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Natal contra a covid: pessoas de 29 
anos podem se vacinar a partir de hoje
POLÍTICA.4 | Nesta terça-feira 3, a Prefeitura de Natal amplia a vacinação para a população a partir de 29 anos sem comorbidades. Trabalhadores da 
indústria estão na faixa etária de 18 anos, completando a inclusão de vacinação de todos os segmentos prioritários do Plano Nacional de Imunização

COLUNISTAS

Daqui até a eleição do próximo ano, 
o governo federal atravessará um 
verdadeiro “corredor polonês”.
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Começa o mês de agosto, trazendo 
consigo os precedentes de crises e 
tragédias ocorridas no país. 
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NEY
LOPES

Sem dúvida, é fato que mudar o 
hábito alimentar é muito difícil, 
irão aparecer muitos obstáculos. 
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Um dos efeitos do governo 
Bolsonaro na economia é a queda 
acentuada de investimentos.
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PF e FAB apreendem aeronave 
que fazia um voo clandestino, em 
Rondônia, com 324 kg de cocaína.
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Nadadora brasileira é 
esperança de medalha  
de ouro na maratona 
aquática nesta terça 

Vendas presenciais 
devem ultrapassar
internet no Dia dos 
Pais, diz Fecomércio

Alexandre de Moraes 
derruba decisão que 
antecipava retorno de 
professores do RN

ESPORTES. 16 | Maior medalhista de 
campeonatos mundiais, ouro no Pan e 
com ciclo olímpico quase perfeito, Ana 
Marcela busca, nos Jogos Olímpicos, 
única medalha que falta na sua carreira.

CIDADES. 6| Na média, o consumo no Dia 
dos Pais, em Natal, será de R$ 119,49 
por pessoa. É um gasto individual 8,1% 
nominalmente maior do que mostrou a 
pesquisa em 2020 (R$ 110,50).

POLÍTICA. 3| O deputado estadual Ubaldo Fernandes (PL) concedeu entrevista exclusiva ao Agora RN, onde afirmou que poderá votar na 
governadora Fátima Bezerra e preferiu dizer que esperaria uma “terceira opção”, quando questionado se votaria em Lula ou Bolsonaro.

CIDADES. 5 | O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal Federal, 
derrubou a decisão da primeira 
instância do judiciário potiguar, que 
determinou o retorno imediato dos 
professores para aula presencial. Ele 
deferiu pedido impetrado pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação (Sinte). 

POOOLÍTICA. 
ggoovernado

DEPUTADO UBALDO FERNANDES: “DEFENDO QUE HAJA 
CPI, DESDE QUE NÃO SEJA PARA GERAR PALANQUE 
ELEITORAL. PRECISA OCORRER SEM COR PARTIDÁRIA”

RAFAEL BELLO/COB O IMPARCIAL

DIVULGAÇÃO

Ana Marcela Cunha foi eleita, no ano passado, a melhor atleta de maratona aquática do mundo pela sexta vez
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aqui até a eleição, o governo atravessa-
rá um “corredor polonês”. É assim que 
os principais aliados defi nem o quadro 
rumo a outubro de 2022, especialmen-
te nesse cenário de o presidente Jair 
Bolsonaro reafi rmando, constante-
mente, que o voto impresso é sinônimo 
de eleições livres e transparentes —e 
que, sem isso, não haverá eleição. A 
análise é da cientista política e jorna-
lista Denise Rothenburg.  

Segundo ela, as declarações au-
mentam a tensão às vésperas da reto-

mada dos trabalhos do Parlamento e 
do Poder Judiciário, num semestre que 
é visto como o período mais complica-
do, porque é quando se prepara o jogo 
para o ano eleitoral. E justamente num 
cenário em que o governo atravessa 
um de seus piores momentos, com o 
desemprego elevado, infl ação e tensão 
entre os Poderes, Legislativo e Judiciá-
rio querem frear Bolsonaro.

O presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luiz Fux ( foto), promete 
fazer um discurso contundente contra as 

ameaças à democracia. No Parlamento, 
a CPI da Covid volta com o foco sobre 
a negociação de vacinas, que, somada à 
polêmica do voto impresso, promete do-
minar esta semana de posse do novo mi-
nistro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

O senador pelo Piauí e presidente do PP 
chega ao Planalto com a tensão escalando 
uma oitava acima por causa das declara-
ções, ontem, de Bolsonaro, e justamente 
num tema que ele não elenca como priori-
dade e o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), já defi niu como perda de tempo. 

Se as difi culdades do governo se resumis-
sem à PEC do voto impresso e à CPI, ava-
liam ministros, não seria difícil resolver.

Porém, há tensões com o Judiciário e 
o próprio Executivo. No primeiro caso, o 
presidente ainda não se livrou das acusa-
ções de interferência na Polícia Federal e 
terá que prestar depoimento. Para com-
pletar, as pastas se engalfi nham por recur-
sos orçamentários e pressionam o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, a abrir o 
cofre para que o Bolsonaro e eles próprios 
possam mostrar serviço ao eleitor.

As tormentas 
para o governo 
até 2022

Eleições sujas
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta se-

gunda-feira 2 que o ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Luis Roberto Barroso quer 
eleições sujas e não democráticas em 2022. 
Em conversa com apoiadores que durou 40 
minutos, o chefe do Executivo fez diversas crí-
ticas ao presidente do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) e ao ex-presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva, do PT.

Declaração
“O que está em jogo? É impor uma ditadura 

no Brasil usando as armas da democracia. Se 
esse cara [Lula] volta, e tem tudo para voltar… 
Vamos pegar a realidade, é a realidade. Os mes-
mos que o tornaram elegível é que vão contar os 
votos na sala secreta. Acha que não vai voltar?”, 
disse o presidente, no Palácio da Alvorada.

Lobista
E completou Bolsonaro: “Quem quer eleição 

suja e não democrática é o ministro Barroso. Esse 
cara se intitula como quem não pode ser critica-
do. Ele foi para dentro do parlamento fazer lobby”. 
Bolsonaro afirmou que, se Lula for eleito em 2022, 
o Brasil acaba. Chamou o ex-presidente de picare-
ta, bêbado, cachaceiro, incompetente e corrupto.

Mudança
O presidente Jair Bolsonaro admitiu 

que o horário de verão pode voltar a vi-
gorar no país, desde que essa seja a von-
tade da população. Ele sugeriu enquetes 
em rádios para saber o que os brasileiros 
pensam dessa medida. Em entrevista 
à Rádio ABC, de Novo Hamburgo (RS), 
nesta segunda, ele foi questionado como 
via os pedidos de setores da economia 
que sugerem a medida de adiantar em 
uma hora os relógios do país durante pri-
mavera e verão com o objetivo de conter 
os gastos de energia em regiões que têm 
mais luz solar.

Lei Ezequiel
Um grupo de jipeiros integrantes de enti-

dades representativas do movimento se reu-
niu ontem com o presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB). No encontro, além 
de agradecer pela Lei de autoria do parlamen-
tar recentemente aprovada pela Casa e san-
cionada pelo Executivo – que regulamenta as 
atividades do setor -, celebraram o fomento à 
economia gerado com a iniciativa.

Estável
A taxa de ocupação de leitos críticos das 

unidades públicas de saúde no RN é de 37,6%, 
registrada ontem. Pacientes internados em 
leitos clínicos e críticos somam 194. Até o mo-
mento desta publicação são 189 leitos críticos 
(UTI) disponíveis e 114 ocupados, enquanto 
em relação aos leitos clínicos (enfermaria), são 
235 disponíveis e 80 ocupados. Segundo a Se-
sap, a Região metropolitana apresenta 38,1% 

dos leitos críticos ocupados, a região Oeste 
tem 37,8% e a Região Seridó tem 33,3%.

Aquecimento
O comércio deverá ficar aquecido durante esta 

semana que antecede o Dia dos Pais, resultando num 
faturamento de aproximadamente R$ 44 milhões 
com as vendas na capital. O número é 22,2% maior 
do que o computado na mesma pesquisa realizada 
no ano passado, que estimava movimento em torno 
de R$ 36 milhões na economia de Natal. O consumo 
médio deverá ficar em R$ 119,49 por compra.

Recordes
A Região Nordeste vem batendo recorde na 

produção de energia solar. De acordo com o Ope-
rador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), no dia 
19 de julho, a geração instantânea (pico) alcançou 
2.211 MW, às 12h14, montante suficiente para aten-
der a 20% da demanda do Subsistema do Nordeste 
naquele momento. O último recorde do tipo foi 
registrado no dia 28 de junho.

D

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br

AGÊNCIA BRASIL
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Em uma entrevista exclu-
siva ao Agora RN, o de-
putado estadual Ubaldo 

Fernandes (PL) falou sobre atu-
ação do seu mandato, analisou 
as gestões, estadual, municipal 
e federal, no contexto da pan-
demia. Ele também confi rmou 
seu apoio ao ministro Rogério 
Marinho, que poderá ser candi-
dato a senador.  Indagado sobre 
eleições estadual e federal, Ubal-
do disse que pode até apoiar a 
candidatura a reeleição da go-
vernadora Fátima Bezerra, mas 
entre Lula e Bolsonaro, optaria 
por um terceiro candidato.   

Agora RN – Em dois anos de man-
dato, de que forma o senhor tem 
trabalhado pelo estado?

Ubaldo Fernandes - Nosso 
mandato tem sido um dos mais 
atuantes, mesmo com a pande-
mia. Só no primeiro semestre de 
2021, tivemos 11 lei apresenta-
das e sancionadas pelo governo, 
além de várias emendas em prol 
dos municípios que estão pas-
sando por situação difícil nessa 
pandemia. O governo federal 
injetou muito recursos para os 
serviços básicos, porém,  para 
controlar o povo, a tarefa foi difí-
cil. Essa guerra de decretos con-
fundiu todo mundo. Não houve 
uma coordenação nacional de 
combate à doença. A população 
fi cou sem saber em quem acre-
ditar, cada uma dizia uma coisa 
diferente, isso   difi cultou o tra-
balho nos estados e municípios.

Agora RN - De que forma o senhor 
avalia a gestão do governo Fátima, 
nesse contexto da pandemia?

Ubaldo Fernandes - A governa-
dora recebeu muitos recursos do 
governo federal, porém ela fi cou 
dependendo do plano nacional, 
mas consegui fazer muita coisa. 
Ela cumpriu o que o Plano Nacio-
nal de Imunização determinou, 
ela fi cou dependendo disso. Os 
recursos são federais, isso fez 
com o ela fi casse engessada em 
função dessa dependência do 
governo federal. No meu enten-
dimento, houve uma politização 
generalizada da doença, por to-
dos os lados, isso foi ruim.

Agora RN - Como o senhor anali-
sa a gestão federal?

Ubaldo Fernandes - No meu 
entendimento, deixou muito a 
desejar. As vacinas poderiam 
ter chagado mais cedo, com 
isso a população brasileira, 

poderia estar toda imunizada. 
Não houve uma coordenação 
de combate à doença.

Agora RN – Sobre a gestão muni-
cipal, qual sua análise?

Ubaldo Fernandes - A gestão de 
Álvaro Dias foi aprovada pela po-
pulação. Então, analiso de forma 
bem positiva, apesar de todas as 
difi culdades que todos os prefei-
tos tiveram nesse período.

Agora RN – De que forma o se-
nhor tem acompanhado as CPIs 
do Senado, Assembleia e possi-
velmente uma que será instalada 
na Câmara de Natal?

Ubaldo Fernandes - Olha, eu 
defendo que haja CPI, desde que 
não seja para gerar palanque 
eleitoral. Sou contrário a existir 
em um ano pré-eleitoral.  A fi s-
calização e apuração dos fatos 
precisam acontecer dentro da 
prerrogativa de cada instituição, 
mas, para isso, não pode ser usa-
do para que alguns utilizem do 
radicalismo para fazer palanque 

eleitoral. Precisa ocorrer de forma 
responsável, sem cor partidária.

Agora RN – Eleições 2022, quais 
são seus posicionamentos para 
Senado, Câmara Federal, Gover-
no e Presidência?

