves e do 
ex-ministro Henrique Alves? Ou estaria mais 
próximo do ministro Rogério Marinho, do De-
senvolvimento Regional?

Um pouco
O que é possível se saber, pontualmente, 

sobre a posição política de José Agripino é 
que ele faz críticas aqui e acolá ao governo 
Bolsonaro. Ainda assim, trata-se de posição 
que não diz muita coisa, visto que o presi-
dente nacional do seu partido, ACM Neto, é 
aliado do governo federal. Em resumo, nin-
guém sabe o que projeta Agripino.

Bolsonarismo raiz
Os chamados bolsonaristas raízes su-

miram do processo político e parecem não 
darem mais as cartas no Estado. O deputado 
federal General Girão e mesmo o candidato 
a prefeito de Natal Coronel Hélio assumiram 
de vez a subordinação aos ministros Rogério 
Marinho e Fábio Faria. Quem diria! Quem 
tem relação institucional com o governo é 
Rogério e Fabio. Os raízes foram subjugados. 
“A única coisa que Girão faz é inaugurar out-
door”, aponta um observador da cena.

Perguntar não ofende
Pré-candidato declarado a governador, 

o senador Styvenson Valentim (Podemos) 
ainda é bolsonarista? Por falar no capitão 
Styvenson, há quem aposte que ele não quer 
disputar o governo, mas na verdade, ele pre-
cisa. Afi nal, um político não pode passar 
oito anos sem ser votado. Corre o risco de 

deixar de existir.

Time básico
Das muitas indefi nições quanto ao quadro 

sucessório potiguar, uma certeza. A governa-
dora Fátima, candidata natural à reeleição e 
prioridade nacional da legenda, é quem tem 
o time mais coeso até agora. Pequeno, mas 
aguerrido e amarrado, formado por PT, PSB 
e PC do B. Os demais possíveis candidatos 
ainda são uma incógnita quanto a palanques.

Firme, mas nem tanto
Recém assumido pré-candidato a go-

vernador, o deputado federal Benes Leo-
cádio foi procurado por um prefeito da sua 
base. – “E aí, Benes, você vai ser candidato 
a governador, já posso procurar um novo 
deputado federal para chamar de meu?” 
Ao que Benes, mais rápido que ligeiro, re-
trucou: - “Não, tenha calma!”.

GIRO DE NOTÍCIAS

Lula dará prioridade à reeleição de Fátima e Jean Paul Prates quer continuar no Senado

REPRODUÇÃO
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Walter e Garibaldi confirmam aproximação 
entre MDB e PT para eleições de 2022

A Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do 
Norte arquivou a ação penal 

contra o prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), em que era acusado pelo 
Ministério Público Estadual de “apro-
priar-se indevidamente do dinheiro 
público através de funcionários fantas-
mas”, quando era deputado estadual.

Um habeas corpus em favor 
do prefeito foi concedido tomando 
como base o requisito de que “os 
parlamentares brasileiros possuem 
a prerrogativa de indicar funcioná-
rios em qualquer lugar do País para 
assegurar apoio constante e efi caz 
do seu exercício do seu mandato”. E, 
por unanimidade, o pedido foi aten-
dido determinando o trancamento 
da ação penal que Álvaro Dias res-
pondia perante o Judiciário.

O MPRN investigava o então 
deputado Álvaro Dias por algumas 
nomeações de funcionários e, diante 
dos servidores nomeados não darem 
expediente na Assembleia Legisla-
tiva do Rio Grande do Norte, entrou 
com a ação. No entanto, existe uma 
resolução da própria Assembleia 
que estabelece que é prerrogativa de 
qualquer deputado ter funcionários 
nas bases eleitorais, no interior do 
Estado ou em capitais brasileiras.

De acordo com o advogado Eri-
ck Pereira, que assinou a defesa do 
prefeito, o Tribunal de Justiça do RN 
reconheceu a constitucionalidade da 
resolução da Assembleia. “Propuse-
mos esse habeas corpus mostrando 
que havia constitucionalidade, que 
o deputado estadual pode indicar 
qualquer funcionário para exercer 

funções fora do ambiente físico da 
Assembleia, ajudando no exercício 
do mandato parlamentar. Esse habe-
as corpus é na linha de jurisprudência 
dos tribunais superiores brasileiros”.

Ainda segundo o advogado Erick 
Pereira, “impõe-se ao poder judiciá-
rio o rígido controle sobre a atividade 
persecutória do Estado, notada-
mente sobre a admissibilidade da 
acusação penal, impedindo que se 
instaure contra qualquer cidadão in-
justa situação de coação processual e 
foi isso que aconteceu. Quando você 
tem uma lei, uma resolução editada 
desde 1990 pela ALRN, reconhecida 
a constitucionalidade pelo TJRN, 
essa resolução permite que parla-
mentares possam ter funcionários e 
assessores que trabalhem nos mais 
diversos lugares desse Brasil”.

Justiça arquiva ação do MP que 
acusava Álvaro de nomeações 
irregulares quando deputado

TRANCAMENTO

O PT está buscando apoios para 
as eleições do ano que vem. Uma 
delas é uma possível aliança com 
MDB, partido de Eduardo Cunha e 
Renan Calheiros – parlamentares 
que lideraram no Congresso o im-
peachment contra a petista Dilma 
Rousseff , em 2016.

Nos bastidores políticos, há a 
especulação que o processo que 
afastou a presidente foi articulado 
pelo seu vice na época, Michel Te-
mer, também do MDB. Há rumores 
de que o ex-presidente Lula virá ao 
RN em breve, para ter, de forma 
bem reservada, uma conversa com 
o ex-senador e ex-ministro Gari-
baldi Alves Filho (MDB).

A conversa seria para defi nir uma 
possível aliança, na qual Garibaldi 
seria o vice da governadora Fátima 
Bezerra (PT), para concorrer ao lado 
da petista em uma possível reeleição. 

Dizem ainda as fontes dos bastidores 
políticos que a vaga para o Senado, 
que hoje é ocupada pelo petista Jean 
Paul Prates, em 2022, também fi caria 
sob a decisão de Garibaldi.

O presidente estadual do MDB 
no Estado, o deputado federal Wal-
ter Alves, disse que conversas estão 
ocorrendo com lideranças em todo o 

País. “Existe, sim, uma aproximação. 
A nacional está conversando com 
lideranças em vários estados. A alian-
ça dos partidos para a eleição da pre-
sidência da Câmara dos Deputados 
uniu os dois partidos, uma vez que o 
PT apoiou Baleia Rossi, que é o presi-
dente nacional do MDB. O MDB está 
aberto a conversas com todos os par-

tidos. Saímos muito fortalecidos nas 
eleições de 2020, graças a história do 
partido. Elegemos 39 prefeitos, 30 vi-
ces e mais de 400 vereadores. Vamos 
de forma gradativa conversar com 
todo mundo para ver o que será me-
lhor para todos”, disse Walter Alves.

O senador Jean Paul disse ao Ago-
ra RN que acredita que o partido pre-

cise de apoios para se fortalecer em 
2022. Ele garante que será candidato 
reeleição para o Senado. “O Partido 
dos Trabalhadores sempre soube 
que candidaturas fortes dependem 
de uma ampla coalisão. Isso signifi ca 
aliança partidária, mas também de 
ideias e propostas. O PT está aberto a 
discutir esses acordos em nível nacio-
nal e estadual. Mas esse debate ainda 
está aberto e depende fundamental-
mente de um comprometimento de 
todos os participantes na defesa da 
democracia e na luta contra os retro-
cessos que verifi camos no governo 
Bolsonaro. Eu serei, sim, candidato à 
reeleição para o Senado”.

Em contato com a reportagem, 
Garibaldi Filho disse que ainda não 
foi procurado pelo ex-presidente 
Lula para marcar o encontro. “Não 
recebi nada da sua assessoria. Se for 
convidado, não deixarei de ir ao seu 
encontro. Quem sou eu para não 
ir, se até o ex-presidente Fernando 
Henrique foi conversar com ele”.

Indagado sobre a possibilidade 
de união dos dois partidos, Garibaldi 
disse que “é preciso refl etir, ouvir os 
companheiros do partido”. Se virar 
realidade, a aliança seria para tentar 
vencer o presidente Jair Bolsonaro. 
Especialistas apontam que, em 2022, a 
campanha eleitoral terá uma “polari-
zação” maior do que em 2018.

AGORA RN

AGORA RN

REPRODUÇÃO

Ex-ministro Garibaldi Alves Filho e o deputado federal Walter Alves, do MDB Senador Jean Paul Prates, do PT

PAI E FILHO | Os dois 
principais líderes do 
MDB no Rio Grande do 
Norte não descartam 
aliança com o Partido dos 
Trabalhadores 

Câmara Criminal do TJRN 
determinou o trancamento 
da ação penal que o prefeito 
Álvaro Dias respondia 
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“Com a pandemia regredindo, 
será retomado o programa de obras”
ENTREVISTA | Vice-presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador Afrânio Bezerra fala, com exclusividade, ao Agora RN sobre o trabalho da Casa, 
as dificuldades enfrentadas pela gestão do prefeito Taveira diante da pandemia e dos sonhos que espera realizar a partir de ações do seu mandato

Eleito com uma expressiva 
votação em Parnamirim, 
o vereador José Afrânio 

Bezerra da Silva (Avante), em-
presário do setor de transporte, é 
conhecido por dizer o que pensa, 
sem papas na língua.

Mesmo assim, a despeito da 
sinceridade e da assertividade, 
ele ocupa o cargo de vice-pre-
sidente na Câmara Municipal 
e é um aliado valioso  do pre-
feito Rosano Taveira, de quem 
espera muito com o declínio da 
pandemia.

Nesta entrevista, Afrânio fala 
dos novos projetos do município, 
de seu sonho de ver concluído o 
anel viário do Parque Industrial de 
Parnamirim e com o prefeito Ta-
veira atacando todas as demandas 
prioritárias da cidade. 

Agora RN: Depois de duas elei-
ções nas quais o senhor não obte-
ve êxito, mas foi muito bem vota-
do, nesta terceira disputa não só 
foi eleito como hoje é o vice-pre-
sidente da Câmara de Parnami-
rim, que tem Volney França como 
presidente. O senhor poderia nos 
fazer uma análise de seu manda-
to nestes últimos seis meses?

Afrânio Bezerra: Não foi fácil 
chegar até aqui, porque não é 
fácil legislar num momento tão 
delicado pelo que passa não só 
a nossa cidade, mas todo o pla-
neta, nesta terrível pandemia. 
Um período de bastante tristeza 
para milhares de famílias e de 
bastante difi culdade fi nanceira 
para todos. É, portanto, a legisla-
tura da prova de fogo, pois pegou 
ou foi pega por todas as imensas 
difi culdades na área de saúde. E 
eu não poderia responder a estes 
desafi os de maneira diferente do 
que marcar junto, percorrendo 
todas as secretarias municipais, 
fi scalizando e cobrando provi-
dências de toda a sorte, uma vez 
que este é o papel do vereador em 
seu mandato. É para isso que a 
população me colocou lá. Como 
o sexto mais votado nas últimas 
eleições para vereador em Par-
namirim e eleito por meus pares 
como vice-presidente da Casa. 
Não tem sido fácil, mas eu sabia o 
que ia encontrar. Coloquei vários 
ofícios, alguns atendidos e outros 
não; fi z alguns indicativos, alguns 
atendidos e outros não; enviei 
alguns projetos de lei. Agora, vou 
dizer uma coisa muito séria: se 

muitos projetos de lei anteriores 
ao meu já tivessem se transfor-
mado em lei, pouca coisa teria 
para fazer nesse sentido. Não 
faltam ideias e propostas inova-
doras ao longo dos últimos anos 
e mesmo durante esta legislatura 
que se perderam. Mas aqui esta-
mos e meu dever é prestar contas 
para a população.