Ubaldo Fernandes - Eu estou 
aguardando defi nirem os no-
mes, tudo ainda muito cedo. 
Hoje, o foco do PL, partido que 
faço parte, é priorizar a pro-
porcional, tanto de deputados 
estaduais como federais. Pre-
tendemos manter e, se possível, 
aumentar nossa bancada, que 
hoje tem três deputados, na As-
sembleia, e manter o deputado 
federal João Maia. Para o go-
verno, vamos ver quais nomes 
serão postos. Hoje, estamos em 
uma situação na base da gover-
nadora na  Assembleia Legislati-
va, mas não temos compromis-
so político. Precisamos saber 
os nomes para determinar uma 
posição. Hoje, não descartamos 
a possibilidade de apoiar a go-
vernadora Fátima Bezerra. 

Agora RN – Como o senhor vê es-
sa pré-candidatura do deputado 
Benes Leocádio ao governo?

Ubaldo Fernandes - É um 
bom nome, foi prefeito de La-
ges por cinco mandatos. Foi 
presidente da FEMURN, só 
não sei se empolga e se tem 
brilho para uma candidatura 
majoritária. Precisa da em-
polgação da população para 
enfrentar uma candidatura a 
majoritária.

Agora RN – Para o Senado, en-
tre os três nomes possíveis, Jean 
Paul, Rogério Marinho e Fábio 
Faria, quem o senhor apoiaria?

Ubaldo Fernandes - Eu tenho 
aproximação com o ministro 
Rogério Marinho, ele tem aten-
dido os pedidos dos políticos, 
e isso tem nos ajudado a aten-
dermos as demandas do povo.

Agora RN – Lula e Bolsonaro, 
quem o senhor apoiaria hoje?

Ubaldo Fernandes - Esperaria 
uma terceira opção.

ENTREVISTA | Deputado estadual pelo PL preferiu não se posicionar a favor nem de Lula, nem de Bolsonaro e diz até poder apoiar a reeleição da governadora 
Fátima Bezerra que, para ele, “conseguiu fazer muita coisa” no combate à pandemia. O parlamentar condena uso de CPI como palanque eleitotal

Ubaldo sobre eleições presidenciais: “Entre Lula 
e Bolsonaro, eu esperaria uma terceira opção”

DIVULGAÇÃO

Ubaldo: “Eu tenho aproximação com o ministro Rogério Marinho, ele tem atendido os pedidos dos políticos, e isso tem nos ajudado a atendermos as demandas do povo”

 A governadora recebeu 
muitos recursos do 
governo federal, porém 
ela ficou dependendo 
do plano nacional, mas 
consegui fazer muita coisa. 
Ela cumpriu o que o Plano 
Nacional de Imunização 
determinou, ela ficou 
dependendo disso. Os 
recursos são federais, 
isso fez com o ela ficasse 
engessada em função 
dessa dependência do 
governo federal”.

“

UBALDO FERNANDES
DEPUTADO ESTADUAL
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Oprefeito de Macaíba, Emí-
dio Júnior, e o deputado 
estadual Kleber Rodri-

gues discutiram a celeridade das 
obras de duplicação da BR-304 
e a iluminação da estrada com 
o superintendente regional do 
DNIT, Daniel Dantas, em reunião 
na sede do Departamento, em 
Natal, nesta terça-feira 29.

De acordo com o superinten-
dente, as obras da rodovia, uma 
das mais importantes do Rio 
Grande do Norte e que liga vários 
municípios, serão aceleradas a 
partir do próximo mês de agosto 
e a expectativa é que as estradas 
duplicadas tenham suas obras 
concluídas entre setembro e ou-
tubro deste ano, sendo o trecho 
liberado para tráfego. Os outros 

5 km em obras da rodovia serão 
concluídos em 2022.

Sobre a iluminação, Daniel 
declarou que transformadores e a 
fi ação do sistema foram furtados, 
uma situação recorrente em rodo-
vias e que o DNIT está trabalhan-
do para reestabelecer o serviço. O 
prefeito e o deputado agradece-
ram pela oportunidade e declara-
ram que estão acompanhando os 
desdobramentos dos trabalhos.

Segundo a assessoria da Pre-
feitura de Macaíba, na Grande 
Natal, uma quadrilha especia-
lizada roubou três transforma-
dores, que deixam trecho da BR 
304trecho Parnamirim/Macaíba 
às escuras. O prejuízo aos cofres 
públicos ultrapassa os R$ 400 mil, 
de acordo com a mesma fonte.

DIVULGAÇÃO

ALEX RÉGIS

GOVERNO FEDERAL

Nesta terça-feira 3, a Prefei-
tura de Natal amplia a va-
cinação para a população a 

partir de 29 anos sem comorbida-
des. Os trabalhadores da indústria, 
considerados integrantes do grupo 
prioritário do Plano Nacional de 
Imunização, estão na faixa etária de 
18 anos, completando a inclusão de 
vacinação de todos os segmentos 
prioritários do PNI. Este público de-
ve se dirigir exclusivamente ao Sesi. 

No site vacina.natal.rn.gov.br, 
constam todas as informações ofi -
ciais sobre os grupos em vacinação, 
locais de aplicação, fi las nos drives, 
documentação necessária para se 
vacinar e dúvidas frequentes. 

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, lembra que a pandemia ain-
da não acabou, apesar da dimi-
nuição no número de internações 

pela Covid-19, e convoca a popula-
ção a se vacinar. “É necessário que 
a população faça sua parte e vá se 
vacinar, com a primeira e a segun-
da dose”, afi rma Álvaro Dias. 

Para se vacinar, basta se diri-
gir a um dos cinco drives ou 35 
Unidades Básicas de Saúde le-
vando um documento com foto, 
comprovante de residência de 
Natal e o cartão de vacina. Caso 
a pessoa não tenha o cartão de 
vacinação é feito na hora. 

Segunda dose
A SMS Natal está disponibili-

zando a segunda dose em todos 
os pontos de imunização co-
vid-19 sendo necessário a apre-
sentação do cartão de vacina, 
documento com foto e compro-
vante de residência de Natal.

Oxford
Pode receber a D2 quem re-

cebeu a primeira dose até 10 de 
maio, ou 85 dias.

Coronavac
Pode receber a D2 quem comple-

tou 28 dias da primeira dose. 

Pfizer
Pode receber a D2 quem recebeu 

a primeira dose até 21 de maio.

Grávidas que tomaram a D1 
de Oxford

As gestantes que tomaram a 
primeira dose com o imunizante 
Oxford e que, por recomendação 
do Ministério da Saúde, não to-
maram a segunda dose, poderão 
completar seu esquema vacinal 
com o imunizante da Pfi zer.

Pessoas de 29 anos 
podem se vacinar em 
Natal a partir desta terça 
IMUNIZAÇÃO |  No site vacina.natal.rn.gov.br, constam as informações sobre os grupos em 
vacinação, locais de aplicação, filas nos drives e documentação necessária para se vacinar 

BR-304 às escuras e 
prejuízo de R$ 400 mil: 
prefeito de Macaíba 
recorre ao DNIT 

REGULARIZAR VIA

Prefeito Emídio Júnior e o 
deputado Kleber Rodrigues 
discutiram a celeridade das 
obras de duplicação da BR-304 
e a iluminação da estrada com 
o superintendente regional 
do DNIT, Daniel Dantas, em Natal

A SMS Natal está disponibilizando a 
segunda dose em todos os pontos de 
imunização contra a covid-19
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0015-06, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

com prazo de validade até 28/07/2022, em favor do empreendimento: Sistema 
Complementar de Drenagem de Águas Pluviais do Entorno do Gancho de Igapó; 
1ª Etapa, no qual consiste os seguintes serviços: Poços de Visitas - PV´s; escavação 
com a profundidade variável ao longo dos 1.033,53 metros de extensão; e instalação 
de 913,53 metros de Tunnel Liner. O empreendimento está localizado nas coordenadas 
de referência em UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: V inicial - 248.876,475 m E; 

Daniel de Almeida Dantas
Superintendente Regional DNIT/RN

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DO CERTAME

(TOMADA DE PREÇOS Nº 101/2021)
O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, comunica aos interessados que a 
data do certame foi alterada para o dia 18/08/2021 às 08h00min. Em virtude de correção na 
composição de preços, conforme § 4° do art. 21 da Lei 8.666. OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Francisco Magno Araújo da Silva - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DO CERTAME

(TOMADA DE PREÇOS Nº 103/2021)
O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, comunica aos interessados que a 
data do certame foi alterada para o dia 19/08/2021 às 08h00min. Em virtude de correção na 
composição de preços, conforme § 4° do art. 21 da Lei 8.666. OBJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Francisco Magno Araújo da Silva - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
REAPRAZAMENTO 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 está reaprazando a licitação para o dia 19/08/2021 as 09h00min, em virtude das 
alterações, inseridas na planilha orçamentaria. 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.

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
KATSILIS E KATSILIS & CIA. LTDA, CNPJ nº 06.216.278/0001-87, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a emissão da 
Licença Simplificada (LS), para produção de bordados para lingerie, localizada na Rua Rio Canoas, N° 270, 
Conj. Parque Industrial, Emaús, Parnamirim/RN. 
 

Vinicius Michel Vasconcellos Katsilis 
Representante legal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL

No dia 09 de julho de 2021, às dez horas da manhã, na sala de reuniões do Palácio Auta de 
Souza, localizada na Avenida Mônica Dantas, cinco membros participaram da segunda reunião 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico de Macaíba.
O presidente da Comissão, Auri Alaécio Simplício, que também é secretário de 
Desenvolvimento Econômico do Município iniciou a reunião falando das ações a serem 
executadas a curto e médio prazo para alavancar a economia macaibense.
O principal assunto abordado na pauta foi à reversão de áreas situadas no Distrito Industrial, 
mais precisamente da região CIA II (CENTRO INDUSTRIAL AVANÇADO), que atualmente 
passa por um processo administrativo para que as empresas proprietárias de espaços (lotes) 
localizados na área, que estão paralisados sejam devolvidos ao município. Além disso, foi 
discutida a legalidade no processo de concessão por parte da gestão anterior no que diz 
respeito aos lotes, mais especi camente a Empresa Plugtech. Por tanto, cou acordado que 
haveria uma nova convocação, através de jornal de grande circulação, e publicação em Diário 
O cial do munícipio, para deliberar sobre o assunto em pauta.
Foi citado e questionado também a respeito da pavimentação das ruas do CIAJA (CENTRO 
INDUSTRIAL AVANÇADO JOSÉ DE ALENCAR), nesse sentido o Presidente da comissão 
ressaltou a promessa por parte da Governadora do Estado em dar andamento aos serviços o 
mais breve possível, já que já está em suas mãos o projeto incluindo à avenida principal um 
Pórtico de Entrada.
A meta da Prefeitura é resolver o quanto antes a situação e atrair novos investidores para, 
consequentemente, gerar empregos e arrecadação de Impostos sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). A estimativa é que até 3000 empregos possam ser gerados 
após a implantação desses empreendimentos.
Sem mais, todos os membros presentes aprovaram, por unanimidade, a pauta apresentada e 
cando o presidente da Comissão, Auri Simplício, o responsável pelos encaminhamentos ao 

procurador do município para as divididas providências.
Auri Alaécio Simplício

(Presidente da Comissão)
Rondinelli Malheiro

(Membro da Comissão)
Sérgio Silva do Nascimento

(Membro da Comissão)
Odilon Benício Júnior

(Membro da Comissão)
Sócrates Vieira

(Membro da Comissão)

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
AUTO POSTO PARAISO LTDA inscrito sobre CNPJ: 02.795.690/0001-48 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Licença de Operação de nº 2019-135890/TEC/RLO-0223, com validade de 30/07/2027 para uma Revenda 
de Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 75m3, Localizado na Avenida Paulo 
Afonso 204 – Paraiso – Centro – Santa Cruz – RN. 
 