Agora RN: Em que áreas o senhor 
acha que parte, por meio da ad-
ministração Rosano Taveira qual 
faz parte, deveria crescer, avan-
çar, melhorar, mesmo diante das 
difi culdades fi nanceiras vividas 
pelos municípios?

Afrânio Bezerra:  É fato, como 
você disse, que as difi culdades 
fi nanceiras são grandes e não é 
fácil para nenhum gestor enfren-
tá-las e com Parnamirim não é 
diferente.  Mas tenho muita fé 
que na administração Taveira as 
coisas vão mudar. Não obstante, 
Parnamirim precisa fazer seu 
dever de casa ampliando sua in-
fraestrutura urbana para crescer 
melhor e com maior qualidade 
de vida para seus habitantes. An-
dando pelas ruas é notória que 
existem coisas a desejar, trazen-
do na insatisfação das pessoas, 
mas com o retrocesso da pande-

mia acredito que também isso 
será revertido.  Tenho certeza que 
o prefeito agora vai mostrar para 
que veio. Na legislatura passada 
ele teve que pagar muitas dívidas 
deixadas por seus antecessores, 
mas agora não há desculpa e 
acredito que o prefeito vai traba-
lhar e deixar a marca dele. E nós 
estamos juntos.

Agora RN: Dizem que o senhor é 
um vereador sem papas na língua 
e fala o que fala o que pensa. En-
tão, baseado nisso, gostaríamos 
de saber se senhor, a despeito da 
aliança com o prefeito de Parna-
mirim, tem alguma critica sobre 
os últimos seis meses da adminis-
tração Taveira.

Afrânio Bezerra:  Olha, foram seis 
meses terríveis, nos quais muitas 
verbas de secretarias foram alo-
cadas para a Saúde em função da 
crise sanitária. Em consequência, 
houve necessidade de paralisar 
obras e voltar para a Saúde. Isso é 
fato, mas acredito que a adminis-
tração Taveira, com a pandemia 
regredindo, retomará seu progra-
ma de obras e as coisas venham 
melhor com o passar do tempo, 
o andar da carruagem. Embora 
eu seja situação, meu nome não 
é omissão, sempre digo isso aos 

colegas de Câmara. Quero reiterar 
que sou totalmente independente 
aos eleitores que me distinguiram 
com o mandato popular. E o pre-
feito, inclusive, sabe e respeita isso.

Agora RN: Na qualidade de vice-
-presidente da Câmara de Par-
namirim, quais avanços o senhor 
poderia nos dizer obtido na Ca-
sa?

Afrânio Bezerra: Antes de tudo, 
quero dizer que, independen-
temente da legislatura, sempre 
tive as portas abertas junto ao 
prefeito. Atender e apertar a mão 
são uma coisa, resolver os pro-
blemas é outra. Mesmo assim, eu 
diria que está entre as qualidades 
do prefeito ouvir todos os pleitos 
que chegam a ele, mesmo para no 
fi nal dizer não. Eu até entendo a 
situação dele e o prefeito é uma 
fi gura pública muito pressio-
nada. É normal que seja assim. 
Mas agora, com a aprovação pela 
Câmara, de um empréstimo de 
R$ 100 milhões para a adminis-
tração, esperamos que o prefeito 
mostre para que veio, investindo 
no desenvolvimento da cidade.

Agora RN: Dentro desses R$ 100 
milhões aprovados pela Câmara, 
R$ 15 milhões foram  destinados 

para reformar o Centro Adminis-
trativo. Não é muito dinheiro?

Afrânio Bezerra: Quero aprovei-
tar esta pergunta para esclarecer 
que esclarecer que esses R$ 16 
milhões não são para uma sim-
ples reforma do Centro Adminis-
trativo, mas para a construção de 
um novo Centro Administrativo  
para Parnamirim,  que abrigará 
todas as secretarias que hoje pa-
gam aluguéis altíssimos. Fazendo 
as contas, com os valores de loca-
ção pagos hoje, em dez anos todo 
o investimento no novo  Centro 
Administrativo estará pago. Pa-
gando menos de aluguel sobra 
mais dinheiro para investir em 
saúde, segurança e educação e na 
infraestrutura.

Agora RN: O senhor foi eleito ma-
joritariamente com votos do Par-
que Industrial/Emaús. Quando é 
o maior sonho de seu mandato?

Afrânio Bezerra: Sem dúvida, o 
projeto é do anel viário do Parque 
Industrial de Parnamirim, com 
recursos de emenda parlamen-
tar viabilizada pelos deputados 
Benes Leocádio e Walter Alves 
esse sonho será concretizado.  O 
primeiro com R$ 1,5 milhão e o 
segundo com R$ 1 milhão.   E que 
o nosso trabalho viabilize o me-
lhor funcionamento da estrutura 
pública, como os postos de saú-
de. Não só os postos, mas as es-
colas municipais também. Outro 
sonho: aumentar a guarda muni-
cipal para a maior segurança das 
pessoas, campos de futebol para 
que a juventude ocupe sua men-
te. Estes são sonhos que gostaria 
de deixar como marca de minha 
passagem pela Câmara.

Dificuldades financeiras 
são grandes e não 
é fácil para nenhum 
gestor enfrentá-las. Mas 
tenho muita fé que na 
administração Taveira as 
coisas vão mudar” 

“
AFRÂNIO BEZERRA
VICE-PTE. DA CÂMARA MUNICIPAL

Afrânio: “Quero reiterar que sou totalmente independente aos eleitores que me distinguiram com o mandato popular. E o prefeito sabe disso”
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Em Natal, várias obras promovi-
das pela Prefeitura para a me-
lhoria em quadras de esportes e 

campos de futebol estão prestes a ser 
entregues. Serão disponibilizadas para 
a população três quadras, situadas no 
Conjunto dos Garis, em Mãe Luiza e 
Capim Macio, assim como três campos 
de futebol, entre eles, o estádio Senador 
João Câmara, nas Rocas, além dos lo-
calizados em Mãe Luiza e no bairro de 
Nossa Senhora de Nazaré. As obras, co-
ordenadas pela Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (SEL), contemplam 
as quatro regiões de Natal.

O investimento na reforma dos 
campos e quadras de Natal soma R$ 
650 mil em recursos próprios da Pre-
feitura do Natal. Ao todo, serão seis 
equipamentos esportivos que possi-

bilitam uma qualidade de vida me-
lhor para suas comunidades. O pre-
feito Álvaro Dias destaca este ponto 
e afi rma que as ações da Prefeitura 
seguem em curso, mesmo com as di-
fi culdades impostas pela pandemia. 
“Além das obras já entregues, novas 
empreitadas estão sendo realizadas 
por todas as secretarias. São praças, 
calçadas, quadras e campos sendo 
construídos, restaurados e reforma-
dos para que a população usufrua 
das melhores condições de moradia 
e lazer em Natal. Nossa meta diária 
é sempre construir uma cidade para 
pessoas”, pontua o prefeito.

De acordo com a secretária Jó-
dia Melo, titular da SEL, é possível 
observar uma grande evolução das 
obras de recuperação desses espaços 

esportivos. “Alguns equipamentos, 
inclusive, já estão quase prontos, 
faltando apenas pintura ou retoques 
superfi ciais. Estamos trabalhando 
para que este mês as primeiras obras 
sejam concluídas e em agosto todos 
os equipamentos sejam devolvidos 
para uso da população”, disse.

O Estádio Senador João Câmara, 
nas Rocas, está passando por uma 
grande revitalização planejada pela 
Prefeitura do Natal. Os vestiários 
estão sendo construídos com aces-
sibilidade, além da manutenção do 
espaço e pintura dos muros e vesti-
ários para o uso de toda a comuni-
dade. O campo e a quadra de Mãe 
Luíza, também na Zona Leste, estão 
incluídos no cronograma de entrega. 
Está sendo realizada no equipamen-

to a pintura e recuperação da arqui-
bancada, do muro e iluminação do 
campo, além da manutenção da ilu-
minação e pintura geral da quadra.

Já no bairro de Nossa Senhora 
de Nazaré, Zona Oeste de Natal, a 
Prefeitura está implantando o gra-
mado, o sistema de irrigação e a re-
visão da iluminação do campo. Na 
quadra do Conjunto dos Garis, na 
Zona Norte, está sendo contempla-
da com a pintura do piso, manuten-
ção do alambrado, pintura geral, re-
cuperação da mureta, substituição 
de equipamentos e acessibilidade, 
enquanto que o bairro de Capim 
Macio, na Zona sul, está ganhando 
uma quadra especial para a prática 
do basquete, com inclusão de novo 
piso granilit, pintura e alambrados.

Investimento da Prefeitura garante melhorias de 
quadras de esportes e campos de futebol em Natal

Zona Norte terá sua primeira quadra coberta 
A Zona Norte de Natal vai ganhar 

sua primeira quadra polies-
portiva coberta. Na terça-feira 

passada 20, em solenidade realizada 
no salão nobre do Palácio Felipe Ca-
marão, o prefeito Álvaro Dias deu a 
ordem de serviço para a construção do 
equipamento público que será erguido 
no Loteamento Brasil Novo. Serão in-
vestidos pouco mais de R$ 470 mil nos 
serviços que têm a previsão de cinco 
meses para serem entregues. 

A construção da quadra está inse-
rida no projeto de saneamento inte-
grado que a Prefeitura está executando 
na região, contemplando a drenagem 
e pavimentação 330 ruas, além da 
construção de Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) e de um 
Centro de Referência Especializada da 
Assistência Social (CREAS). 

Álvaro Dias destacou que o es-
porte tem sido uma prioridade na sua 
gestão, refl etida nos investimentos 
conduzidos pela Prefeitura na área. 
“Esporte é saúde, lazer e cidadania. 

“São incalculáveis os benefícios gera-
dos por meio de políticas públicas efe-
tivas no esporte”. Além desse aspecto 
da qualidade de vida, é importante res-
saltar a questão dos valores: disciplina, 

respeito e educação. Vamos seguir in-
vestindo e ampliando os equipamen-
tos públicos esportivos de Natal, pois 
sabemos da importância disso para 
a população. Essa quadra que vamos 

construir no Brasil Novo não vai só be-
nefi ciar aquela comunidade, mas toda 
a região”, observou Álvaro.

A secretária municipal de Esporte e 
Lazer, Jódia Melo, informou que a gestão 

municipal está executando um amplo 
projeto de reforma e recuperação das 
quadras e campos da cidade. Nas pró-
ximas semanas, serão disponibilizadas 
para a população três quadras, situadas 
no Conjunto dos Garis, em Mãe Luiza e 
Capim Macio, assim como três campos 
de futebol, entre eles o estádio Senador 
João Câmara, nas Rocas, além de ou-
tros em Mãe Luíza e no bairro de Nossa 
Senhora de Nazaré, contemplando as 
quatro regiões de Natal.

“Isso é compromisso e trabalho. 
O prefeito Álvaro Dias tem como le-
ma tornar a cidade mais agradável e 
melhor de se viver. Nada mais carac-
terístico do que promover isso por 
meio do esporte. Já reformamos e re-
estruturamos mais da metade de to-
dos os 197 equipamentos esportivos 
de Natal. É uma missão dura, mas 
com muito empenho e dedicação 
vamos seguir com essa política de va-
lorização do esporte que vai resultar 
em mais qualidade de vida para os 
munícipes”, defi niu Jódia Melo.

ALEX RÉGIS

JOANA LIMA

“São incalculáveis os benefícios gerados por meio de políticas públicas efetivas no esporte”, disse o prefeito Álvaro Dias

GESTÃO | Investimento na 
reforma dos campos e 
quadras de Natal soma 
R$ 650 mil em recursos 
próprios da Prefeitura do 
Natal. Ao todo, serão seis 
equipamentos esportivos 
que possibilitam uma 
qualidade de vida melhor 
para suas comunidades

O prefeito Álvaro Dias 
destaca que as ações da 
Prefeitura seguem em curso, 
mesmo com as difi culdades 
impostas pela pandemia.
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O jornalista José Roberto de To-
ledo (@zerotoledo) cunhou a 
palavra “caquistocracia” para 

defi nir o governo Bolsonaro.
Caquistocracia ou kakistocra-

cia é o sistema de governo onde os 
líderes são os piores, menos quali-
fi cados e/ou mais inescrupulosos 
cidadãos, diz a Wikipédia, o dicio-
nário livre e dinâmico da internet.

E lembra: o termo remonta à 
primeira metade do século XVII, por-
tanto, tão antiga quanto à safadeza 
no mundo, que é mais antiga ainda.

Não é exatamente verdade.
O Brasil sempre foi uma caquis-

tocracia desde os primórdios da 
colonização, só que agora é mais 
porque, em plena democracia re-
presentativa, fi cou mais “autocrata”, 
mais “fi lhocrata”, mais “amigocrata”, 
mais “parentocrata” e mais “milita-
rocrata” do que antes.

Ou seja, reuniu todas as excres-
cências já existentes a uma sinceri-

dade cínica que indica claramente 
quem manda e quem obedece; 
quem fala mais alto e quem silen-
cia; quem pode e quem não pode.

Hoje, não se pode mais saber 
quanto o presidente gastou numa 
viagem de recreação no meio da 
pandemia; não pode acessar do-
cumentos públicos em nome da 
segurança nacional, que pode ser 
qualquer besteira; e, com o tempo, 

não se poderá dizer nada que ofen-
da o governo de plantão.

Não se poderá mais exigir uma 
mísera prova de fraude na eleição, 
nem se o presidente da República ju-
rar que houve e, em breve, também 
não se poderá colocar em questão a 
circunferência da terra, tanta será a 
certeza de que ela é plana e Galileu, 
um mentiroso subversivo.

Como é sabido dos bancos es-

colares, em 22 de junho de 1633, o 
astrônomo Galileu Galilei, consi-
derado o criador do método cien-
tífi co, recebeu sua sentença em 
tribunal da Inquisição.

Acusação:  defender o modelo 
de Copérnico de que a terra gira 
em torno do sol. Considerado um 
herege e forçado a negar as pró-
prias ideias para se manter em 
prisão domiciliar e não morrer na 
fogueira, Galileu foi esperto.

Para o bem das “caquitocra-
cias” e afi ns.

“Caquistocracia” é ainda bem pouco

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

CHRISTIANO BRITO

SOB ANÁLISE| Tema já chegou ao Congresso Nacional. A Câmara criou, em maio deste ano, uma comissão para estudar 
uma Proposta de Emenda à Constituição que institui o mesmo modelo de voto impresso pregado por Jair Bolsonaro 

Passados 25 anos da estreia da 
urna eletrônica no sistema 
eleitoral brasileiro, a efi cácia 

do equipamento vem sendo questio-
nada pelo presidente Jair Bolsonaro. 
Segundo ele, o modelo não é confi á-
vel e ocorreram fraudes na votação 
de 2018, a mesma que o elegeu. 

O tema já chegou ao Congresso 
Nacional. A Câmara dos Deputados 
criou em maio deste ano, uma co-
missão especial para estudar uma 
Proposta de Emenda à Constituição 
que institui o mesmo modelo de voto 
impresso pregado por Bolsonaro. A 
PEC 135/2019 é de autoria da depu-
tada federal Bia Kicis (PSL-DF) e tem 
como relator o deputado Filipe Bar-
ros (PSL-PR), ambos integrantes da 
base governista. Barros, inclusive, já 
emitiu parecer favorável à aprovação.

Para o deputado federal Rafael 

Motta (PSB), a PEC do voto “auditável” 
não vai progredir. “Acredito que a ma-
téria não deve avançar. Há um debate 
forçado sobre fraudes nos resultados, 
apenas para criar insegurança sobre o 
processo democrático. Somado a isso, 
o que dificulta o andamento do texto 
é o aumento de custos com a possível 
implantação do novo sistema”. 

Na proposta em tramitação 
na Casa, está prevista a expedição 
de cédulas físicas conferíveis pelo 
eleitor, a serem depositadas em 
urnas para fi ns de auditoria. E, de 
acordo com projeção do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), a impres-
são do voto em todo o país deverá 
custar R$ 2,5 bilhões aos cofres pú-
blicos nos próximos 10 anos.

“Caso ocorra a votação no plená-
rio, serei contrário. Que fi que claro ao 
eleitor que há uma série de cuidados 

antes e após a votação para fi ns de 
segurança. O relatório da zerésima 
e os boletins de urna, por exemplo. 
Tudo devidamente acompanhado 
pelos mesários e fi scais de partidos 
políticos”, ressalta o parlamentar. 

Em cada uma das seções eleito-
rais, antes do primeiro eleitor se dirigir 
à urna, o presidente da mesa recepto-
ra de votos, na presença de mesários e 
representantes de partidos, deve ligar 
o equipamento para emitir a zerési-
ma, que é o documento que contém 
toda a identifi cação da urna. 

A zerésima comprova que na-
quela urna estão registrados todos 
os candidatos e que não há voto 
computado para nenhum deles. Ou 
seja, confi rma que a urna tem “zero 
voto”. Já o boletim de urna, também 
citado pelo deputado Rafael, é o 
documento emitido em cada seção 

eleitoral após a conclusão da vota-
ção em uma urna eletrônica.

Bolsonaro desacreditado
A comissão especial que debate o 

voto impresso na Câmara dos Depu-
tados volta a discutir a proposta em 
agosto, após o recesso parlamentar. 
Enquanto isso, ainda esta semana, o 
presidente Jair Bolsonaro já sinalizou 
aos apoiadores que não acredita na 
aprovação da PEC. Ele também deu 
a entender que pode não concorrer à 
reeleição caso permaneça o sistema 
atual. Ministro da Defesa, o General 
Braga Netto teve o nome vinculado 
a uma possível ameaça ao presidente 
da Câmara, deputado Artur Lira (PP-
-AL), caso o voto “impresso” não seja 
implantado. Ambos negaram o fato. 
O voto “impresso” é uma bandeira do 
presidente Bolsonaro há anos.

“Acredito que a matéria não deve avançar”, 
diz Rafael Motta sobre PEC do voto impresso

Assembleia do 
RN aprova LDO 
para orçamento 
do próximo ano

LEGISLATIVA

O Projeto de Lei de 
n°134/2021, do Governo do 
Estado, que trata da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para a elaboração do orçamento 
de 2022 (Lei Orçamentária Anual 
- LOA) foi aprovado pelos deputa-
dos na sessão plenária desta quin-
ta-feira 22. A LDO tem previsão de 
receita total em valor constante 
(sem considerar os índices infl a-
cionários) da ordem de R$ 11,62 
bilhões e de R$ 12 bilhões em va-
lores correntes, que corresponde 
às metas anuais para valores pra-
ticados no ano da edição da peça. 
O texto passou pela Comissão de 
Finanças e Fiscalização antes de 
ir a Plenário e teve relatoria do 
deputado Getúlio Rêgo (DEM), 
recebendo 12 emendas.

Desse total, 11 foram aprova-
das e uma rejeitada. Em justificati-
va, o relator apontou o que chamou 
de “parâmetros ultraconservado-
res” utilizados para as projeções 
de receitas por parte do Executivo. 
Segundo ele, o Governo do Estado 
subestimou os recursos que deve-
rão estar disponíveis ao estado pa-
ra que possa utilizar de forma livre 
a verba que vai dispor em 2022.

O líder do governo na Ca-
sa, deputado Francisco do PT, 
afi rmou que, apesar de algumas 
divergências em relação ao rela-
tório apresentado, um entendi-
mento foi construído em discus-
são com todos os parlamentares. 

A LDO orienta metas e prio-
ridades, incluindo as despesas de 
capital, estrutura e a organização 
dos orçamentos; diretrizes gerais e 
específicas para elaboração e exe-
cução dos orçamentos, além de ou-
tras especificações para aplicação 
do orçamento anual para 2022.

Para Rafael Motta, “há um 
debate forçado sobre fraudes 
nos resultados, apenas para 
criar insegurança sobre o 
processo democrático”
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O Sistema FIERN, por meio 
do IEL-RN, acaba de lançar 
o primeiro edital de incenti-

vo às startups em conjunto com o 
desenvolvimento tecnológico das 
indústrias.

O programa “Soluções 4.0 – 
Negócios Inovadores” tem como 
objetivo criar uma ponte entre 
startups que tenham ideias que 
aperfeiçoem o trabalho e a renta-
bilidade de empresas do ramo in-
dustrial, criando o ambiente para 
que estas últimas possam atuar 
como “investidores anjo”. 

 O presidente do Sistema FIERN, 
Amaro Sales, recebeu das mãos do 
diretor de Inovação e diretor re-
gional do IEL-RN, Djalma Barbosa 
Cunha Jr o primeiro edital na área 
lançado pelo Sistema Indústria. 
“Este edital é único e pioneiro. As 
empresas que inovam precisam de 
novos projetos, e as startups pre-
cisam dessa aposta em seu poten-
cial”, destacou Amaro Sales.  

 Este é o primeiro edital lança-
do pelo IEL-RN e visa captar em-
presas investidoras com potencial 
para investir em empreendimen-
tos e startups que disponham ou 
construam negócios, envolvendo 
demandas e interesses comuns, 
resultando no desenvolvimento de 
soluções inovadoras sustentáveis, 
escaláveis, de inovação, gestão, de 
base tecnológica, digital ou social. 

 Para o diretor de Inovação, 
Djalma Jr., esta é uma oportu-
nidade de aproximar empresas, 
startups e investidoras. “Este é o 

momento em que as startups po-
dem ser alavancadas e a solução 
apresentada ser a defi nitiva. Preci-
samos escalar estes projetos. Este 
é o momento”, enfatizou durante a 
apresentação do edital.  

 De acordo com a coordena-
dora do NAGI, Susie Macedo, o 
Programa Soluções 4.0 oportuniza 

a conversão de ideias e defi nições 
estratégicas, de modo a viabilizar 
soluções, transformando-as em re-
sultados reais para ambos, propor-
cionando experiências inovadoras 
e rentáveis para o mercado.

“Com o fornecimento de con-
teúdos qualifi cados, do estímulo 
de ações e conexão que gerem 

negócios entre Empresas Acelera-
doras e Startups, dispondo essen-
cialmente de apoio e colaboração 
do NAGI / FIERN. Os públicos 
alvos são Empresas Investidoras 
e Startups”, informa o material do 
lançamento do Programa. 

 O cronograma do programa 
inclui três fases.  A primeira é vol-

tada para a inscrição das startups.  
A segunda, para a inscrição das 
empresas investidoras. A terceira 
e última fase é para apresentação 
das soluções. O edital com o cro-
nograma completo, informações 
e inscrições no site do IEL http://
www.rn.iel.org.br/negocios-inova-
dores . 

 INCENTIVO | Este é o primeiro lançado pelo IEL-RN para captar empresas investidoras com potencial para investir em empreendimentos e startups que 
disponham ou construam negócios, envolvendo demandas e interesses comuns. “Edital é único e pioneiro”, disse o presidente da FIERN, Amaro Sales

Fiern lança edital de inovação 
em busca de Soluções 4.0

DIVULGAÇÃO

Amaro Sales recebeu das mãos do diretor de Inovação e diretor regional do IEL-RN, Djalma Barbosa Cunha Jr, primeiro edital na área lançado pelo Sistema Indústria 
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O presidente da CNI (Confede-
ração Nacional da Indústria), 
Robson Braga de Andrade, 

afi rmou nesta quinta-feira 22 que, 
nos últimos meses, houve diversos 
avanços para a aprovação de uma 
reforma tributária ampla.