Bento de Lima Vasco 
Sócio Proprietário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO COM SRP Nº 002/2021
O Município de Poço Branco/RN, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro, 
designado pela portaria n.º 013/2021, torna público a ABERTURA da licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO COM SRP Nº 002/2021 - PE, tipo Menor Preço Por Itens, no dia 
16/08/2021, objetivando a AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
E NÃO PERECÍVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DESTE MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº 
002/2017, Decreto Municipal nº 013/2021 (Pregão Eletrônico), das Leis Complementares n° 123, de 
14 de dezembro de 2006 e 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e demais normas que regem a matéria. A sessão pública será realizada no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme informações a seguir: RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS ATÉ: 16/08/2021 – Horas: 09:29:00; LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 11/08/2021 – 
Horas: 14:00:00; ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 16/08/2021 – Horas: 09:30:00; 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/08/2021 – Horas: 09:30:00. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no sítio; www.portaldecompraspublicas.com.br 
no e-mail; prefeituradepocobrancocpl@gmail.com ou na Sala de Licitações da PMPB, sito na Av. 
Manoel Rodrigues da Silva, 156 – Centro – Poço Branco/RN, a partir da publicação deste Aviso, no 
horário de expediente.

Poço Branco/RN, 02 de agosto de 2021
VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO - Pregoeiro

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
TRANSPORTE E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA inscrito sobre CNPJ: 35.283.670/0001-47 torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Concessão da Licença de Operação de nº 2019-146423/TEC/RLO-0877, com vencimento em 
16/03/2026 para um TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS com capacidade total de 47,96 TON localizado 
na AVENIDA DÃO SILVEIRA 3712 – CANDELARIA – NATAL - RN. 
 

ANTONIO CARDOSO SALES 
Sócio Proprietário. 

O ministro Alexandre de Moraes,  
do Supremo Tribunal Federal, 
derrubou a decisão da primei-

ra instância do judiciário potiguar que 
determinou o retorno imediato dos 
professores para aula presencial, vol-
tando o plano de retomada gradual.

Moraes deferiu o pedido 
impetrado pelos advogados do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação (Sinte-RN) contra deci-
são da 2ª Vara da Fazenda Públi-
ca que havia diminuído o período 
de avanço das fases de retorno de 
14 dias, retornando o período an-
terior de maior tempo. “Em 2 de 

agosto de 2021: “(…) JULGO PRO-
CEDENTE o pedido, CASSANDO 
O ATO RECLAMADO proferido 
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal/
RN, nos autos da Ação Civil Pú-
blica 0800487-05.2021.8.20.5001, 
que alterou o prazo de intervalo 
entre as fases, mantendo-se, inte-
gralmente, o Plano de Retomada 
Gradual das Atividades da Rede 
Estadual de Ensino do Rio Gran-
de do Norte. Publique-se.”

Moraes derruba decisão que 
antecipava retorno de professores

STF Alexandre de 
Moraes deferiu o 
pedido impetrado pelos 
advogados do Sindicato 
dos Trabalhadores em 
Educação (Sinte-RN)

REPRODUÇÃO

Ministro Alexandre de 
Moraes cassou decisão da 
2ª Vara da Fazenda de Natal

Instalação e 
membros serão 
anunciados na 
quarta-feira

CPI DA COVID NO RN

A eleição dos membros da 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito - que irá in-

vestigar informações, contratos 
e atos do período de pandemia 
da Covid - será nesta quarta 4 de 
agosto, na sala das comissões da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte. A defi nição e 
regras da CPI da Covid serão deta-
lhadas em coletiva, no mesmo dia. 
     A coletiva para a imprensa será 
transmitida ao vivo pela Tv As-
sembleia, canal 10.3 e nas redes 
sociais (@assembleiarn) logo após 
a primeira reunião da comissão, 
onde serão apresentados proce-
dimentos administrativos num 
manual com as regras da CPI.

 Na primeira reunião da 
CPI será instalada a comissão 
e eleitos para as funções de 
membro e do presidente, vice e 
designação do relator entre os 
cinco deputados titulares. 
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Um dos muitos efeitos do go-
verno Bolsonaro na economia 
brasileira é a queda acentuada 

de investimentos estrangeiros no Brasil 
neste primeiro trimestre.

Isso, na contramão do crescimento 
de US$ 114 bilhões para países emer-
gentes no mesmo período e pelas mãos 
dos mesmos investidores.

Toda vez que o presidente deixa cla-
ra sua intenção de melar as eleições do 
ano que vem diante da muito possível 
hipótese de derrota, uma penca desses 
ricaços toma o bonde para longe daqui.

Ah, o bonde!

No romance do dramaturgo ame-
ricano Tennessee Williams, da segunda 
metade dos anos de 1940, uma linda e so-
frida mulher volta para a casa da irmã por 
não ter mais para onde ir, mas se defronta 
com a brutal oposição do cunhado.

A obra consagrada é “Um Bonde cha-
mado desejo”, sucesso no cinema e no teatro.  

No caso do sofrido povo brasileiro, 
a oposição maior não é de um cunha-
do, mas de um governo que não é pai, 

irmão ou mesmo um tio, mas um pa-
drasto, raivoso, ciumento e belicoso.

A política externa brasileira, ao lado 
da ambiental,de segurança, sanitária, 
educacional e econômica não é um con-
vite, é quase uma ação de despejo para 
quem deseja colocar dinheiro no país.

O cunhado deste enredo é Jair Bol-
sonaro e ele nem gosta da família que 
o elegeu com exuberância de votos em 
relação ao segundo colocado.

O cunhado não é parente, mas po-
de administrar a fortuna da mulher. E 
se bobear pode ser tão malvado  com 
os filhos dos outros como aquele tal 
Doutor Jairinho.

Na verdade, esse padrasto em ques-
tão só gosta dos filhos biológicos. E dos 
bajuladores incondicionais, dispostos 
a emporcalhar a própria biografia em 
troca de um lugarzinho na ‘famiglia’.

A decadência de relações sociais 

retratadas em obras épicas do século 
XX é sempre um tema recorrente da 
política quando as instituições fragili-
zadas abrem flancos para o golpismo 
de populistas de vocação autoritária.

Se os EUA enfrentaram uma situação 
de golpismo com Trump, no berço do capi-
talismo mundial, a família brasileira repleta 
de parentes oportunistas tem tudo a temer.

Dessa parentela em situação de 
desigualdade, há aqueles que comem 
várias vezes por dia, com direito à so-
bremesa, e os que passam fome sem 
direito até de reclamar.

E isso só dá confusão e afasta as visitas. 

Investidores em fuga lembram um bonde
MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

Em tempos de crise, todo si-
nal de consumo é bem-vindo 
para um comércio castigado 

pela pandemia da covid no ano 
passado e em parte deste.

É o que mostra a pesquisa de 
intenção de compras para o Dia 
dos Pais em Natal e Mossoró rea-
lizada anualmente pela Federação 
do Comércio do RN.

Apresentada nesta segunda-
-feira 2, o Dia dos Pais de 2021, a 

ser comemorado no próximo do-
mingo 8 terá um valor médio das 
compras, conhecido como tíquete 
médio, superior a R$ 115,00 - 22,2% 
maior do que o registrado em 2020, 
quando foi estimado para a data 
um movimento em torno de R$ 36 
milhões na economia de Natal.

Este ano, de acordo com a pes-
quisa, cerca de 370 mil natalenses 
(47,8% dos entrevistados) devem ir 
às compras, o que representará, se 
os números se confi rmarem,  uma 
injeção de R$ 44 milhões no co-
mércio da capital.

Um dos objetivos da pesquisa, 
além de exibir o potencial cresci-
mento ou redução das vendas, é 
identifi car os perfi s de compras 
e auxiliar empresários e lojistas a 
entenderem o que o consumidor 
deseja, imprimindo maior  efi ciên-
cia ao planejamento das vendas.

O presidente do Sistema Feco-

mércio RN, Marcelo Queiroz, está 
otimista. Ele acredita que a expecta-
tiva é de que mais de R$ 50 milhões 
sejam injetados no comércio do Rio 
Grande do Norte, contando com 
Mossoró, por ocasião da celebração. 

Na média, de acordo com a 
pesquisa deste ano, o consumo 
no Dia dos Pais em Natal será de 
R$ 119,49 por pessoa. É um gasto 
individual 8,1% nominalmente 
maior do que mostrou a pesquisa 
em 2020 (R$ 110,50).

Em Natal, as mulheres (52,6%) 
são a maioria entre aqueles que res-
ponderam à pesquisa e pretendem 
comprar pelo menos  um presente 
no Dia dos Pais. A maioria é jovem, 
com idades entre 18 e 24 anos (57,1%) 
e 25 e 34 anos (57,8%). Dessas, 54,4%  
têm ensino superior ou mais e 58,,3%  
ganham de 5 a 10 salários mínimos.

Os produtos mais buscados – e 
isso se repete todos os anos - são 

itens de vestuário (56,6%); perfuma-
ria/cosméticos (12,5%) e calçados e 
acessórios (9,9%). E esses presentes 
irmão na esmagadora maioria pre-
sentear pais mesmo (80,3%); mari-
dos (18,8%) e sogros (6,9%). Com a 
maioria dos consumidores de olho 
em promoções (66,1%).

E não pensem que os pais es-
tarão forrados de presentes, pois 
65,5% dos entrevistados declara-
ram que pretendem comprar um 
item apenas; 27,3% dois produtos e 
5,9% três ou mais, 54% parcelando 
no crediário e cartão de crédito.

Esse item, aliás, cresceu oito 
pontos percentuais em relação ao 
ano passado e mais de vinte pontos 
quando comparado com 2019. O 
meio de pagamento de 40,8% são 
cartões de débito e crédito.

Mais uma vez, os shoppings são 
os locais preferidos para as compras 
(40,5%), um pulo de quase quatro ve-

zes em relação ao ano passado, cuja 
participação era de 11,5%.

As compras no comércio de rua 
aparecem logo a seguir com 32,2% 
da preferência dos consumidores e 
as compras pela internet, que no ano 
passado lideravam as preferências 
por conta da pandemia, curiosamen-
te  aparecem neste ano em terceiro 
lugar, com 17,1% das opções. Essa 
participação no ano passado em re-
lação ao Dia dos Pais  foi de 33,5%.

Além do presente, 45,9% dos en-
trevistados afi rmaram que preten-
dem proporcionar um evento espe-
cial no Dia dos Pais deste ano, seja 
um almoço/jantar em casa (24,8%), 
almoço/jantar na casa de algum 
familiar (16,8%), ou almoçar/jan-
tar em algum restaurante ou fazer 
uma viagem (3,5%). Por outro lado, 
a maioria (53,1%) revelou que não 
pretende fazer nenhuma comemo-
ração especial na data.

NÚMEROS | A revelação está 
na pesquisa Fecomércio 
do RN divulgada nesta 
segunda-feira. Este ano, 
perto de 370 mil natalenses 
devem ir às compras, uma 
injeção de R$ 44 milhões no 
comércio da capital

Vendas presenciais devem superar 
internet no Dia dos Pais em Natal

Percepção econômica da população é pessimista
O levantamento da Fecomércio 

do RN também quis saber o 
que o natalense pensa da atu-

al situação econômica: 39,7% decla-
raram como ruim ou péssimo para 

compras; 41% consideraram regular 
e somente 19,4% ótima ou boa.

Em 2020, 43,3% consideravam 
o momento ruim ou péssimo pa-
ra compras; 42% regular e apenas 

14,7% bom ou ótimo. 
Em relação à situação fi nanceira 

familiar, a pesquisa apurou que para 
48,7% nada mudou quando compa-
rada ao ano anterior, mas para 14,2%  

a situação fi nanceira da família está 
um pouco melhor, enquanto para 
37,1% está pior em relação a 2020. 

Mesmo diante de um cenário 
econômico de incertezas, 68,7% 

dos consumidores natalenses 
acreditam que a situação fi nancei-
ra familiar daqui a um ano estará 
melhor, para 24,7% permanecerá 
inalterada e para 6,6% piorou.

REPRODUÇÃO

Este ano, de acordo com a 
pesquisa, cerca de 370 mil 
natalenses devem ir às compras
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Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Voto impresso e os riscos de agosto
Começa agosto, trazendo con-

sigo os precedentes de crises e tra-
gédias ocorridas no país. Um tema 
político preocupante e que poderá 

degringolar em choques entre os po-
deres e instituições é a proposta de 
adoção do voto impresso, em urnas 
eletrônicas.

Erros recíprocos
O debate perdeu o controle, de parte a parte e a radicalização 

se propagou. De um lado, o presidente da república insinua a não 
realização das eleições, se não houver a mudança. De outro, o pre-
sidente do TSE deixa a toga e vai à Câmara dos deputados bar-
ganhar votos contra a PEC, em tramitação. Ambas posições estão 
fora dos parâmetros do bom senso e da razoabilidade.

Tecnologia
A decisão fi nal será do Congresso Nacional e terá de ser respei-

tada. Em maio, audiência pública na Câmara reuniu especialistas 
idôneos, inclusive   o presidente da Associação Nacional dos Peri-
tos Criminais Federais.

Hipóteses
A conclusão dos técnicos foi não 

existir comprovação de nenhum tipo 
de fraude nas urnas eletrônicas. De 
outro lado, opinaram que todo siste-
ma computacional tem suas vulnera-
bilidades, sendo preciso melhorá-lo 
para que seja cada vez mais seguro. O 
resumo da ópera é que o eleitor não 
prova a fraude e o TSE também não 

pode garante que não há fraude.

Entendimento
O Brasil não poderá ir para uma 

eleição em 2022, com a espada de 
Dâmocles sob a cabeça, indicando 
suspeitas de fraudes. Ainda há tempo 
de solução negociada, como a audi-
tagem dos votos por amostragem, ou 
em certas localidades do país.

Saída
O tradicional peemedebis-

ta senador Roberto Requião 
anuncia saída do partido, após 
perder o controle da sigla no 
Paraná. Ele será candidato a 
governador tem como opções 
de fi liação o PDT, PT e PSB.

Bonner
William Bonner, apresenta-

dor há anos do Jornal Nacional, 
estaria decidido deixar a emisso-
ra em abril de 2022. Tem planos 
de trabalhar e morar em Portugal.

Vacina
O governo do Reino Unido 

oferece descontos em comida 
e taxi para promover a vacina-
ção entre os mais jovens. A faixa 
entre 18 e os 29 anos está mais 
relutante em se vacinar do que 
o resto da população adulta

Vinho
A venda de vinho no Brasil 

aumentou 18%. O país passou 
de 360 milhões para 430 mi-
lhões de litros entre 2019 e 2920.

Vendas no Natal
Otimismo no comércio com 

avanço da vacinação. A previ-

são é que as vendas do fi m do 
ano tenham alta de 6% contra 
2¨do ano passado. Muitos lo-
jistas já fazem estoques para 
os dois últimos meses de 2021. 

Portugal
O presidente de Portu-

gal Marcelo Rebelo de Sousa 
cumpriu agenda sábado em 
SP, para participar na reinau-
guração do Museu da Língua 
Portuguesa, ao lado . dos ex-
-presidentes Fernando Henri-
que Cardoso e Michel Temer. O 
presidente Bolsonaro estava em 
SP, mas preferiu acompanhar 
uma motociata com apoiado-
res, em Presidente Prudente.

Lula
Comenta-se, que Bolsona-

ro rejeitou o encontro do pre-
sidente português com Lula.

Humilhação
Caso se consume, terá sido 

humilhação e deboche com 
o futebol do RN, a decisão do 
treinador Renato Gaúcho de 
não vir a Natal quinta próxima 
comandar o Flamengo contra 
o ABC, na Copa Brasil. Além 
disso, mandará time reserva.

OLHO ABERTO

Biblioteca Municipal Ney Pontes 
Duarte volta a receber visitantes

A Biblioteca Municipal Ney 
Pontes Duarte voltou a re-
ceber visitação de grupos de 

alunos de escolas públicas e priva-
das, nesta segunda-feira 2. A visita-
ção em grupos havia sido suspensa 
por quase dois anos por conta da 
pandemia da covid-19. A retomada 
segue as normas de prevenção à 
covid-19 e com controle de público 
a cada visitação. Promover o acesso 
de jovens à literatura com incentivo 
a leitura é uma das ações desenvol-
vidas pela Secretaria Municipal de 
Cultura na Biblioteca Municipal.

A diretora da Biblioteca Muni-
cipal Ney Pontes Duarte, Rafaella 
Costa, explicou a retomada da visi-
tação marca as ações de incentivo 
e promoção da leitura em crianças. 
“Estamos retomando hoje dia 2 de 
agosto, começando agosto com 
muito gosto de receber crianças. 
Uma forma de incentivar leitura e 
formar novos leitores junto com as 
escolas, nessa parceria de formar 
novos cidadãos leitores. Uma coisa 
que muito importante, pois hoje es-
tamos concorrendo com as tecno-
logias. A importância que as escolas 
saibam que estamos retomando de-
pois de quase dois anos essa ativida-
de na Biblioteca Ney Pontes, que as 
escolas promovam ainda mais essas 
visitas e as crianças tenham esse in-
teresse. Nós temos um acervo infan-
til que é totalmente voltado para as 
crianças e essa iniciação de leitores 
mesmo, desde pré-escola até o 5º 

ano que a gente tem que incentivar 
realmente. É uma retomada bem 
signifi cativa, satisfatória e feliz. Aos 
poucos vamos retomar de forma ge-
ral”, destacou Rafaella Costa.

Durante as visitações de grupos 
de alunos, os protocolos e cuida-
dos de prevenção à covid-19 serão 
seguidos. “Nós estamos seguindo 
porque ainda estamos em meio a 
uma pandemia e seguimos todos os 
protocolos, atendendo ao limite de 
até 150 pessoas porque não deixa 
de ser um evento. Estamos rece-
bendo um número maior do que a 
quantidade de alunos que costuma 
vim somente estudar aqui. Segui-
mos todos protocolos com uso de 
máscara e álcool em gel de tentar 
manter um distanciamento mes-
mo sendo crianças. Os parceiros 
que trazemos para contação de 
histórias antes mesmo de iniciar fa-
zem essa recomendação”, ressaltou 
a diretora da Biblioteca Municipal.

Os alunos do Colégio Tempi-
nho Livre foram os primeiros a 
visitarem a Biblioteca Municipal, 
que funciona no prédio histórico 
da União Caixeiral, na Praça da 
Redenção, no Centro de Mossoró. 
Os alunos são das turmas de Jar-
dim III e IV, além do 1º, 2º, 3º,4º e 
5º anos do Ensino Fundamental da 
unidade de ensino que funciona no 
loteamento Nova Mossoró. O ator e 
diretor teatral Júnior Félix contou 
para as crianças histórias do livro 
“Os animais têm razão” do poeta 

mossoroense Antônio Francisco.
“É o primeiro contato que eles 

têm com a biblioteca pública. Isso 
se deu pelo nosso projeto de leitura 
que estamos trabalhando desde o 
início do ano letivo, um projeto de 
incentivo a leitura nossos pequenos 
que sabemos que é tão importante. 
Estamos colocando em prática a 
segunda parte do nosso projeto de 
leitura. Eles fi caram muitos felizes 
porque eles gostam muito desse 
universo de leitura”, disse Paula Pa-
trícia, que é diretora da escola.

As escolas públicas e privadas 
que tenham interesse em levar gru-
pos de estudantes para visitação 
podem procurar a equipe da Bi-
blioteca Ney Pontes. “Pode vim até 
aqui a biblioteca ou entrar em con-
tato conosco vias nossos telefones 
3315-5177 ou 3315-5178 ou entrar 
em contato pela nossa rede social 
no perfi l @bibliotecaneypontes 
e também pelo email biblioteca-
municipal@prefeiturademossoro.
com.br para agendar a visita”, in-
formou a diretora Rafaella Costa.

Em 2021, a Biblioteca Munici-
pal Ney Pontes Duarte completou 
73 anos e continua sendo marco 
para literatura, cultura e história de 
Mossoró. Atualmente, a Biblioteca 
Ney Pontes Duarte tem cinco acer-
vos com milhares de exemplares 
de livros e documentos. O acervo 
é classifi cado por Infantil, Geral, 
Referência, Obras Raras e Coleção 
Mossoroense/Norte-rio-grandense.

MOSSORÓ | Retomada segue normas de prevenção à covid-19. Promover o acesso de 
jovens à literatura com incentivo a leitura é uma das ações desenvolvidas pela Secretaria

ALLAN PHABLO

Escolas públicas e privadas 
podem agendar visitas à 
Biblioteca Municipal
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“Animais inocentes condena-
dos à prisão perpétua”. É 
assim que o ambientalista 

Dionísio Carvalho defi ne a prática 
de criar pássaros em gaiolas. Inspi-
rado pela liberdade natural desses 
animais, Dionísio iniciou uma cam-
panha em Teresina, no Piauí, e pas-
sou a percorrer uma antiga feira de 
pássaros no Centro teresinense para 
chamar a atenção das pessoas para 
o tema. “#SalveOsPassarim foi uma 
iniciativa que eu tomei como ativista 
autoral e outras pessoas agregaram 
ao movimento. E criou repercussão 
quando a gente mostrou as imagens 
dos animais presos sendo trafi cados 
ao ar livre aqui na Capital”, conta.

O movimento que é contra a 
prática de prender em gaiolas aves 
nativas e exóticas tem repercutido 
no Estado do Piauí e já há Projeto 
de Lei (PL) propondo a proibição 
da fabricação e comercialização de 
gaiolas e similares para a criação de 
pássaros em cativeiro. O PL 136/21 é 
de autoria do deputado estadual Ziza 
Carvalho (PT) e tramita na Comissão 
de Constituição e Justiça, da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Piauí.

A discussão também avança no 
País. “A campanha não é só restrita 
ao Piauí. Estamos em conversas com 
a frente parlamentar ambientalista 
nacional”, destaca Dionísio. Na esfera 
federal, um exemplo é o PL 1487/19, 
em tramitação na Câmara dos Depu-
tados, que propõe alteração da Lei Nº 
5197/1967 para proibir a criação de 

pássaros em gaiolas e viveiros. Até o 
momento, não há proibição expressa 
na legislação brasileira quanto à cria-
ção de pássaros em gaiolas. Mas, em 
contexto mundial, por exemplo, as 
gaiolas são proibidas na Índia e a Co-
missão da União Europeia aprovou o 
fi m gradual da criação industrial de 
animais engaiolados até 2027.

Origem do hábito
A prática de criar animais sil-

vestres como bichos de estimação é 
antiga na história da humanidade. 
E no Brasil esse costume perdura. 
“Antes da chegada dos europeus, gru-
pos indígenas já tinham o hábito de 
criar esses animais, tanto que para os 
falantes do tupi havia o termo che-
rimbane (‘coisa muito querida’) para 
designar os animais que viviam nas 
aldeias na companhia dos seres hu-
manos. Os europeus que aqui chega-
ram, como os portugueses, também 
mantinham esse hábito”, detalha 
Dimas Marques, assessor de plane-

jamento e assuntos estratégicos da 
organização não governamental Ins-
tituto Profauna – Proteção à Fauna e 
Monitoramento Ambiental.

Além do aspecto cultural, as ca-
racterísticas dos animais também 
atraem. É o que diz o biólogo e coor-
denador geral do Instituto Profauna, 
Tiago Leite. “Os psitacídeos – que são 
os papagaios, araras, periquitos, ma-
racanãs e afi ns – não têm a caracterís-
tica do canto, que é o que muitas vezes 
chama a atenção nos passeriformes 
(pássaros), mas têm a beleza deles, 
que é algo bastante ímpar em termos 
de plumagem, e a capacidade de esses 
animais repetirem o que as pessoas 
falam chama muita atenção”, declara. 
E essas especifi cidades acabam sendo 
visadas pelo mercado clandestino.