O principal foi a aceitação do go-
verno federal e de todos os 26 estados 
e do Distrito Federal da criação de 
um sistema de IVA (Imposto de Valor 
Agregado) Dual. Esse sistema prevê 
a criação de um IVA federal – com a 
CBS (Contribuição sobre Bens e Ser-
viços) substituindo o PIS e a Cofi ns – 
e outro IVA Subnacional, com a unifi -
cação do ICMS e do ISS, que são dois 
tributos extremamente prejudiciais 
à competitividade e ao crescimento 
econômico, na avaliação dele.

Robson Braga de Andrade co-
mentou sobre o tema durante live re-
alizada pela CNI (Confederação Na-
cional da Indústria) e pela Febraban 
(Federação Brasileira de Bancos).

“Precisamos crescer 4%, 5% 
para recuperar a década perdida 
e, para isso, entendemos que é 
fundamental a reforma tributária. 
Sem isso, não teremos no Brasil um 
ambiente adequado para o cresci-
mento e para geração de emprego, 
principalmente, porque a carga 

tributária é mal distribuída”, disse 
Robson Braga de Andrade.

Ele, segundo o site Poder360, dis-
se que a indústria é o setor que mais 
paga impostos. Apesar de represen-
tar 20,4% do Produto Interno Bruto é 
responsável por 33% da arrecadação 
de impostos federais, por 40% dos 
impostos estaduais e por 31,2% da 
arrecadação previdenciária.

A CNI avalia que, depois de quase 
30 anos de discussões e tentativas 
frustradas, outro ponto que facilita 
a aprovação da reforma tributária 
sobre o consumo para destravar o 
crescimento econômico do Brasil é 
o fato de estados aceitarem um mo-
delo alternativo de fi nanciamento. 
Com isso, é possível ter uma reforma 
do Imposto de Renda que incentive 
mais investimentos, ao deixar mais 
recursos disponíveis no caixa das 
empresas e tornar o Brasil mais atra-
tivo ao capital estrangeiro.

Paulo Guedes afi rmou que a re-
forma em discussão no Congresso 
trará uma nova dimensão a um mo-
delo que está sendo reconfi gurado. 
“Estou dizendo desde a campanha: 
os impostos subiram durante 40 
anos no Brasil, então eles vão cair”, 
afi rmou. Segundo ele, a ideia inicial 
era “fazer uma reforma tributária 

ampla”, inclusive mexendo em en-
cargos trabalhistas, “mas o debate foi 
interditado”. Por isso, o governo fede-
ral fez a opção de começar a reforma 
pela substituição do PIS e Cofi ns pela 
Contribuição sobre Bens e Serviços.

“A CBS está há um ano no Con-
gresso, mas eu vou reclamar? Não 
vou, porque veio a pandemia… e 
como diz o presidente Arthur Lira, 
um boi se come aos bifes”, afi rmou 
o ministro. Segundo ele, o debate 
da reforma ampla será retomado. 
“A CBS vai acabar com mais de 
100 regimes tributários especiais. 
Estamos de acordo com a reforma 
ampla. Tínhamos que realmente 
acabar com esse manicômio tri-
butário”, disse. No entanto, Paulo 
Guedes afi rmou que uma reforma 
precisa ser feita aos poucos para 
as pessoas refl etirem. “A unifi cação 
dos impostos não seria aceita pelos 
5 mil prefeitos”, desconversou.

Diante das críticas de estados e 
municípios ao seu relatório sobre o 
projeto que altera o Imposto de Renda, 
o deputado Celso Sabino (PSDB-PA), 
afirmou que propôs ao Ministério da 
Economia a criação de um hedge, 
uma espécie de seguro para garantir 
que a redução da alíquota do imposto 
de renda de empresas não prejudicará 

ELPÍDIO JÚNIOR

CNI

Presidente da CNI defende reforma tributária ampla
AVANÇOS

A Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Ônibus (Fabus) 
encaminhou uma carta à 

Presidência da República reiteran-
do o pedido de apoio ao setor de 
transporte coletivo de passageiros. 
A entidade reforça a necessidade de 
ajuda aos operadores de transporte 
público coletivo que prestam um 
serviço considerado um direito so-
cial pela constituição brasileira.

As empresas, que vinham passan-
do por dificuldades, enfrentam uma 
grave crise, em virtude da brusca queda 
de passageiros causada pelo distancia-
mento social imposto pela pandemia. 
Ao mesmo tempo, os operadores tive-
ram que manter boa parte das frotas 
em circulação para não interromper a 
prestação dos serviços à população.

No ano passado, o presidente 
Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei 
3364/2020, que previa ajuda emer-
gencial de R$ 4 bilhões às empresas 
de ônibus e metrô. Desde então, a si-
tuação das empresas do setor tem se 
agravado e os prejuízos superam os 
R$ 14 bilhões, de acordo com levan-
tamentos da Associação Nacional de 
Empresas de Transportes Urbanos.

A associação, que participa da 

elaboração do programa de renova-
ção veicular com outras entidades, 
também encaminhou uma carta ao 
Ministério da Infraestrutura, solici-
tando que o setor de ônibus seja in-
cluído no incentivo recém-aprovado 
para renovação de frota: “Tivemos 
a excelente notícia de que o gover-
no, através do fundo de taxação das 
empresas petroleiras para pesquisa 
e desenvolvimento, irá destinar ver-
bas para compra de caminhões com 
mais de 30 anos, para assim diminuir 
o consumo de combustível, os aci-
dentes e dar velocidade ao transpor-
te de carga e também movimentar a 
economia”, ressalta a entidade.

A Fabus destaca que as empresas 
de transporte de passageiros não fo-
ram contempladas por esse incentivo.

Fabus reforça 
necessidade de apoio 
ao setor de transporte 
coletivo de passageiros

Jair Bolsonaro vetou o projeto que previa ajuda emergencial às empresas de ônibus e metrô 

CONSEQUÊNCIA | Empresas 
enfrentam crise, em 
virtude da brusca queda 
de passageiros causada 
pelo distanciamento social 
imposto pela pandemia 

Robson Braga de Andrade comentou sobre o tema durante live da CNI 

estados e municípios. “Vamos discutir 
e também foi dialogada com alguns go-
vernadores, no sentido de colocar um 
seguro, um hedge, e a gente consiga ga-
rantir a redução da alíquota e nenhum 
estado e município tenha redução de 
FPM e FPE”, disse o relator.

O presidente da Febraban, Isaac 
Sidney, disse que o setor fi nanceiro 
também é favorável a uma reforma 
tributária ampla. No entanto, disse 
que vai apoiar as propostas em discus-
são no Congresso – a criação da CBS 

e a reforma do Imposto de Renda – 
mesmo que não veja os interesses do 
setor integralmente contemplados. 
“O setor fi nanceiro tem toda dispo-
sição e determinação para uma pos-
tura colaborativa na construção do 
pontapé inicial de reforma tributária. 
A economia brasileira, impressionan-
temente, tem mostrado uma grande 
capacidade de resiliência e essa re-
siliência revela mais uma janela de 
oportunidade para colocarmos à toda 
prova o viés reformista do Congresso”.
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Apenas três estados brasilei-
ros não terão aulas presen-
ciais nas redes de ensino 

estaduais em agosto. É a primeira 
vez, desde o início da pandemia, 
que a maioria dos governos decide 
reabrir as escolas. No Rio Grande 
do Norte, a retomada começou 
na última segunda-feira, 19, com 
professores e servidores. Alunos so-
mente a partir da próxima semana, 
em um retorno progressivo.

As aulas no RN, seguindo o que 
aconteceu quase simultaneamente 
em todo o país, foram suspensas no 
dia 18 de março de 2020.  Mais de 
16 meses depois, a rede estadual de 
ensino seguiu sem atividades pre-
senciais. Apenas as escolas da rede 
privada e poucos municípios volta-
ram às aulas neste formato.

O estado conta com 586 institui-

ções e cerca de 220 mil alunos matri-
culados, porém, apenas cerca de 35 
mil devem voltar na primeira etapa. 
As aulas deverão ser retomadas em 
fases e com presença de 33% dos 
estudantes por turma. Na primeira 
etapa, serão os alunos do 1º a 5º ano, 
e da 3ª série do ensino médio em for-
mato híbrido - parte deles em casa e 
outra parte na escola.

Duas semanas depois, serão 
acrescentadas as turmas do 6º e 7º 
ano e alunos da 2ª série do ensino 
médio, com aulas presenciais. A 
última etapa, também duas sema-
nas depois, será com alunos do 8º 
e 9º ano do ensino fundamental e 
1ª série do ensino médio.

Brasil
Um dos países com maior tem-

po de escolas fechadas durante a 

pandemia, o Brasil vive movimento 
inédito da retomada presencial do 
ensino em todas as regiões. Com o 
avanço da vacinação dos profi ssio-
nais de educação e a queda de casos 
de covid-19 no país, 24 unidades da 
federação receberão os alunos em 
suas escolas no próximo mês. Em 
maio, apenas 12 tinham retomado 
as aulas presenciais na rede pública.

Acre e Paraíba planejam a re-
tomada presencial das atividades 
escolares só em setembro, quando 
os professores já deverão ter rece-
bido a segunda dose da vacina. Ro-
raima é o único estado que ainda 
não tem previsão de retorno das 
aulas presenciais.

Apesar da retomada, são poucos 
os estados que planejam receber 
os alunos todos os dias em sala de 
aula. Apenas 13 estados não esta-

beleceram limite de atendimento 
de estudantes nas escolas. Mesmo 
esses governos, que não estipularam 
regra, têm orientado as unidades a 
fazer esquema de rodízio de turmas.

A avaliação é de que a confi an-
ça das famílias no retorno pre-
sencial ainda é baixa. Estabelecer 
limites gerais pode impedir o re-
torno de alunos que querem voltar 
às aulas presenciais.

“A decisão de reabrir as esco-
las é muito importante, mas ainda 
é um primeiro passo. É preciso 
convencer e transmitir segurança 
às famílias. Ter um limite de aten-
dimento ou optar por só retornar 
para algumas séries pode deixar de 
fora quem já está confortável em 
voltar”, diz Claudia Costin, diretora 
do Centro de Excelência e Inovação 
em Políticas Educacionais, da FGV.

EDUCAÇÃO | As escolas da 
rede pública do Rio Grande 
do Norte esperam cerca 
de 35 mil alunos para o 
retorno às aulas na próxima 
semana

Maioria dos estados brasileiros decide 
reabrir escolas para aulas presenciais

No fi m do ano passado, o Minis-
tério da Educação, que teve 
mínima atuação no auxílio a 

estados e municípios durante a pan-
demia, queria estabelecer o retorno 
presencial como obrigatório em todo 
o país. A intenção não foi para frente 
depois de ser rechaçada pelos gestores 
por desrespeitar a autonomia dos entes 
federados. Nesta terçca-feira (20), o mi-
nistro da Educação, Milton Ribeiro, fez 
pronunciamento em rede nacional de-

fendendo a volta das aulas presenciais.
Apesar da vacinação, há receio 

de que a retomada das escolas possa 
ser freada pelo avanço de casos da 
variante delta no Brasil. Mais trans-
missível, a variante pode prejudicar o 
controle da pandemia.

A reabertura das escolas no país é 
o primeiro passo para reverter os pre-
juízos educacionais provocados pela 
pandemia. Um estudo feito pelo Insper 
e pelo Instituto Unibanco calcula que 

os alunos já podem ter tido perdas de 
aprendizagem equivalentes a dois anos 
de vida escolar com a interrupção.

“É o começo de uma trajetória 
muito longa que o país terá de en-
frentar para recuperar o que perde-
mos nesses meses de pandemia. Os 
diagnósticos e estimativas iniciais 
são assustadores, mas, só poderemos 
saber de fato o tamanho do proble-
ma, quando as escolas voltarem a 
receber os alunos”, disse Costin.