A Instrução Normativa do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), segundo a Agência Eco Nor-
deste, defi ne bicho de estimação ou 
de companhia como: “animal prove-

niente de espécie da fauna silvestre 
nativa, nascido em criadouro comer-
cial autorizado para tal fi nalidade, 
mantido em cativeiro domiciliar, sem 
fi nalidade de abate, de reprodução, 
uso científi co, uso laboratorial, uso 
comercial ou de exposição”. E para 
quem opta por criar aves silvestres, é 
necessário preparo, conhecimento da 
biologia da espécie e condições para 
que o animal tenha qualidade de vida.

“Isso não quer dizer que esses 
animais estão adaptados ao confi -
namento e, seja o animal doméstico 
ou silvestre, caso sejam mantidos de 
forma inadequada, negligenciando 
necessidades específi cas, estão sujei-
tos a sofrimentos. Mas também não é 
verdade que todos os animais em ca-
tiveiro estão em sofrimento”, destaca 
o biólogo Fábio Nunes.

O hábito é controverso. Há quem 
defenda que a criação comercial legali-
zada de silvestres e a criação amadora 
de pássaros ajudariam a conservar e 
combater o tráfico, por manter certa re-

serva de animais em cativeiro, evitando 
a extinção. Contudo, Dimas Marques 
discorda. “A lista das espécies com 
maior número de animais apreendidos 
coincide com as espécies mais criadas 
legalmente. Ou seja, a criação legaliza-
da não está evitando que as pessoas 
procurem os traficantes de fauna. E as 
criações comercial e amadora selecio-
nam características no processo repro-
dutivo (melhor canto, uma determi-
nada aparência, um comportamento, 
etc.) para atender exigências do merca-
do, o que é muito diferente do processo 
evolutivo natural. Além disso, são raros 
os criadores dispostos a ceder animais 
para, ainda que fosse possível, projetos 
conservacionistas”, argumenta.

Combate ao tráfico de aves
Os animais sempre foram vistos 

como “recursos naturais” e, durante 
anos, não houve fi scalização ou nor-
mas referentes ao comércio de ani-
mais silvestres. Esse contexto mudou 
em 1998, com a Lei de Crimes Am-
bientais. “A legislação passou a prever 
que o comércio de animais silvestres 
sem as devidas autorizações e os devi-
dos regramentos seria uma atividade 
ilícita. A partir daí, foi se trabalhando 
no que diz respeito ao fortalecimento 
da legislação ambiental em relação à 
proteção da fauna no Brasil”, analisa 
Tiago Leite, biólogo e coordenador 
geral do Instituto Profauna.

“A Lei de Crimes Ambientais tipi-
fi ca como crime o tráfi co de animais 
silvestres, prevendo pena de detenção 
de 6 meses a 1 ano e multa, podendo 
ser agravada se o crime for praticado 
contra espécie rara ou considerada 
ameaçada de extinção e até triplicada 
se decorrente de caça profi ssional”, 
menciona Lucíola Cabral, advogada e 
presidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos dos Animais da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) no Ceará.

Campanha #SalveOsPassarim alerta 
para consequências de aprisionar aves
ORIGEM | A prática de criar 
animais silvestres como 
bichos de estimação 
é antiga na história da 
humanidade; no Brasil 
esse costume perdura

DIONÍSIO NETO

No Piauí, existe Projeto de Lei propondo proibição da fabricação e comercialização de gaiolas e similares para a criação de pássaros

A Feira do Empreendedor Digital 
2021, do Sebrae, está com ins-
crições abertas para os visitan-

tes. O maior evento de empreendedo-
rismo do mundo ocorre de 23 a 27 de 
outubro, das 10h às 20h. Durante os 
cinco dias, quem pretende empreen-
der ou já tem uma micro ou pequena 
empresa encontrará uma programa-
ção diversifi cada, com muita infor-
mação e oportunidades de negócio, 
totalmente gratuita e 100% online.

A Feira vai ser realizada na plata-
forma de realidade virtual Sebrae Ex-
perience, que permite uma navega-

ção em ambiente 3D fácil, intuitiva, 
com acesso imediato aos expositores, 
conteúdos e soluções para os peque-
nos negócios. Com poucos cliques, os 
empreendedores também poderão 
fazer contato com o atendimento re-
moto e conversar com os consultores 
do Sebrae, disponíveis para tirar dú-
vidas e passar orientações.

O Sebrae Experience é compatível 
com os navegadores Chrome, Firefox, 
Edge, Safari e IE, podendo ser acessa-
do por tablet, celular e desktop.

Durante a Feira, haverá uma 
programação variada de palestras 

– todas com intérpretes de Libras – 
formando jornadas de conhecimen-
to sobre fi nanças, vendas, atuação na 
internet, inserção no mercado inter-
nacional, MEI, entre outros temas.

Além disso, serão promovidas 
Rodadas de Negócios Virtuais, nas 
quais empresas terão a oportunidade 
de negociar diretamente seus produ-
tos e serviços. Nas Rodadas, poten-
ciais compradores e vendedores se 
reúnem de forma online para fazer 
transações comerciais conforme in-
teresses em comum. A previsão é que 
sejam realizadas cerca de 300 reuni-

ões envolvendo 260 participantes.
“Uma mudança acelerada pela 

pandemia foi a digitalização dos 
eventos. Se antes a Feira do Em-
preendedor era restrita a algumas 
cidades que realizam o evento pre-
sencial, muitas vezes bianual, agora 
ganhamos a potência da participa-
ção online em todo o país. E levar 
esta enorme programação gratuita 
e relevante, com possibilidade de ge-
ração de negócios para donos de pe-
quenos negócios de todo país, faz da 
Feira um evento verdadeiramente in-
clusivo e para todos”, destaca o presi-

dente do Sebrae, Carlos Melles. “Com 
a ampliação da capilaridade do even-
to, pinçamos o que tem de melhor no 
Sebrae de cada região e oferecemos a 
todo o país”, acrescenta.

Outra atração da Feira será a 
Vitrine, um formato novo para o 
empreendedor apresentar sua mar-
ca, produtos e serviços ao público, 
trocar cartões de visita virtuais e já 
encaminhar negociações.

Para se inscrever na Feira do Em-
preendedor Digital 2021, basta aces-
sar: feiradoempreendedor21.com.br. 
O lançamento será dia 5 de outubro.

Abertas inscrições para a Feira do Empreendedor Digital 2021
SEBRAE EXPERIENCE
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EXTRATO DE EDITAL – AVISO DE ELEIÇÃO 

 
Nos termos da Resolução 1.981, de 23/10/2017 e 2.068, de 10/05/2021, do Cofecon, faço saber que no dia 27 
de outubro do ano de 2021, a partir das 8 (oito) horas até às 20 (vinte) horas do dia 29/10/2021, no sítio 
eletrônico www.votaeconomista.org.br,  serão realizadas eleições para renovação de terço de Conselheiros 
Efetivos e Suplentes deste Corecon-RN, conforme critério de vagas estabelecido, e de Delegado-Eleitor Efetivo 
e Suplente junto ao Colégio Eleitoral do Cofecon. O prazo para registro de chapas no Corecon-RN será de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação, encerrando-se às 16:00 horas do dia 31 de 
agosto de 2021. O registro das chapas será feito de acordo com a Resolução 1.981, de 23 de outubro de 
2017, do Cofecon, a ser efetuado na sede deste Conselho, localizada na Rua Princesa Isabel, 815, Cidade 
Alta, Natal/RN, no horário das 9h às 16h. O Edital completo encontra-se no Site www.corecon-rn.org.br e 
fixado no quadro de aviso na sede do Corecon-RN. Natal/RN, 02 de agosto de 2021. Econ. Marcos Frederico 
Carreras Simões – Presidente do Corecon-RN. 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO SAO TOME LTDA - CNPJ: 04.839.900/0003-40, torna público que recebeu do IDEMA a 
Licença de Operação N0 2021-160603/TEC/LO-0202, com prazo de validade até 28/07/2027, para atividade 
de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Rua Barão do Rio Branco, 
n° 190, Centro, São Tomé/RN. 
 

Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 

Senhores Acionistas: Em atendimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apresentação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais.   A Administração

2020 2019
ATIVO não auditado
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 180 44
 Outros créditos 43 –
 Derivativos contratados 11.727 –

11.950 44
Não Circulante
 Outros créditos 1.090 –
 Imobilizado 40.764 3.284

   
Total do ativo 53.804 3.328

2020 2019
PASSIVO não auditado
Circulante
 Fornecedores 17.169 315
 Impostos a pagar 1 2
 Outras contas a pagar 434 –

17.604 317
Não Circulante
 Derivativos contratados – 2.472
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 3.010
 Outras contas a pagar 3.948 –

3.948 5.482
Patrimônio líquido
 Capital social 20.593 10
 Outras reservas 11.727 (2.472)
 Prejuízos acumulados (68) (9)
Patrimônio líquido 32.252 (2.471)
Total do passivo e patrimônio líquido 53.804 3.328

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social Outras reservas Prejuízos acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2019 10 – – 10
não auditado
Outros resultados abrangentes hedge accounting – (2.472) – (2.472)
Prejuízo do exercício – – (9) (9)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 10 (2.472) (9) (2.471)
Outros resultados abrangentes hedge accounting – 14.199 – 14.199
Aumento de capital com AFAC conforme AGE 15.12.2020 20.583 – – 20.583
Prejuízo do exercício – – (59) (59)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 20.593 11.727 (68) 32.252

Demonstrações de Resultados

2020 2019
não auditado

Receita operacional líquida – –
Custo do serviço de energia elétrica   
Custo com energia elétrica   
  Custo de operação – –
Lucro bruto – –
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (60) (9)
Resultado antes do resultado financeiro 
 e tributos sobre o lucro (60) (9)
 Receitas financeiras 2 –
Resultado financeiro 2 –
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (58) (9)
 Imposto de renda e contribuição social correntes (1) –
Resultado líquido do exercício (59) (9)

Diretoria
Filipe Domingues - Diretor Presidente Justo Valle - Gerente Financeiro

Contador
Alfredo Antonio Tessari Neto - CRC 1SP176534/O-5

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede da Companhia

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

2020 2019
não auditado

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (59) (9)

(59) (9)
Variação em:
 Outros créditos (1.134) 10
 Fornecedores 16.854 315
 Outros impostos a pagar (1) 2
 Outras contas a pagar 4.382 –
Caixa gerado pelas atividades operacionais 20.042 318
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 (aplicado nas) das atividades operacionais 20.042 318
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adições ao imobilizado (37.480) (3.284)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (37.480) (3.284)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Aumento de capital 17.573 –
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 3.010
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamentos 17.573 3.010
Aumento (redução) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa 136 44
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 44 –
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 180 44

136 44

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

2020 2019

não auditado

Resultado líquido do exercício (59) (9)

Outros resultados abrangentes 14.199 (2.472)

Resultado abrangente do exercício 14.140 (2.481)

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais

Relatório da Administração

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE I S.A.
CNPJ/MF nº 31.199.583/0001-55

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em atendimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apresentação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais.   A Administração

2020 2019
ATIVO não auditado
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 179 41
 Derivativos contratados 11.727 –
 Outros créditos 15 –

11.921 41
Não Circulante
 Outros créditos 1.090 –
 Imobilizado 41.395 3.267

  
Total do ativo 54.406 3.308

2020 2019
PASSIVO não auditado
Circulante
 Fornecedores 17.242 315
 Impostos a pagar 7 –
 Outras contas a pagar 496 –

17.745 315
Não Circulante
 Derivativos contratados – 2.472
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 2.992
 Outras contas a pagar 4.670 –

4.670 5.464
Patrimônio líquido
 Capital social 20.307 10
 Outras reservas 11.727 (2.472)
 Prejuízos acumulados (43) (9)
Patrimônio líquido 31.991 (2.471)
Total do passivo e patrimônio líquido 54.406 3.308

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital social Outras reservas Prejuízos acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019 10 (2.472) (9) (2.471)
não auditado
Outros resultados abrangentes hedge accounting – – – –
Prejuízo do exercício – – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 10 (2.472) (9) (2.471)
Outros resultados abrangentes hedge accounting – 14.199 – 14.199
Aumento de capital conforme AGE 15.12.20 20.297 – – 20.297
Prejuízo do exercício – – (34) (34)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 20.307 11.727 (43) 31.991