Governo Federal queria 
retorno obrigatório

Retomada de aulas presenciais 
acontece de forma progressiva no 
RN. Na primeira etapa, 33% dos 
alunos em formato híbrido 

PILAR OLIVARES

ROVENA ROSA
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

 
PAULO CÉSAR DE SOUZA, CPF: 008.535.354-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS 
para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada Sítio Pororoca I, s/n, Zona Rural, Vera 
Cruz, CEP 59.184-000. 
 

PAULO CÉSAR DE SOUZA 
EMPRESÁRIO 

A vacina contra a Covid-19 
feita pela Janssen (braço 
farmacêutico da Johnson & 

Johnson) é muito menos efi caz con-
tra as variantes delta e lambda do 
que contra a cepa original do vírus, 
segundo um novo estudo publicado 
online na terça-feira 20.

As conclusões se acrescentam 
a evidências de que milhões de 
pessoas inoculadas com a vacina 
da Janssen talvez precisem receber 
uma segunda dose —preferivelmen-

te de uma das vacinas de mRNA 
fabricadas pela Pfi zer/BioNTech ou 
a Moderna, afi rmam os autores da 
pesquisa.

As conclusões, porém, não con-
fi rmam as de estudos menores pu-
blicados pela Johnson & Johnson no 
início deste mês, que sugerem que 
uma única dose da vacina é efi caz 
contra a variante mesmo oito meses 
após a inoculação.

O novo estudo ainda não foi 
revisado por pares nem publicado 
em um jornal científi co e se baseia 
em experimentos em laboratório. 
Mas é consistente com observações 
de que uma única dose da vacina 
AstraZeneca —que tem tecnologia 
semelhante à da Janssen— mostra 
efi cácia de apenas 33% contra a 
doença sintomática causada pela 

variante delta.
“A mensagem que queríamos 

passar não é que as pessoas não 
devem tomar a vacina da Janssen, 
mas esperamos que no futuro ela 
seja reforçada com mais uma dose 
dela própria ou uma da Pfi zer ou da 
Moderna”, disse Nathaniel Landau, 
virologista na Escola de Medicina 
Grossman da Universidade de Nova 
York, que liderou o estudo.

Outros especialistas disseram 
que os resultados foram os espe-
rados porque todas as vacinas pa-
recem funcionar melhor quando 
dadas em duas doses. “Eu sempre 
pensei, e disse várias vezes, que a 
vacina da Janssen é uma vacina de 
duas doses”, disse John Moore, es-
pecialista em vírus na Weill Cornell 
Medicine em Nova York.

Na busca pelas origens 
do coronavírus SARS-
-CoV-2, o governo chinês 

não deve participar de uma segunda 
fase das investigações, coordenadas 
pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS). O anúncio foi feito por 
uma autoridade de saúde do país, 
nesta quinta-feira (22). Isso porque 
o inquérito sobre a COVID-19 deve 
investigar a possibilidade de um va-
zamento do vírus de um laboratório.

O membro da Comissão Nacio-
nal de Saúde chinesa, Zeng Yixin, 
contou que fi cou “surpreso” ao 
descobrir que a nova investigação 
avaliaria um suposto vazamento do 
coronavírus de um laboratório na 
cidade chinesa de Wuhan, o primei-
ro epicentro da COVID-19.

“Em alguns aspectos, o plano da 
OMS para a próxima fase de inves-
tigação da origem do coronavírus 
não respeita o bom senso e é con-
tra a ciência. É impossível para nós 
aceitarmos tal plano”, afi rmou Yixin, 
durante coletiva de imprensa.

Uma dose da vacina da Janssen 
é ineficaz contra a variante delta 

China rejeita planos da OMS de iniciar 
2ª fase de estudo sobre origens da covid

China não deve colaborar com nova pesquisa sobre origens do coronavírus

INVESTIGAÇÃO 

 RIVALDO GOMES

REPRODUÇÃO/CKSTOCKPHOTO/ENVATO

CIÊNCIA | Pesquisa, porém, 
ainda não foi publicada em 
jornal científico; empresa 
contesta dados

O membro da comissão também 
respondeu supostas alegações do De-
partamento de Estado dos Estados 
Unidos de que funcionários do Ins-
tituto de Virologia de Wuhan (WIV) 

adoeceram semanas antes dos pri-
meiros casos documentados da CO-
VID-19, na China. Segundo Yixin, “ne-
nhum trabalhador ou pesquisador do 
WIV foi infectado pelo coronavírus”.

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021
DATA: 22/07/2021 - PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
– SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021 - 
00210060.001941/2020-51, ID-170 GO, destinado a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINAS 
FOTOVOLTAICAS, reaprazada para o dia 05 de agosto de 2021, às 09:00 horas, onde as propostas 
deverão ser enviadas até às 09:00hs do dia 05/08/2021 (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido site do Banco do Brasil, sob o nº 
885202. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site www.governocidadao.rn.gov.br ou 
www.licitacoes-e.com.br, como também na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do 
Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio 
Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 
59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal, 22 de julho de 2021
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

 
 
 
 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81 

FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS 
CNPJ: 08.510.067.0001-88 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte – SINMED/RN, convoca os 
médicos associados a COOPMED, que prestam serviços a Secretaria Municipal de Natal, para Assembleia presencial e 
virtual a ser realizada no dia 27 de julho de 2021 (terça-feira), às 18h, na Sede do SINMED, situada à Rua Apodi, 244, 
Cidade Alta, para deliberação das seguintes pautas: 

1) Atrasos na remuneração do mês de abril; 
2) Deliberação sobre paralisação de atendimento a partir do dia 30 de julho;  
3) Outros assuntos de interesse da categoria a serem deliberados;  

 
Natal/ RN, 23 de julho de 2021 

. 

 
 

 
 
 
 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81 

FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS 
CNPJ: 08.510.067.0001-88 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte – SINMED/RN, convoca os 
Médicos da Estratégia Saúde da Família do município de Natal/RN, para Assembleia presencial e virtual a ser realizada 
no dia 27 de julho de 2021 (terça-feira), às 19h, na Sede do SINMED, situada à Rua Apodi, 244, Cidade Alta, para 
deliberação das seguintes pautas: 

 
1) Resposta da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS), quanto a audiência solicitada sobre 

reajuste salarial dos médicos do ESF Natal;  
2) Paralisação de advertência ou suspensão de atendimento por tempo indeterminado;  
3) Outros assuntos não sujeitos a deliberações. 

 
Natal/ RN, 23 de julho de 2021 

. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 005/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.490/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-
71, torna público que irá realizar licitação no dia 09/08/2021 as 09h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Conforme as especi cações contidas no Projeto Básico, 
Anexo I, do referido edital. A quem interessar encontra-se a disposição o edital e seus anexos no Núcleo 
Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e no e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com, bem como no www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

Lucas Alves Nunes
Presidente da CPL
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1º OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
João França da Silva Júnior 
Tabelião/Oficial de Registro 

Heloysa Helena Maia Paulino 
Sibely Mayara Medeiros de Sousa 

Substitutas 
Rua Do Largo, nº 11, Amarante – São Gonçalo do Amarante. 

Telefone: (84) 3164-0167 
EDITAL DE USUCAPIÃO 

 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DA IMOBILIÁRIA NOBREGA LTDA E TERCEIROS, COM PRAZO DE 15 DIAS. 
FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, na forma do 
art. 216-A, da lei 6.015/01973, em especial a MANUEL FRANCISCO RODRIGUES e TERCEIROS, que corre perante 
este Serviço de Registro de Imóveis, que funciona na Rua do Largo, nº 11 – Bairro Amarante, no horário de 08h30 às 
15h00, de segunda a sexta-feira, pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade ordinária, 
autuado sob o nº 67.620, em 26/02/2021, com tempo de posse de 07 anos, formulado por meio de Escritura Particular, 
em 25 de setembro de 2003 de DALIANE SAMILA PEREIRA, vendendo para BRUNO ANDERSON PIRES MARTINS, 
tendo por objeto o imóvel assim se descreve e caracteriza: do imóvel urbano constante de um Terreno medindo em sua 
totalidade 1.000m², limitando-se ao NORTE de Frente com Rua Manoel Nazareno, medindo 20,00m; ao SUL do Lado 
Fundos com os Lotes 12, 14 e 16 da Quadra 37 – Proprietário RÔMULO ALVES DE ARAÚJO, medindo 20,00m; ao 
LESTE Esquerdo com Lote 17 da Quadra 37 – Proprietária MARIA SILVA MELO, medindo 50,00m; ao OESTE Lado 
Direito com os Lote 13 da Quadra 37, Proprietário LUIZ GONZAGA DA SILVA, medindo 50,00m. Referido imóvel é 
objeto da matrícula nº 1.770 do Registro de Imóveis do 1º Ofício de Notas de São Gonçalo do Amarante/RN, e consta 
ser BRUNO ANDERSON PIRES MARTINS. O requerimento e a documentação completa que o acompanha 
permanecerão à disposição dos interessados durante o prazo de quinze dias para o exame e impugnação, o que, não 
ocorrendo, será tomando como anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, como previsto no art. 
216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação, para a ciência de terceiro 
eventualmente interessado, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. Dada e passada nesta cidade de São 
Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um. 
Certifico que os emolumentos foram recolhidos R$ 102,61; Taxa Fiscalização R$ 26,80; FCRCPN R$ 10,26; ISS R$ 
5,13 = TOTAL: R$ 144,80 e FDJ Guia nº 7000004130829, Código nº 26630 R$26,80.  Eu, _________ Emanoel 
Freitas de Araújo, Escrevente, que a digitei, encerrando este ato. São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de julho de 2021. 
 

João França da Silva Júnior 
Tabelião / Oficial de registro 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME, CNPJ 15.171.532/0001-69, CNPJ 15.171.532/0001-69, torna público 
que está requerendo ao Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para extração de areia, numa área de 40ha, inserida na 
poligonal do Processo ANM 848.081/15, localizada no Rancho Nossa Senhora da Aparecida, Municípios 
de Monte Alegre e São José do Mipibu-RN. 
 

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME 
Requerente 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Coop. Dos Trab. De minério e agricultura de equador e Seridó - COOTMAES, CNPJ 11.183.394/0001-87, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a RLO para a extração de feldspato em uma área de 0,48 hectares, com volume 
extraído de 1.000,0 m³/mês, localizada no Sítio Galo Branco, s/n, Zona Rural, Equador – RN, CEP 59.355-
000. 

Coop. Dos Trab. De minério e agricultura de equador e Seridó – COOTMAES 
Proprietária 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
LUIZ FERNANDES NETO EIRELI, CNPJ: 40.792.756/0001-35, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença simplificada 
para uma extração de areia, localizada no Sítio Lagoinha 2, Zona Rural, Upanema/RN, CEP.: 59670-000. 
 

LUIZ FERNANDES NETO 
PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

R. CARLOS DE LIMA COMERCIO DE SUCATA, CNPJ: 32.671.481/0001-53, torna publico que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, licença  simplificada para 
comércio de material reciclado, localizada na BR 101, Taborda, São José de Mipibu, Rio Grande do Norte. 

ROBERTO CARLOS DE LIMA – Proprietário 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA, CNPJ: 08.350.555/0023-80, torna público que recebeu do 
IDEMA a RLO, com prazo de validade até 24/10/2025, para revenda de combustíveis líquidos, localizado à Av. 
Diocesana, n° 69, Nova Betânia, Mossoró/RN. 

FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA 
CNPJ: 08.350.555/0023-80 

 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (VINTE) dias A Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, 
na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0869456-77.2018.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 
BRASIL S/A contra EXECUTADO: MARCELO FERNANDES MOREIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de MARCELO FERNANDES MOREIRA  
CPF: 083.349.534-88 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 228.998,49, acrescido de custas e honorários 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 
  
SDB - SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA, CNPJ 01.464.886/0002-78, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da  Licença Simplificada - RLS referente a atividade de EXTRAÇÃO MINERAL DE SAIBRO em uma área de 
6,43 hectares, com volume de extração de 1.500m³/mês, localizada na ILHA DO AMARRA NEGRA, S/N, 
LITORAL, CEP: 59.596-000 – GALINHOS/RN. 
 