Demonstrações de Resultados

2020 2019
não auditado

Receita operacional líquida – –
Custo do serviço de energia elétrica
Custo com energia elétrica

– –
  Custo de operação
Lucro bruto – –
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (55) (9)
Resultado antes do resultado financeiro
  e tributos sobre o lucro (55) (9)
 Receitas financeiras 28 –
Resultado financeiro 28 –
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (27) (9)
 Imposto de renda e contribuição social correntes (7) –
Resultado líquido do exercício (34) (9)

Diretoria

Filipe Domingues - Diretor Presidente Justo Valle - Gerente Financeiro

Contador

Alfredo Antonio Tessari Neto - CRC 1SP176534/O-5

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede da Companhia

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

2020 2019
não auditado

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (27) (9)

(27) (9)
Variação em:
 Outros créditos (1.105) 10
 Fornecedores 16.927 316
 Outras contas a pagar 5.166 –
Caixa gerado pelas atividades operacionais 20.961 317
Fluxo de caixa líquido proveniente
  (aplicado nas) das atividades operacionais 20.961 317
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adições ao imobilizado (38.128) (3.267)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (38.128) (3.267)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Aumento de capital 17.305 –
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 2.992
Caixa líquido proveniente das atividades
  de financiamentos 17.305 2.992
Aumento (redução) líquido de 
 caixa e equivalentes de caixa 138 41
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 41 –
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 179 41

138 41

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

2020 2019

não auditado
Resultado líquido do exercício (34) (9)
Outros resultados abrangentes 14.199 (2.472)
Resultado abrangente do exercício 14.165 (2.481)

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE II S.A.
CNPJ/MF nº 31.199.569/0001-51

Indicador do 
Ipea mostra que 
investimentos 
cresceram 1,6% 

RETOMADA 

Os investimentos cresce-
ram 1,6% em maio na 
comparação com o mês 

anterior. Em relação ao mesmo 
período de 2020, a expansão 
fi cou em 0,5%. Os dados, do In-
dicador Mensal de Formação 
Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
foram divulgados nesta segun-
da, 2, pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). O in-
dicador é composto por máqui-
nas e equipamentos, construção 
civil, outros ativos fi xos e a sua 
evolução representa aumento 
da capacidade produtiva da eco-
nomia e a reposição da deprecia-
ção do estoque de capital fi xo.  

Segundo o Ipea, a alta nos in-
vestimentos de maio representa 
uma recuperação de apenas 
uma parte da queda de 17,4% 
registrada no mês anterior. Em 
abril, os investimentos foram in-
fl uenciados pela forte queda nas 
importações, explicada por uma 
base de comparação elevada 
em março. Também foram con-
tabilizadas muitas operações 
envolvendo importações de pla-
taformas de petróleo associadas 
ao Repetro, o regime aduaneiro 
especial de exportação e de im-
portação de bens que se desti-
nam às atividades de pesquisa.

“Esse regime se encerrou 
em dezembro do ano passado, 
mas mesmo tendo acabado 
existe uma defasagem com re-
lação à contabilização do que 
aconteceu até dezembro, por 
isso a gente ainda viu ao longo 
dos cinco primeiros meses de 
2021 esse feito ainda nas esta-
tísticas porque são coisas que 
aconteceram até dezembro do 
ano passado, mas ainda estão 
sendo contabilizadas”, explicou 
o autor do estudo e pesquisador 
do Ipea, Leonardo Carvalho, em 
entrevista à Agência Brasil.

“Ao longo dos próximos me-
ses, a gente espera que isso pare 
de acontecer. A tendência é que 
esses efeitos contábeis se encer-
rem de uma vez por todas, e pos-
samos ter uma visão mais clara 
sem esse tipo de ruído”, disse.

MARCELO CASAL JR 

Investimentos cresceram frente a abril 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

  
ALLYSON JOSÉ DA SILVA, CPF: 101.851.344-24, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada – LS para a para 
extração de 1.000 m³/mês de areia, em uma área de 2,82 hectares, localizada no Sítio Matão, s/nº, zona 
rural, João Câmara/RN. Processo ANM nº 848.012/2021. 
 

Allyson José da Silva 
Requerente 

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em atendimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apresentação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais.   A Administração

2020 2019
ATIVO não auditado
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 250 41
 Outros créditos 15 –
 Derivativos contratados 5.864 –

6.129 41
Não circulante
 Outros créditos 545 –
 Imobilizado 29.398 1.722

  
Total do ativo 36.072 1.763

2020 2019
PASSIVO não auditado
Circulante
 Fornecedores 17.021 311
 Impostos a pagar 13 –
 Outras contas a pagar 257 –

17.291 311
Não circulante
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 1.447
 Derivativos contratados – 1.236
 Outras contas a pagar 2.416 –

2.416 2.683
Patrimônio líquido
 Capital social 10.517 10
 Outras reservas 5.864 (1.236)
 Prejuízos acumulados (15) (5)
Patrimônio líquido 16.365 (1.231)
Total do passivo e patrimônio líquido 36.072 1.763

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital social Outras reservas Prejuízos acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019 10 863 – 873
Outros resultados abrangentes hedge accounting – (2.099) – (2.099)
Prejuízo do exercício – – (5) (5)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 10 (1.236) (5) (1.231)
Outros resultados abrangentes hedge accounting – 7.099 – 7.099
Aumento de capital com AFAC conforme AGE 15.12.2020 10.507 – – 10.507
Prejuízo do exercício – – (10) (10)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 10.517 5.863 (15) 16.365

Demonstrações dos Resultados

2020 2019
não audita-

do
Receita operacional líquida – –
Custo do serviço de energia elétrica
Custo com energia elétrica

– –
 Custo de operação
Lucro bruto – –
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (49) (5)
Resultado antes do resultado financeiro 
 e tributos sobre o lucro (49) (5)
 Receitas financeiras 51 –
 Despesas financeiras – –
Resultado financeiro 51 –
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 2 (5)
 Imposto de renda e contribuição social correntes (12) –
Resultado líquido do exercício (10) (5)

Diretoria

Filipe Domingues - Diretor Presidente Justo Valle - Gerente Financeiro

Contador

Alfredo Antonio Tessari Neto - CRC 1SP176534/O-5

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede da Companhia

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019

não auditado
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 2 (5)

2 (5)
Variação em:
 Outros créditos (560) 10
 Fornecedores 16.710 310
 Outros impostos a pagar 1 –
 Outras contas a pagar 2.673 –
Caixa gerado pelas atividades operacionais 18.826 315
Fluxo de caixa líquido proveniente
 (aplicado nas) das atividades operacionais 18.826 315
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adições ao imobilizado (27.676) (1.722)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (27.676) (1.722)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Aumento de capital 9.060 –
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 1.447
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamentos 9.060 1.447
Aumento (redução) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa 210 41
 Caixa e equivalentes de caixa no início do
  exercício 41 –
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 250 41

209 41

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

2020 2019

não auditado

Resultado líquido do exercício (10) (5)

Outros resultados abrangentes 7.100 (1.236)

Resultado abrangente do exercício 7.090 (1.241)

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE V S.A.
CNPJ/MF nº 31.199.661/0001-11

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em atendimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apresentação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais.   A Administração

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais

2020 2019
ATIVO não auditado
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 222 –
 Outros créditos 15 –

237 –
Não Circulante
 Outros créditos 10 10
 Imobilizado 31.978 300

  
Total do ativo 32.225 310

2020 2019

PASSIVO  não auditado
Circulante

 Fornecedores 16.419 311
 Impostos a pagar 1 –
 Outras contas a pagar 347 –

16.767 311
Não Circulante
 Outras contas a pagar 3.312 –

3.312 –
Patrimônio líquido

 Capital social 12.211 10
 Prejuízos acumulados (65) (11)
Patrimônio líquido 12.146 (1)
Total do passivo e patrimônio líquido 32.225 310

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020 2019

não auditado
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (54) (11)

(54) (11)
Variação em:
 Outros créditos (15) –
 Fornecedores 16.108 –
 Derivativos contratados 347 –
 Outros impostos a pagar 1 –
 Outras contas a pagar 3.312 311
Caixa gerado pelas atividades operacionais 19.699 300
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 (aplicado nas) das atividades operacionais 19.699 300
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adições ao imobilizado (31.678) (300)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (31.678) (300)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Aumento de capital 12.201 –
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamentos 12.201 –
Aumento (redução) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa 222 –
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício – –
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 222 –

222 –

Demonstrações dos Resultados

2020 2019

não auditado
Receita operacional líquida – –
Custo do serviço de energia elétrica
Custo com energia elétrica   

– –
  Custo de operação
Lucro bruto – –
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (54) (11)
Resultado antes do resultado financeiro 
 e tributos sobre o lucro (54) (11)
 Despesas financeiras – –
Resultado financeiro – –
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (54) (11)
Resultado líquido do exercício (54) (11)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

2020 2019

não auditado

Resultado líquido do exercício (54) (11)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício (54) (11)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital social Outras reservas Prejuízos acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2019 10 – – 10
Prejuízo do exercício – – (11) (11)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 10 – (11) (1)
Aumento de capital com AFAC conforme AGE 15.12.2020 12.201 – – 12.201
Prejuízo do exercício – – (54) (54)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 12.211 – (65) 12.146

Diretoria

Filipe Domingues - Diretor Presidente Justo Valle - Gerente Financeiro

Contador

Alfredo Antonio Tessari Neto - CRC 1SP176534/O-5

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede da Companhia

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE VI S.A.
CNPJ/MF nº 31.199.538/0001-09

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ANTONIO I DANTAS, CNPJ 40.072.229/0001-56, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO, para um Comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na LOC ROD RN 227 – S/N - KM 13, ZONA RURAL, 
SANTANA DO SERIDO/RN - 59.378-000. 

 
Antonio Ivo Dantas 

Proprietário 

 
                                                       ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE 

                                                       ALTERNATIVO DE NATAL E RN - CNPJ: 34.436.190/0001-06 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 
 

A Associação dos proprietários de transportes alternativo de Natal e RN – ASPTRAN/RN, através de sua 
Diretoria, devidamente representada pela sua Presidente, Grace Kelly Cavalcanti de Barros, em consonância 
com o estabelecido pelo Estatuto Social, convoca todos os associados para participação no processo de 
eleição para Presidente, Vice-presidente, 1º tesoureiro e 2º tesoureiro, 1º secretário e 2º secretário, 
conselho fiscal e suplentes, podem votar e serem votados os associados efetivos, desde que em dia com 
suas obrigações para com a ASPTRAN/RN. 
Desta forma, A ASPTRAN/RN convoca todos os associados para participarem das eleições para nova 
presidência, vice-presidência, tesouraria, secretária e conselho fiscal, gestão pelos próximos 3 anos de 
mandato. Seguem abaixo os prazos:  

1) Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição: 03/08/2021; 
2) Período para inscrição de chapas: de 03/08/2021 até 30/08/2021; 
3) Data de votação: 03/09/2021. 
4) Horário: 20H  
5) Endereço: R. Almino Afonso, 88 - Ribeira, Natal – RN. 
 
 

Natal, 02 de Agosto de 2021. 

Uso da 
capacidade 
instalada atinge 
82,9% em junho

INDÚSTRIA 

Autilização da capacidade 
instalada registrou alta 
de 0,9 ponto percentual 

em junho atingindo seu maior 
patamar desde abril de 2013, in-
formou hoje (2) a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Segunda a pesquisa de in-
dicadores industriais, o nível de 
atividade da indústria chegou a 
82,9% em junho, na taxa que já 
desconsidera efeitos sazonais (os-
cilações típicas de determinadas 
épocas do ano).