RENATA CAROÇA SEIXAS 
Diretora Jurídica 

Embora o consumo de ativi-
dades culturais pela internet 
deva se manter mesmo com 

a volta da vida normal no pós-pan-
demia, a maior parte do público está 
bastante saudosa de eventos pre-
senciais e do convívio com outros 
frequentadores —especialmente se 
for no escurinho do cinema.

A conclusão é do levantamento 
Hábitos Culturais, realizado pelo 
Itaú Cultural em parceria com o Ins-
tituto Datafolha e divulgado nesta 
quinta, que aponta que ver um fi lme 
na tela grande é a atividade cultural 
que os entrevistados mais sentiram 
falta durante a pandemia.

Das 2.276 pessoas entrevistadas 
de 10 de maio a 9 de junho, de todas 
as classes sociais e nas cinco regiões 
do país, 67% disseram sentir sauda-
des de ir ao cinema, em comparação 
com 32% para atividades artísticas e 
17% para centros culturais.

A vontade de ir a eventos pre-

senciais também é grande. Se for 
possível escolher entre ver um show 
de música ao vivo ou pela tela do 
computador, 62% optam por estar 
fi sicamente numa plateia, a mesma 
porcentagem dos visitantes de cen-
tros culturais.

Já entre frequentadores de mu-
seus e exposições a preferência por 
ir até os espaços de arte é de 63%, ín-
dice só um ponto percentual abaixo 
de quem vai ao teatro, ao circo ou a 
apresentações de dança.

Mas se engana quem pensa que 
a qualidade do som e da imagem 
são os principais fatores que levam 
as pessoas a preferirem os eventos 
presenciais —esses fatores foram 
apontados por apenas 2% dos entre-
vistados.

A saudade maior é do convívio 
social, com 41% dos entrevistados 
afi rmando que a interação com 
outras pessoas é o que mais faz falta 
com o fechamento das atividades 
culturais. Este índice era de apenas 
20% no ano passado, quando a pes-
quisa foi realizada pela primeira vez. 
Além disso, 13% consideram que a 
carga emocional do evento é maior 
em atividades presenciais.

Foram entrevistados por tele-
fone brasileiros e brasileiras de 16 a 

65 anos, no levantamento que ma-
peou os hábitos culturais durante 
a pandemia e que pretende dar um 
indicativo do que deve acontecer a 
partir de agora. Só 5% dos entrevis-
tados afi rmaram que a sua partici-
pação em eventos presenciais está 
condicionada à vacinação.

Internet
Apesar do saudosismo, outro da-

do revelado pela pesquisa é o de que 
o consumo de produtos culturais pe-
la internet deve seguir forte mesmo 
com a retomada das atividades pre-
senciais —80% dos que assistiram a 
apresentações de teatro, música e 
dança no ambiente virtual preten-
dem seguir com esta prática, mesmo 
índice de aulas ou ofi cinas de arte.

A porcentagem é menor mas 
ainda signifi cativa para exposições 
e museus (67%) e visitas virtuais a 
centros culturais (78%). Muito desse 
hábito foi criado durante a própria 
pandemia, pois a pesquisa aponta 
para um aumento considerável do 
consumo de produtos culturais pela 
internet de 2020 para cá. O índice 
dos que afi rmaram ver apresenta-
ções de teatro, dança e música on-
line dobrou para 40% neste ano, em 
relação aos 20% do ano passado.

Na pandemia, público sente 
mais falta de ver filmes no cinema

CULTURA | Pesquisa 
Datafolha e Itaú Cultural 
também mostra que 62% 
preferem show ao vivo a 
ver evento pela internet

ADRIANO VIZONI/FOLHAPRESS

Google movimentou 
R$ 67 bilhões no 
Brasil em 2020

TECNOLOGIA

As ferramentas de busca e 
publicidade do Google, o 
Google Play e o YouTube, 

movimentaram R$ 67 bilhões em 
atividade econômica no Brasil no 
ano passado. Esse número é 30% 
maior do que o que foi registrado 
em 2019.

Além disso, mais de 207 mil 
empresas, publishers, organizações 
sem fi ns lucrativos, criadores de 
conteúdo e desenvolvedores de to-
do o país contrataram as ferramen-
tas de publicidade do Google, do 
Google Ads e do Google AdSense.
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Água
O governo do Ceará assinou, 

nesta terça-feira 20, contrato com 
a Companhia de Água e Esgoto do 
Ceará (Ceagece), para implantação 
da maior usina de dessalinização 
de água marinha do Brasil.

Água 2
A fase de estudos e licenciamen-

to da usina levará 18 meses e depois 
poderão ser iniciadas as obras físicas, 
previstas para durarem dois anos. A 
usina de dessalinização, quando es-
tiver em pleno funcionamento, em 
2025, na Praia do Futuro, vai diver-
sifi car a matriz hídrica do estado do 
Ceará para o abastecimento de For-

taleza e da Região Metropolitana, se-
gundo publicou o site Renova Mídia.

Água 3
O sistema de dessalinização de 

água marinha é uma importante 
alternativa de fornecimento com-
plementar de água para abasteci-
mento humano, pois não depende 
da variação climática, nem da regu-
laridade das chuvas. Que essa ini-
ciativa sirva de exemplo, inclusive, 
ao governo do Rio Grande do Norte.

Ministros
O Diário Ofi cial da União desta 

terça-feira 20 publicou o decreto do 
presidente da República, Jair Bolsona-

ro,  nomeando o desembargador do 
TRT da 24ª Região Amaury Rodrigues 
Pinto Junior e o procurador-geral do 
Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, 
como ministros do Tribunal Superior 
do Trabalho. Eles passam a ocupar, 
respectivamente, as vagas decorren-
tes das aposentadorias do ministro 
Márcio Eurico Vitral Amaro e do mi-
nistro João Batista Brito Pereira.

Enjaulada
Após ser presa em uma operação 

da Polícia Civil do Distrito Federal, a 
garota de programa Flávia Tamayo, 
mais conhecida como Pâmela Pante-
ra, foi condenada a oito anos de pri-
são pelo crime de tráfi co de drogas e 

associação. Atriz de fi lmes eróticos, 
ela foi alvo da ação que desmantelou 
um esquema de tráfi co de drogas 
conduzido por uma organização cri-
minosa formada por prostitutas.

Enjaulada 2
Pantera fi cou presa no Espírito 

Santo entre junho e setembro do ano 
passado e, após ser transferida para 
o DF, passou a usar tornozeleira ele-
trônica em prisão domiciliar duran-
te a instrução do processo penal. A 
Justiça determinou que ela cumpra a 
pena em regime semiaberto.

Concurso
Aprovados em concurso público, 

na área da Saúde, vivem a expecta-
tiva da convocação pela Prefeitura 
de Natal. “O prefeito Álvaro Dias, até 
por ser médico e estar trabalhando 
bem, ganharia pontos na categoria, 
pois muitos precisam do emprego e 
existem muitos contratados que não 
foram aprovados em concurso e estão 
ocupando as vagas”, disse uma fonte 
do colunista.

Concurso 2
Enquanto isso, em Parnamirim, o 

MP protocolou na Justiça um pedido 
de cumprimento de sentença para 
que a Prefeitura convoque aprova-
dos ou classifi cados em cadastro de 
reserva em concurso público de 2019.

MERCADO IMOBILIÁRIO | Volume emprestado no primeiro semestre (R$ 97,05 bilhões) 
representa alta de 124% em relação a 2020. Dados foram divulgados nesta quinta-feira 22

O ministro da Economia Paulo 
Guedes voltou a defender 
uma reforma tributária am-

pla. Durante debate sobre a refor-
ma do Imposto de Renda (IR), rea-
lizado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o ministro disse 
que a proposta atualmente em 
discussão no Congresso Nacional 
é o “primeiro capítulo”. Guedes res-
saltou que, embora a versão inicial 
apresentada pelo governo para a 
reforma tenha sido “mais conserva-
dora”, o momento agora é de arris-
car para o “outro lado”.

Segundo o ministro, a proposta 
inicial do governo sempre foi de uma 
reforma ampla que mexesse, inclusi-
ve, com os encargos trabalhistas, mas 
o debate “foi interditado”. O ministro 
disse ainda que a reforma tributária 
terá como vetores tributar lucros e 
dividendos e reduzir a tributação 
sobre as empresas, que ele classifi cou 
como “máquinas de investimentos e 
de geração de emprego e renda”.

“Quem vamos tributar e onde 

vamos tributar para poder desonerar 
a Previdência?” questionou Guedes. 
“Então, uma reforma tem que ser 
feita aos poucos até para as pessoas 
refl etirem. Então vamos fazer pri-
meiro uma reforma para imposto 
de valor adicionado, vamos acabar 
com 100 regimes [de tributação] 
diferentes, com o IVA [Imposto de 
Valor Agregado]. Está no Congresso, 
é a CBS [Contribuição sobre Bens e 
Serviços]”, acrescentou.

O ministro disse ainda que as 
reformas caminham em um ritmo 
“satisfatório” e que o parlamento 
tem um viés reformista e que o pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), também “está 
comprometido com a implementa-
ção das reformas”.

Na semana passada, o relator da 
proposta, deputado Celso Sabino 
(PSDB-PA), apresentou um relatório 
preliminar. A aprovação do texto de-
verá gerar uma perda líquida de arre-
cadação de cerca de R$ 27 bilhões em 
2022 e de R$ 30 bilhões em 2023.

Ministro da Economia volta a 
defender proposta inicial de 
reforma tributária ampla 

Financiamentos de imóveis 
com recursos da poupança 
batem novo recorde em junho

GOVERNO

WHASHINGTON COSTA  

EDUARDO KNAPP 

Segundo o ministro, a proposta inicial do governo sempre foi de uma reforma ampla

Os fi nanciamentos imobiliá-
rios com recursos do SBPE 
(Sistema Brasileiro de Pou-

pança e Empréstimo) mais do que 
dobraram no primeiro semestre 
deste ano. Na comparação com o 
período de janeiro a junho de 2020, 
os R$ 97,05 bilhões concedidos em 
2021 representam alta de 123,9%.

Os dados foram divulgados nes-
ta quinta-feira 22 pela Abecip (As-
sociação Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e Poupança). 
O volume de recursos emprestados 
em junho, de R$ 19,66 bilhões, é 
um novo recorde nominal mensal 

registrado na série histórica inicia-
da em 1994. Em relação ao que foi 
fi nanciado em junho do ano passa-
do, a alta é de 112,1%.

O valor responde por um au-
mento de 47,4% em relação ao re-
gistrado em fevereiro e uma alta 
de 172,7% comparado a igual mês 
do ano passado.

Segundo Cristiane Portella, 
presidente da associação, a ex-
pectativa é que as concessões com 
recursos do SBPE somem R$ 195 
bilhões até o fi nal deste ano —um 
aumento de 57% em relação ao 
observado em 2020. “Acreditamos 

que essa previsão tem a ver com 
os níveis de geração de emprego 
formal e com a melhora da con-
juntura”, afi rmou a executiva. 

No total, os fi nanciamentos 
imobiliários devem somar R$ 251 
bilhões até o fi nal deste ano —va-
lor 42% maior do que o registrado 
em 2020. Esse dinheiro fi nanciou 
417,95 mil unidades —mais do 
que o dobro (160%) do registrado 
no primeiro semestre de 2020. Só 
em junho, foram fi nanciados 86,2 
mil imóveis nas modalidades de 
aquisição e construção, resultado 
17,8% superior ao de maio.
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Em seus últimos dias no cargo, 
o embaixador dos Estados 
Unidos em Brasília, Todd Cha-

pman, defendeu nesta quinta-feira 
22 que o governo brasileiro apre-
sente até novembro —quando está 
marcada uma reunião global sobre 
clima— um plano detalhado sobre 
como o país pretende atingir os 
compromissos ambientais assumi-
dos recentemente pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

“Este é o momento [do Brasil] 
de não ser o vilão e ser o herói [da 
agenda ambiental]. Este é o mo-
mento”, declarou o diplomata.