Outro indicador que reverteu 
tendência de queda e voltou a 
subir em junho, segundo a CNI, 
foi o de horas trabalhadas, que 
registrou alta de 0,3%. Mesmo as-
sim, no primeiro semestre a baixa 
acumulada é de 3,4%. A CNI fri-
sou, contudo, que o indicador se 
encontra em patamar superior ao 
de antes da crise provocado pela 
pandemia da covid-19.

O nível de emprego industrial, 
por sua vez, continuou a subir pe-
lo décimo primeiro mês consecu-
tivo, com 0,5% de alta, e acumula 
alta de 3,3% no semestre, maior 
marca desde 2010, quando foi 
registrado aumento de 4,2%, se-
gundo a série histórica mantida 
pela CNI.

Ainda assim, após uma queda 
acentuada em 2020, o nível de 
emprego na indústria se encontra 
no mesmo patamar de agosto de 
2016.

Outra alta no semestre, nes-
se caso de 2,5%, foi a da massa 
salarial real – soma de todos os 
salários pagos na indústria, des-
contada a infl ação. O indicador, 
entretanto, vem apresentando re-
sultados oscilantes. Em junho, o 
aumento foi de 1,1%, após queda 
de 1% em maio.

Já o rendimento médio real – 
já descontada a infl ação – da in-
dústria apresentou nova retração 
de 0,9% em junho, após baixa de 
1,4% em maio. Ambas as quedas 
revertem as altas registradas em 
fevereiro e março. No primeiro 
semestre deste ano, o resultado 
acumulado é de menos 1,3%.

CNI

Maior uso de capacidade desde 2013
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Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em atendimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apresentação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais.   A Administração

2020 2019
não auditado

ATIVO
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 308 22
 Derivativos contratados 10.261 –
 Outros créditos 16 –

10.585 22
Não Circulante
 Outros créditos 954 –
 Imobilizado 39.176 3.037

  
Total do ativo 50.715 3.059

2020 2019
PASSIVO não auditado
Circulante
 Fornecedores 17.515 330
 Impostos a pagar 1 1
 Outras contas a pagar 430 –

17.946 331
Não Circulante
 Adiantamento para futuro aumento 
  de capital – 2.726
 Derivativos contratados – 2.163
 Outras contas a pagar 4.097 –

4.097 4.889
Patrimônio líquido
 Capital social 18.473 10
 Outras reservas 10.261 (2.163)
 Prejuízos acumulados (62) (8)
Patrimônio líquido 28.672 (2.161)
Total do passivo e patrimônio líquido 50.715 3.059

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital social Outras reservas Prejuízos acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019 10 – – 10
não auditado
Outros resultados abrangentes hedge accounting – (2.163) – (2.163)
Prejuízo do exercício – – (8) (8)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 10 (2.163) (8) (2.161)
Outros resultados abrangentes hedge accounting – 12.424 – 12.424
Aumento de capital com AFAC conforme AGE 15.12.20 18.463 – – 18.463
Prejuízo do exercício – – (54) (54)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 18.473 10.261 (62) 28.672

Demonstrações dos Resultados

2020 2019
não auditado

Receita operacional líquida – –
Custo do serviço de energia elétrica
Custo com energia elétrica

– –
 Custo de operação
Lucro bruto – –
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (55) (8)
Resultado antes do resultado financeiro e
 tributos sobre o lucro (55) (8)
 Receitas financeiras 2 –
 Despesas financeiras – –
Resultado financeiro 2 –
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (53) (8)
Resultado líquido do exercício (53) (8)

Diretoria

Filipe Domingues - Diretor Presidente Justo Valle - Gerente Financeiro

Contador

Alfredo Antonio Tessari Neto - CRC 1SP176534/O-5

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede da Companhia

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

2020 2019
não auditado

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da
 contribuição social (55) (9)

(55) (9)
Variação em:
 Outros créditos (969) 10
 Fornecedores 17.185 330
 Outros impostos a pagar – 2
 Outras contas a pagar 4.527 –
Caixa gerado pelas atividades operacionais 20.688 333
Fluxo de caixa líquido proveniente
 (aplicado nas) das atividades operacionais 20.688 333
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adições ao imobilizado (36.139) (3.037)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento (36.139) (3.037)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Aumento de capital 15.737 –
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 2.726
Caixa líquido proveniente das atividades
 de financiamentos 15.737 2.726
Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 286 22
 Caixa e equivalentes de caixa no
  início do exercício 22 –
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 308 22

286 22

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

2020 2019
não auditado

Resultado líquido do exercício (53) (8)
Outros resultados abrangentes 12.424 (2.163)
Resultado abrangente do exercício 12.371 (2.171)

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE III S.A.
CNPJ/MF nº 31.199.512/0001-52

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em atendimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apresentação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais.   A Administração

2020 2019
ATIVO não auditado
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 195 42
 Outros créditos 15 –
 Derivativos contratados 8.063  

8.273 42
Não Circulante
 Outros créditos 750 –
 Imobilizado 34.476 2.600

  
Total do ativo 43.499 2.642

2020 2019

PASSIVO não auditado
Circulante
 Fornecedores 17.086 313
 Impostos a pagar 8 –
 Outras contas a pagar 451 –

17.545 313
Não Circulante
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 2.326
 Derivativos contratados – 1.699
 Outras contas a pagar 3.420 –

3.420 4.025
Patrimônio líquido
 Capital social 14.528 10
 Outras reservas 8.063 (1.699)
 Prejuízos acumulados (57) (7)
Patrimônio líquido 22.534 (1.696)
Total do passivo e patrimônio líquido 43.499 2.642

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital social Outras reservas Prejuízos acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2019 10 1.187 – 1.197
não auditado
Outros resultados abrangentes hedge accounting – (2.886) – (2.886)
Prejuízo do exercício – – (7) (7)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 10 (1.699) (7) (1.696)
Outros resultados abrangentes hedge accounting – 9.762 – 9.762
Aumento de capital com AFAC conforme AGE 15.12.20 14.518 – – 14.518
Prejuízo do exercício – – (50) (50)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 14.528 8.063 (57) 22.534

Demonstrações de Resultados

2020 2019

não auditado
Receita operacional líquida – –
Custo do serviço de energia elétrica
Custo com energia elétrica

– –
  Custo de operação
Lucro bruto – –
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (50) (7)
Resultado antes do resultado financeiro 
 e tributos sobre o lucro (50) (7)
 Receitas financeiras – –
 Despesas financeiras – –
Resultado financeiro – –
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (50) (7)
Resultado líquido do exercício (50) (7)

Diretoria

Filipe Domingues - Diretor Presidente
Justo Valle - Gerente Financeiro

Contador

Alfredo Antonio Tessari Neto - CRC 1SP176534/O-5 As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede da Companhia

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais não auditado
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (50) (7)

(50) (7)
Variação em:
 Outros impostos a compensar – –
 Outros créditos (765) 10
 Fornecedores 16.772 313
 Outros impostos a pagar 8 –
 Outras contas a pagar 3.871
Caixa gerado pelas atividades operacionais 19.836 316
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 (aplicado nas) das atividades operacionais 19.836 316
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adições ao imobilizado (31.876) (2.600)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (31.876) (2.600)
Fluxo de caixa das atividades de
 financiamento –
 Aumento de capital 12.192 –
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 2.326
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamentos 12.192 2.326
Aumento (redução) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa 152 42
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 42 –
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 195 42

153 42

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

2020 2019

não auditado

Resultado líquido do exercício (50) (7)

Outros resultados abrangentes 9.762 (1.699)

Resultado abrangente do exercício 9.712 (1.706)

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE IV S.A.
CNPJ/MF nº 31.199.598/0001-13

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
L A COMERCIAL DE PETRÓLEO EIRELI, CNPJ: 04.385.909/0001-66, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da 
Renovação da Licença de Operação nº 2020-154732/TEC/RLO-0998, com validade até 29/07/2027, para um 
posto revendedor de combustíveis líquidos e GNV, localizado a Rua Luiz Berlamino da Costa, 727, Centro, 
Goianinha/RN, CEP:  59.173-000. 

ANDRÉ TORRES BARBALHO 
PROCURADOR 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
OESTE VERDE CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 14.032.202/0001-20, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença de Operação para o Transporte de resíduos não perigosos, localizada na Rua 
Desembargador Silvino Bezerra Neto, 256, Pres. Costa e Silva, Mossoró/RN.  
 

Antonio Getulio Galdino da Silva 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - CNPJ: 22.862.301/0001-67, torna público que recebeu do 
IDEMA a Renovação de Licença de Operação, Nº 2021-160551/TEC/RLO-0189, com prazo de validade até 
28/07/2027, para atividade de Revenda de Combustíveis Líquidos, empreendimento localizado na Rua São 
Cristóvão, s/n, Centro, Maxaranguape/RN. 
 

Ricardo Bruno Silva dos Santos – Diretor 

Lotofácil da 
Independência 
terá maior prêmio 
da história 

SORTE 

Começaram nesta segun-
da-feira, 2, as apostas 
para a Lotofácil da Inde-

pendência. O concurso número 
2.320 será sorteado no dia 11 de 
setembro às 20h (horário de Bra-
sília). A previsão inicial estimada 
do prêmio é de R$ 150 milhões.

De acordo com a Caixa, 
esta será a maior premiação 
da história da modalidade. 
O maior prêmio da Lotofácil 
da Independência, até então, 
foi pago no ano passado – R$ 
124,9 milhões, divididos entre 
50 apostas de 17 estados.

Assim como nos demais con-
cursos especiais, o prêmio princi-
pal oferecido não acumula. Não 
havendo apostas premiadas com 
15 números, o valor será dividido 
entre os acertadores de 14 núme-
ros e assim sucessivamente.

Ainda segundo a Caixa, ca-
so apenas um ganhador leve o 
prêmio e aplique todo o valor 
na poupança, ele receberá R$ 
366,9 mil de rendimento no 
primeiro mês. Se preferir inves-
tir em imóveis, o banco destaca 
que seria possível adquirir 250 
casas ou apartamentos no va-
lor de R$ 600 mil cada.

As apostas podem ser reali-
zadas em volantes específi cos 
da Lotofácil da Independência, 
disponíveis nas lotéricas de to-
do o país.

No portal Loterias Caixa é 
possível adquirir um combo 
especial do sorteio, com 12 
apostas para o concurso, bem 
como outros combos contendo 
apostas de outras modalida-
des, além do concurso especial.

Também é possível apostar 
pelo aplicativo Loterias Caixa. 
A aposta custa R$ 2,50 e o apos-
tador deve escolher entre 15 a 
20 números dentre os 25 dispo-
níveis no volante.

DIVULGAÇÃO

Previsão inicial estimada é de R$ 150 mi

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 

 
POSTO DA ESTACAO LTDA, CNPJ: 39.870.706/0001-40, localizado à Rua Maria Henrique Godeiro S/N, 
Bairro Estação, Município de Patu/RN, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a licença prévia para a atividade de posto de combustível. 

 
Nadja Batista Dantas 

Proprietária 
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Droga
Uma operação da Polícia Federal 

e da Força Aérea Brasileira apreen-
deu, neste domingo 1º, uma aerona-
ve que fazia um voo clandestino em 
Rondônia. O avião, modelo Cessna 
182P, estava com 324 quilos de coca-
ína.

Droga 2
A apreensão ocorreu quando avi-

ões da FAB identifi caram a aeronave 
sobrevoando o espaço aéreo do Bra-
sil sem nenhum plano de voo. Os mi-
litares, então, determinaram o pouso 
imediato. Já no solo, as pessoas que 
estavam na aeronave conseguiram 
fugir na fl oresta após o pouso. 

Condenados
O Tribunal de Justiça do RN con-

denou quatro homens presos na ope-
ração “Rainha da Borborema”, defl a-
grada em 2016 e que desarticulou 
um grupo de pessoas acusadas de 
efetuarem o roubo de uma agência 
bancária na cidade de Doutor Seve-
riano, na região do Alto Oeste poti-
guar, a 418 quilômetros de distância 
da capital, no fi nal de 2015.