Na Cúpula do Clima, organiza-
da pelo americano Joe Biden e reali-
zada em abril, Bolsonaro prometeu 
alcançar a neutralidade climática 
até 2050 e acabar com o desmata-
mento ilegal até 2030.

“Esses compromissos são impor-
tantes, agora temos que ver como fa-
zer. Eu acho que essa é a nova oportu-
nidade de o governo mostrar o plano 
de como vai chegar a isso. O governo 
[brasileiro] mostrar exatamente co-
mo vai fazer. Os outros países vão 
apoiar e ajudar”, disse Chapman, em 
conversa com jornalistas na residên-
cia ofi cial da embaixada, em Brasília.

No Brasil desde abril de 2020, 
Chapman anunciou sua aposen-
tadoria em 10 de junho, abrindo 
espaço para que Biden defi na o no-
vo chefe da missão em Brasília. Ele 
deixa o país no fi m de semana.

Chapman afi rmou ainda que 
o melhor seria o Brasil lançar esse 

plano ambiental antes da COP-26 
(Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas), mar-
cada para ocorrer em novembro 
em Glasgow, na Escócia.

“Apresentar antes! Chegar [na 

COP-26] com isso anunciado, para 
todos aplaudirem. Esse é o caminho. 
E também negociar o artigo 6 [do 
Acordo de Paris], que vai permitir o 
mercado internacional de carbono. 
Quem vai ser o grande benefi ciário 

disso no mundo? Aquele que tem 
mais crédito de carbono para ven-
der: o Brasil. Então, isso é do interes-
se nacional. Por isso eu acho que o 
Brasil tem uma grande oportunida-
de na área do meio ambiente”.

Embaixador dos EUA pede que Brasil apresente plano 
para cumprir promessas ambientais até novembro
MEIO AMBIENTE | Momento 
é de ser o herói da 
agenda ambiental, não 
o vilão, afirma diplomata 
Todd Chapman

PEDRO LADEIRA 

Governo Federal lança projeto 
para combater incêndios florestais

QUEIMADAS  

Casos relacionados a queima-
das e outros crimes ambien-
tais na Amazônia, no Cerra-

do e no Pantanal terão, a partir de 
agora, um planejamento específi co 
que prevê inclusive a antecipação 
de ações. Lançado nesta quinta-fei-
ra (22) pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, o Plano Es-
tratégico Operacional de Atuação 
Integrada no Combate a Incêndios 
Florestais, prevê a Operação Guar-
diões do Bioma. A estratégia envol-
verá cerca de 6 mil profi ssionais na 
prevenção, repressão e investiga-
ção de tais ocorrências.

Segundo o ministro da Justiça, 
Anderson Torres, todos os estados 
e o Distrito Federal vão oferecer 
profi ssionais especializados para 
participar da operação em apoio aos 

estados onde a situação é mais críti-
ca. Em contrapartida, o pagamento 
das diárias aos profi ssionais envol-
vidos e a coordenação e integração 
dos órgãos fi carão a cargo do gover-
no federal. A operação terá início de 
acordo com demanda dos estados 
nos meses de agosto a novembro.

De acordo com o Ministério da 
Justiça, os estados do Acre, Ama-
zonas, Amapá, Maranhão, de Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, do Pará, 
de Rondônia, Roraima, do Tocantins 
e de Goiás serão o foco de atuação.

A operação envolve ainda os 
ministérios do Meio Ambiente e 
do Desenvolvimento Regional e as 
secretarias estaduais de Seguran-
ça Pública e de Meio Ambiente, 
além do Conselho Nacional dos 
Corpos de Bombeiros Militares 

do Brasil. Nos estados e no DF, os 
bombeiros militares é farão a co-
ordenação local dos trabalhos.

“Com a soma de esforços e in-
tegração entre União e estados, 
vamos mostrar para o mundo que 
o Brasil está engajado na preserva-
ção de seus biomas. Este é um com-
promisso do governo Jair Bolsona-
ro e que estamos concretizando 
nessa ação inédita envolvendo três 
ministérios e todas as unidades da 
federação em apoio aos biomas 
Amazônia, Cerrado e Pantanal”, 
destacou o ministro da Justiça.

Na cerimônia de lançamento, 
o ministro do Meio Ambiente, Jo-
aquim Álvaro, afi rmou que a ação 
conjunta “será efetiva para combater 
os crimes, especialmente os ligados a 
incêndios fl orestais”.

LALO DE ALMEIDA/FOLHAPRESS

Corpo de macaco bugio carbonizado 
por um incêndio fl orestal que atingiu 
a fazenda Santa Tereza na região 
da Serra do Amolar, no Pantanal do 
Mato Grosso do Sul

O embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, durante evento realizado em Brasília 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Meninos e meninas de Áries, vocês têm tudo pra 
bombar na pro  ssão hoje. Além de se interessar 
mais pela carreira, tende a se dedicar, se adaptar com 
facilidade e ocupar várias funções. Tudo indica que irá 
ganhar reconhecimento pelo seu serviço e dedicação.

Sextou e, se depender dos astros, a vibe é poderosíssima! 
É que os astros estão de boa logo pela manhã e tudo 
indica que vai arrasar no trabalho. Se exerce uma 
atividade em casa ou atua em home of  ce, tende a se 
dedicar pra valer e mostrar muita inspiração.

Alô, alô, Touro! Os astros estão num clima delicinha 
e tudo indica que vai sextar sextando. Contando com 
muita inspiração e imaginação, tende a idealizar 
planos, alimentar desejos elevados e buscar coisas 
que abram seus horizontes.

Escorpião, não é seu aniversário, mas você está de 
parabéns! Logo pela manhã, tudo indica que irá 
se expressar numa boa, com mais sensibilidade, 
cuidado e requinte. Pode fazer ligações idealistas 
e interessantes.

Vambora, bebê, que o dia começa com um aspecto 
maravigold. E isso signi  ca que deve mostrar mais 
re  namento, sensibilidade e inspiração na sua 
pro  ssão. 

Sagitário, meu cristalzinho, a Lua tá arrasane na sua Casa 
da Fortuna e forma um aspecto maravilindo com Netuno, 
sinal de que pode rolar chuva de lobo-guará! Aleluia, 
arrepiei! Tende a ser mais fácil formar riqueza com uma 
atividade que faz em casa ou com a ajuda da família.

Sextou e o dia promete muita coisa boa, canceriane. 
Logo de manhã, tudo indica que irá se dar bem 
com todo mundo, inclusive com pessoas que estão 
longe. Você deve fazer contatos com facilidade, seja 
pessoalmente, por celular ou videochamada.

Tô vendo aqui que deve sextar com muita energia 
boa, caprica. Tudo indica que seu signo estará mais 
sensível, re  nado e educado ao se comunicar com 
todo mundo. Também tende a contar com facilidade 
pra compreender as coisas e aprender.

Você deve sextar com tudo, Leão! Seu estado 
emocional tende a afetar o trabalho e, como as coisas 
estarão tranquilas e favoráveis, o clima no emprego 
também será txóp. Há sinal de sucesso se atua em 
mercado, restaurante ou almoxarifado.

Tudo indica que vai sextar sextando, Aquário. 
Netuno brilha na sua Casa da Fortuna e troca likes 
com a Lua, revelando facilidade pra encher o bolso 
e quitar os boletos. Amém que fala, né?

O dia começa tranquilo e favorável, virginiane. Tudo 
indica que estará mais sociável e sensível, com facilidade 
pra se relacionar com as pessoas e fechar alianças 
pro  ssionais de sucesso. Tende a buscar se ligar a 
pessoas especiais, evoluídas, idealistas e emotivas.

Peixes, meu consagrado, a sexta tem tudo pra ser 
uma maravilha. Logo no início do dia os astros 
estão numa boa e enviam excelentes vibes. Tudo 
indica que seu signo estará mais inspirado, criativo 
e sonhador.

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
Neila Medeiros, ex-SBT Brasília, 
vai estrear o podcast “Santas 
Insanas”, sobre sexualidade, 

autoconhecimento, saúde mental 
e música, dia 6 de agosto... ... 

Ao seu lado, a psiquiatra Maria 
Cecília, autora do livro “Menos 

Regras – Equívocos do universo 
da autoajuda” e a psicóloga Luisa 
Miranda. A partir de sábado, às 
22h30, o “Bake Off  Brasil - Mão na 

Massa” volta à programação do 
SBT com apresentação de Nadja 
Haddad. Nada contra, mas não 

deixa de ser curioso: todo alguém, 
quando vai falar em qualquer 

storie, começa com “oi gentchi,...”. 
Repertório curto... ... Aliás, chama 

também atenção a quantidade 
de negócios, especialmente 

nos stories do Instagram... ... 
Na sequência dos presentinhos 
anunciados, sempre tem uma 
compen$ação por trás... ... Ou 

alguém acha que sai de graça? Só 
no amor?...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

De prima
O programa do Luciano Huck, 

aos domingos, na Globo, defi nido co-
mo “Domingão”, vai estrear no dia 5 
de setembro com o “Show dos Famo-
sos” e o “Quem Quer Ser Milionário”.

E terá também uma matéria 
especial, que ainda está sendo 
pautada. Isso é uma coisa...

A outra...
É que o seu horário de exibi-

ção será um pouco diferente do 
antigo “Domingão” e da “Super-
dança dos Famosos” agora.

Irá ao ar das 18h às 20h30. Se-
rão mais 30 minutos, um tempo 
de arte um pouco maior, antes de 
entregar para o “Fantástico”.

Dolorosa missão
Ontem, a Globo soltou um 

comunicado informando as mu-
danças no fi nal de semana entre 
agosto e setembro.

Tudo muito bom, tudo muito 
bem, só que em determinado trecho 
diz que um apresentador será defi ni-
do para comandar o “Caldeirão”, no 
sábado, até o fi m do ano. Se até o fi -
nal do ano, devemos entender que al-
guém será escolhido para enterrar o 
programa? Nome da Fernanda Lima, 
no caso apresentadora, foi falado.

Quase lá
Em um ambiente dos mais 

tranquilos, liderado pelos atores 
Miguel Coelho, Michele Batista e 
Th ais Melchior, as gravações da 
fase Jacó, em “Gênesis”, estão pra-
ticamente encerradas.

Faltam poucas cenas para a 
despedida do elenco.

(Miguel Coelho/ crédito Blad 
Meneghel)

É hoje
Uma sexta que promete. Às 

22h30, ao vivo, tem a fi nal do 
“Power Couple Brasil”, com dois 
casais na disputa e apresentação 
de Adriane Galisteu.

Na sequência, episódio iné-
dito de “O Hospital”, série docu-
mental do jornalismo da Record.

Em especial
Neste episódio de encerra-

mento do “Power Couple” serão 
relembrados os melhores mo-
mentos e trajetórias dos partici-
pantes ao longo da competição.

Todos os eliminados estarão 
presentes, além dos familiares 
dos fi nalistas, via telão.

Programa do Ratinho 
peca pela falta de 
maiores cuidados

O programa do Ratinho, 
no SBT, como tantos outros do 
gênero, não voltou a ter plateia. 
O que é o certo. Isto, por um 
bom tempo, nem deve ser co-
gitado. O errado é que, em suas 
exibições diárias, os cuidados 
indispensáveis e que devem ser 
tomados, não são obedecidos.

Tem sempre um número 
enorme de pessoas no palco, sem 
distanciamento e formando aglo-
merações que ainda não devem 
acontecer em lugar nenhum. 
Qual a necessidade daquilo?

Não é por nada, mas se con-
siderarmos que o próprio Rati-
nho, temeroso por ser do grupo 
de risco, demorou um tempão 
pra retornar, como é que ele 
permite uma coisa dessas?

O SBT tem um rigoroso ser-

viço de testagem dos seus fun-
cionários e participantes dos 
programas, o que é louvável. 

Mas ainda assim, autoridade 
de saúde nenhuma recomenda 
tanto ajuntamento. Fora o risco, 
também é um mau exemplo.

JOSÉ CARLOS NERY
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Aviso de Licitação –  Pregão Eletrônico N° 045/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 045/2021 - Processo Administrativo nº 3.404/2021 - Secretaria Municipal de 
Turismo que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Grupo Gerador Móvel de Energia, para 
atender os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo de Guamaré/RN, conforme 
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja 
sessão inicial está marcada para DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 08h:30Min (OITO HORAS E TRINTA 
MINUTOS ) - (HORÁRIO DE BRASILIA.
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 22 de Julho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CARTÓRIO ÚNICO DE ESPÍRITO SANTO-COMARCA DE GOIANINHA/ RN 

Rua da Matriz, 78, Centro – Espírito Santo/RN – CEP:59180-000 
 

EDITAL (ART. 1.071 do CPC) – PRAZO 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE ESPÍRITO SANTO/RN. A Dra. FLÁVIA 
FIGUEIREDO SANTOS MACÊDO, Oficiala do Cartório Único de Espírito Santo, Comarca Goianinha/RN, na forma 
da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
esse Cartório de Ofício nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOÃO CIRO 
FAGUNDES NETO, (PROCESSO 17/2021), referente a  01 (um) terreno situado à Rua Manoel Theodoro Freire, no 
140, centro, município de Espírito Santo RN, Norte: Rua Fortaleza (faixa de domínio público ou calçada de 33m²) 
Sul: Rua Manoel Theodoro Freire (faixa de domínio público ou calçada de 9,7m²) Leste: Antônio Figueiredo 
Júnior Oeste: José Firmo de Souza, sem qualquer construção, somente murado, dentro das seguintes 
coordenadas geográficas e metragens, todos os pontos citados estão demarcados em planta baixa que vai em 
anexo a este memorial, primeira posição (PI) de frente ao terreno lado direito com Latitude n o -6.331782 e 
longitude no -35.308885, segunda posição (P2) de frente ao terreno lado esquerdo com Latitude no -6.331798 e 
longitude no 35,308911, terceira posição (P3) de frente ao terreno lado direito parte dos fundos com Latitude no 
6,331505 e longitude n o -35,309041, quarta posição (P4) de frente ao terreno lado esquerdo parte dos fundos 
com Latitude no -6.331523 e longitude n o -35.309074, fechando a área do terreno com 180,60 metros 
quadrados, tudo em conformidade com planta e memorial descritivo e anotação de responsabilidade técnica – 
José Fagner Freire – CREA: 211824677-3.bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, 
caracterizados pela Plana e Memorial Descritivo constante dos autos, ficando os mesmo CIENTES do procedimento 
administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15(quinze) dias, a contar da publicação do presente EDITAL. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados. FDJ GUIA 7000004130124 R$ 26,80. 

 

 
CONCESSÃO RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0019-54, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação 
de Licença Simplificada - RLS, com validade: 18/09/2027, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe 
III, Capacidade máxima de 6.240kg, localizado na Rua Dr. Geraldo de Farias Mariz, 78, Centro, Serra Negra do 
Norte/RN. 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

 
REPAV ROSÁRIO EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 24.195.851/0001-03, torna 
público que está requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - (LS) para Sunbeach Condomínio Praia, zona urbana 
Grossos/RN.   

Jorge Ricardo do Rosário 
Representante Legal 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

SEBASTIÃO BORGAÇO DE LIMA, inscrita no CNPJ nº 05.408.442/0001-95, 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 o comércio de madeiras em geral sem beneficiamento, 
situada no município de Nova Cruz/RN. 

Sebastião Borgaço de Lima - Empreendedor 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ 36.728.797/0001-95, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do  
Rio Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial - AE, com prazo de  
validade até 22/05/2023, para o Canteiro de Obras (Principal Cortez) localizado 
na Zona Rural do Município de Lajes/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  

V DE ANDRADE COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, CNPJ.: 30.287.591/0001-90, torna público que esta 
requerendo a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMUR,   
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, para COMÉRCIO DE MADEIRA SEM BENEFICIAMENTO 
localizado a Av. Olavo Lacerda Montenegro, 1004. P das Árvores, Parnamirim, Rio Grande do Norte. 

Vilma de Andrade Pimentel Freire - ADMINISTRADOR 

Apresentadior Luciano 
Huck assume comando do 
‘Domingão’em setembro

A Netfl ix aumentou ontem 
seus preços. Seu plano Bási-
co, para uma tela, sobe de R$ 

21,90 para R$ 25,90. O Padrão, para 
duas telas e Full HD, vai de R$ 32,90 
para R$ 39,90. E o Premium, para 
quatro telas, Ultra HD, HDR e Dolby 
Atmos, de R$ 45,90 para R$ 55,90. 
Assim, o prêmio Padrão, interme-
diário, passa a ser mais caro do que 
o Telecine, que cobra R$ 37,90 para 
três telas e cinco dispositivos cadas-
trados e só perdia em custo para o 
plano Premium da Netfl ix. 

Os assinantes atuais serão co-
municados da mudança e terão 
30 dias para decidir manter seu 
plano atual, trocar para outro ou 
cancelar a assinatura. A data da 
comunicação depende do dia de 
faturamento de cada cliente.

Em comunicado, a Netfl ix afi r-
mou: “Acreditamos que as pessoas 
tenham mais escolhas do que nun-
ca e estamos comprometidos com 
a entrega de uma experiência ainda 

melhor para nossos assinantes. A 
partir de 22 de julho, reajustaremos 
nossos preços, que permaneceram 
os mesmos desde 2019. Com isso, 
continuaremos oferecendo os me-
lhores conteúdos, entre fi lmes e sé-
ries, além de uma vasta variedade 
de gêneros. De novas temporadas 
de La Casa de Papel e Th e Witcher 
a Sintonia, passando por um fi l-
me por semana, como Justiça em 
Família, a trilogia Rua do Medo e 
Carnaval. Novamente, oferecemos 
diversos planos, a partir de R$ 25,90 
por mês, para que as pessoas pos-
sam escolher um preço dentro de 
suas necessidades”. 

O aumento dos preços vem 
menos de um mês depois do lan-
çamento da HBO Max, que oferece 
50% de desconto para quem assi-
nar até 31 de julho seus planos de 
R$ 19,90 (mobile, para uma tela de 
smartphone ou tablet) e R$ 27,90 
(para três telas, alta defi nição e 
tecnologia 4k).

Netflix sobe preços um mês 
após chegada da HBO Max

STREAMING 

A Globo anunciou nesta quin-
ta-feira 22 uma série de mu-
danças na programação de 

seus fi nais de semana, a partir de 
setembro. Entre as novidades está o 
fi m do programa Se Joga, hoje apre-
sentado por Fernanda Gentil, e Lu-
ciano Huck assumindo as tardes de 
domingo no programa Domingão.

O último fi nal de semana de 
agosto será de despedidas. Tiago 
Leifert apresentará a grande fi nal 
do Super Dança dos Famosos dan-
do adeus também ao horário, e 

Fernanda Gentil encerra o Se Joga, 
hoje aos sábados. Segundo a emis-
sora, ela se dedicará a uma nova 
atração prevista para outubro.

No primeiro fi nal de semana de 
setembro, Luciano Huck assume 
as tardes de domingo no novo pro-
grama, que se chamará Domingão, 
“num formato que vai misturar qua-
dros de sucesso com grandes histó-
rias até dezembro”, afi rma a Globo. 
Em janeiro, a atração estreará nova 
temporada, com novidades.

Com essas mudanças, as tar-

des de sábado também terão no-
vidades. O Caldeirão do Huck vai 
virar apenas Caldeirão, a partir 
do dia 4 de setembro, e terá um 
apresentador ainda não anuncia-
do. Segundo a emissora, o nome 
está sendo defi nido e comandará 
a atração até o fi m do ano.

Além disso, os sábados à tarde 
terão uma faixa de humor e cinema. 
Haverá uma faixa chamada Sessão 
Comédia, com O Melhor da Escoli-
nha, seguida pela Sessão de Sábado, 
com fi lmes para toda a família.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO  GLOBO 

Assinantes serão comunicados 
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Às vésperas da sua prova 
acontecer nos Jogos de Tó-
quio, a levantadora de peso 

Nathasha Rosa foi liberada para 
competir após decisão da divisão 
antidoping da Corte Arbitral do 
Esporte (CAS) nesta quinta-feira 
22. A sua estreia, na modalidade 
49 quilos, deverá ocorrer nesta 
sexta, 23, às 21h50 (de Brasília).

Ela estava suspensa desde o 
último dia 7 de maio após ter sido 
fl agrada em exame antidoping. 
Na amostra, realizada no mês de 
março, foi detectada a presença 
de hidroclorotiazida e eloramino-
fenamida, diuréticos que ajudam a 
esconder demais substâncias.

A defesa de Natasha conseguiu 
comprovar que ela havia ingerido 
um produto no qual não apresenta-
va as substâncias em seu rótulo.

A Federação Internacional de 

Levantamento de Peso (IWF), no 
dia 6 de julho, retirou a suspensão 
provisória de Natasha, que viajou 
para o Japão mesmo com a pos-
sibilidade de a audiência do CAS 
ocorrer antes dos Jogos e puni-la 
por um longo período.

“A Corte Arbitral do Esporte 
acolheu a nossa tese de defesa, en-
tendeu que a atleta teve um grau 
mínimo de negligência e que isso 
ensejaria no período de suspensão 
por um mês. Como havia cumpri-
do dois meses de suspensão provi-
sória, esse período foi considerado 
válido, razão pela qual a atleta en-
contra-se plenamente legível para 
participar dos Jogo de Tóquio”, 
diz o advogado Marcelo Franklin, 
defensor de Natasha e especialista 
em casos de doping. Nathasha é 
a atual campeã sul-americana na 
categoria até 49 quilos.

OLIMPÍADAS | Atleta 
do levantamento de 
peso estava liberada 
preventivamente, mas 
esperava decisão da 
Corte Arbitral do Esporte

Atleta estava suspensa desde o último dia 7 de maio após ter sido flagrada em exame antidoping

Seleção brasileira masculina de handebol se prepara para a estreia dos Jogos Olímpicos

Nathasha Rosa é liberada de 
punição por doping e poderá 
competir hoje em Tóquio

COB

MIRIAM JESKE/ COB

Aseleção brasileira masculina 
de handebol estreia nesta 
sexta-feira, às 21 horas (de 

Brasília), nos Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020. O adversário será a Norue-
ga, considerada uma das favoritas ao 
título. A equipe do técnico brasileiro 
Marcus Tatá aproveitou os últimos 
dias de preparação para estudar os 
vídeos dos confrontos dos noruegue-
ses no período de preparação.

Após apontar os pontos vulnerá-
veis do adversário, o treinador ajus-
tou o time taticamente para estrear 
com vitória na Olimpíada, assim 

como foi em 2016, quando venceu a 
Polônia, no Rio de Janeiro.

Mesmo tendo passado por um 
período intenso de preparação nos 
últimos 40 dias, a seleção brasileira 
sabe que o jogo contra a Noruega não 
será fácil. Na última vez que os dois 
times se enfrentaram, na primeira 
rodada do Pré-Olímpico, o Brasil foi 
derrotado. Para o ponta esquerda 
Felipe Borges, o jogo será uma verda-
deira pedreira. “Vai ser uma guerra. É 
um time respeitado pela sua qualida-
de. Nosso objetivo é a vitória e fazer a 
melhor apresentação que já fi zemos”. 

Seleção de handebol 
masculino estreia contra 
Noruega: ‘Será uma guerra’

É HOJE! 