Condenados 2
Eles foram condenados pelos 

crimes de furto qualifi cado pelo 
concurso de pessoas, organização 
criminosa e explosão com uso de di-
namite. As penas variam entre 4 e 17 

anos de reclusão em regime fechado. 
A todos não foi concedido o direito 
de recorrer em liberdade e, assim, 
devem permanecer presos.

Condenados 3
Segundo a denúncia do Minis-

tério Público Estadual, os quatro 
acusados e outros dez indivíduos 
não identifi cados, no dia 24 de de-
zembro de 2015, por volta da 1h50m 
da manhã, no centro da cidade de 
Doutor Severiano, subtraíram todo 
valor constante no interior do cofre 
do Posto Avançado do Banco Brades-
co, mediante a explosão da agência 
bancária. O site do TJ não informa os 
nomes dos criminosos condenados.

Cursos
A Pró-Reitoria de Ensino do 

Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (Proen/IFRN) 
divulgou que estarão abertas 
as inscrições para o processo 
seletivo para cursos superiores 
de graduação, com ingresso no 
segundo semestre letivo de 2021, 
por meio do Sistema de Seleção 
Unifi cada (SiSU). As inscrições 
serão feitas exclusivamente pela 
internet, por meio do Portal do 
SiSU, e fi carão disponíveis para 
os estudantes no período de 3 a 
6 de agosto de 2021. Acesse: ht-
tps://sisu.mec.gov.br/#/

Retorno
Jornalista Anderson Barbosa, que 

sofreu recentemente um infarto e 
passou vários dias internado em Na-
tal, em estado grave, voltou pra casa 
hoje, em pleno processo de recupera-
ção, graças a Deus.

Munganga
Alguns pré-candidatos por aí 

mais parecem com o “lobisomem” 
que circulava pelas bandas de Ponta 
Negra, lá nos anos 1970/1980.  A po-
lícia chegou até a procurar o bicho, 
que depois sumiu e tudo não passou 
de mais uma das fantásticas histórias 
narradas à época pelo, hoje, saudoso 
repórter Pepe dos Santos. 

A vitória do surfi sta Ítalo 
Ferreira nos Jogos de 
Tóquio não rendeu ao 

Brasil apenas a primeira meda-
lha de ouro da modalidade em 
Olimpíadas, mas também aju-
dou a reaquecer o comércio na 
região onde ele nasceu.

O ganhador do primeiro ou-
ro olímpico do surfe voltou para 
o município litorâneo de Baía 
Formosa, no Rio Grande do 

Norte, logo após a conquista no 
Japão, atraindo turistas e jorna-
listas para sua cidade natal.

Proprietária de um hotel e um 
restaurante na cidade de cerca 
de 9 mil habitantes, Cintia San-
tos sofreu com a falta de clientes 
devido à crise da Covid-19, mas 
se surpreendeu com um salto 
na demanda após a medalha do 
surfi sta em Tóquio. Segundo ela, 
a pousada agora está lotada e seu 
restaurante tem até fi la de espera. 
“Está sendo um grande sucesso 
para a cidade”, comentou. “Pas-
samos por bastante difi culdades 
na pandemia, a cidade realmente 
vive do turismo, fi cou parada por 
um bom tempo, mas agora a gen-
te deu uma alavancada.”

O mesmo aconteceu com o 

empresário Rafael Alves, morador 
da região. Com sua gráfi ca desati-
vada há quase um ano, o estabele-
cimento voltou a funcionar após 
a conquista do ouro olímpico por 
Ítalo. “A fi cha ainda não caiu”, 
afi rmou o empresário, que já ven-
deu mais de 300 camisetas com o 
rosto do atleta. “Trouxe tudo e vai 
trazer muito mais”, disse ele em 
relação ao aumento da procura 
por bens e serviços na cidade.

O surfi sta de 27 anos, que 
retornou a Baía Formosa na se-
mana passada, comemorou o im-
pacto da conquista no comércio 
local. “É legal porque isso ajuda a 
economia da cidade, o fi nanceiro, 
ajuda aqueles locais que têm res-
taurante, as pessoas que depen-
dem disso”, disse Ítalo.

EFEITO MEDALHA |
Conquista do surfista 
potiguar atrai turistas e 
jornalistas e movimenta a 
economia local

Ouro de Ítalo 
na Olimpíada 
impulsiona 
comércio em Baía 
Formosa-RN

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO

Após o presidente Jair Bolso-
naro dizer que a Petrobras 
tem um plano para reduzir 

o custo do botijão de gás para a 
população de baixa renda, a em-
presa afi rmou em nota que “não 
há defi nição” quanto a programas 
do tipo e que qualquer projeto de-
penderia de aprovação pela área 
de governança da companhia.

O estatuto da estatal a proíbe 
de fi nanciar políticas públicas que 
gerem prejuízo às suas operações. 
Segundo o texto, a participação 
em investimentos ou a concessão 
de subsídios não lucrativos depen-
de do estabelecimento de contra-
partidas fi nanceiras.

Na sexta, 30, em entrevista ao 
Programa do Ratinho, do SBT, Bol-
sonaro disse que a Petrobras tem 
“uma reserva de aproximadamen-
te R$ 3 bilhões para atender real-
mente esses mais necessitados”. 
“Seria um vale-gás, seria o equiva-
lente —no que está sendo estuda-
do até agora— a um bujão de graça 

a cada dois meses”, afi rmou.
Desde o início do governo Bol-

sonaro, o preço do gás de cozinha 
vendido pela Petrobras acumula alta 
de 66%, refl exo da desvalorização 
cambial e de uma mudança na polí-
tica de preços da estatal, que deixou 
de subsidiar o produto vendido para 
envase em botijões de 13 quilos.

Na semana passada, segundo a 
ANP (Agência Nacional do Petró-
leo, Gás e Biocombustíveis), o boti-
jão custava, em média no país, R$ 
92,79. Em alguns locais, a pesquisa 
da agência encontrou o produto 
sendo vendido por R$ 130.

A escalada, que atinge de manei-
ra mais forte a população de baixa 
renda, vem tendo impacto na popu-
laridade do presidente, que isentou 
o produto de impostos federais, mas 
sem grande efeitos sobre os preços.

Na nota divulgada no sábado, 
31, a Petrobras afi rmou que “não 
há defi nição quanto à implemen-
tação e o montante de participa-
ção em eventuais programas”.

Petrobras diz não ter 
definição sobre vale-gás 
prometido por presidente

SEM PLANO

Preço do gás de cozinha acumula alta de 66% desde o início do governo Bolsonaro
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À vista

OMME (Ministério de Minas 
e Energia) abriu nesta se-
gunda, 2,  consulta pública 

para debater as regras do progra-
ma de redução voluntária da de-
manda de energia elétrica, inicia-
tiva para tentar reduzir o risco de 
apagões no fi m do ano.

É o primeiro plano relaciona-
do à demanda desde que a Creg 
(Câmara de Regras Excepcionais 
para Gestão Hidroenergética) foi 
criada, no fi m de junho. O foco da 
câmara em iniciativas de aumento 
da oferta é visto por alguns espe-
cialistas como um sinal de nega-

cionismo do governo no enfrenta-
mento da crise.

O programa de redução vo-
luntária da demanda é voltado 
apenas a grandes consumidores 
e prevê o pagamento de com-
pensação fi nanceira a empresas 
que se disponham a reduzir o 
consumo por períodos de qua-
tro e de sete horas por dia.

O valor das compensações 
ainda não foi defi nido. Segundo 
portaria divulgada nesta se-
gunda, as empresas interessa-
das terão de informar ao ONS 
(Operador Nacional do Sistema 
Elétrico) quanto podem econo-
mizar e quanto desejam receber.

Com base nas ofertas, o ope-
rador fará estudos técnicos para 
subsidiar decisão do CMSE (Co-
mitê de Monitoramento do Se-
tor Elétrico) sobre o aceite das 
propostas. Os lotes de econo-
mia devem ser maiores do que 

30 MW (megawatts) médios.
“O objetivo da proposta é via-

bilizar, sob a ótica da demanda, 
alternativa que contribua para o 
aumento da confi abilidade, segu-
rança e continuidade do atendi-
mento eletroenergético aos consu-
midores do País, buscando sempre 
os menores custos”, disse o MME.

A portaria do MME defi ne 
que, se o custo da economia for 
menor do que o PLD (Preço de 
Liquidação das Diferenças), ho-
je em seu valor máximo, de R$ 
583,88 por MWh (megawatt-ho-
ra), a diferença será retornada ao 
consumidor via encargos cobra-
dos na conta de luz.

Se for maior, os encargos paga-
rão a diferença, que posteriormen-
te será rateada por todos os consu-
midores, hoje já pressionados pela 
bandeira vermelha nível 2, a mais 
cara taxa extra cobrada para pagar 
usinas térmicas.

CRISE HÍDRICA |
Proposta prevê 
compensação financeira 
em troca de economia por 
grandes consumidores

Governo lança programa 
de redução voluntária do 
consumo de energia elétrica

RUBENS CARDIA

FELIPE RAUL

Pesquisadores da Faculdade 
de Medicina da Universida-
de de São Paulo (FM-USP) 

constataram que alguns tipos de 
medicamentos usados no trata-
mento de pacientes com doenças 
reumáticas autoimunes, como ar-
trite reumatoide, são capazes de 
diminuir a resposta imunológica 
de vacinas contra a covid-19.

No estudo, cujos resultados fo-
ram divulgados na revista Nature 
Medicine, foram avaliados pacien-
tes imunizados com a Coronavac, 
produzida no Brasil pelo Instituto 
Butantan. Ainda é preciso testar 
se o mesmo efeito ocorre com va-
cinas de outros laboratórios.

“Observamos que algumas me-
dicações, como glicocorticoides, 
além de imunossupressores, como 
o metotrexato e o micofenolato mo-
fetil, e alguns biológicos diminuem 
a resposta imune nesses pacientes”, 
diz à Agência FAPESP Eloísa Bonfá, 
professora da FM-USP e coordena-
dora do estudo. “Baseados nessa 
observação, começamos a estudar 
algumas estratégias de vacinação, 
como suspender a medicação com 
mofetil uma semana e a de me-
totrexato duas semanas antes da 
aplicação da vacina”, continuou. 

De acordo com a pesquisadora, 
em razão da imunidade defi ciente, 
os pacientes imunossuprimidos – 
que compreendem não só os com 
doenças autoimunes, mas também 
em tratamento contra o câncer, 
transplantados e os que vivem com 
o vírus da imunodefi ciência humana 
(HIV), entre outros – apresentam al-
to risco de ter uma resposta diminuí-

da às vacinas. Além disso, as doenças 
autoimunes reumáticas podem au-
mentar a propensão a tromboses.

A fi m de avaliar se as vacinas 
contra a covid-19 eram efi cientes 
e seguras para essas pessoas, os 
pesquisadores da FM-USP acom-
panharam 910 pacientes adultos, 
atendidos no laboratório de reu-
matologia do Hospital das Clínicas 
da FM-USP, até 40 dias após recebe-
rem a segunda dose da Coronavac.

“Os pacientes são acompanha-
dos em centro terciário e, portanto, 
apresentam quadros mais graves 
de artrites reumatoide e psoriásica, 
além de espondiloartrite axial e ou-
tras doenças reumáticas autoimu-
nes sistêmicas, como lúpus eritema-
toso, vasculite, síndrome de Sjögren, 
esclerose sistêmica, miopatias in-
fl amatórias idiopáticas e síndrome 
antifosfolípide”, explica Bonfá.

As amostras de sangue dos pa-
cientes para identifi cação de anticor-
pos contra o SARS-CoV-2 foram ana-
lisadas antes, depois de 28 dias e de 
seis semanas da vacinação completa. 

Remédios para tratar 
lúpus e artrite diminuem 
resposta da Coronavac

CIÊNCIA

Estudo pode levar a novas estratégias 

Estiagem longa e longo 
período sem fortes chuvas 
provocaram o esvaziamento 
do rio Paranapanema, na 
divisa dos estados de São 
Paulo e Paraná
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Alimentação saudável é a opção mais econômica!

Eu entendo que a maioria das 
pessoas cresceram num pano-
rama de conceito em relação à 

alimentação, onde o pão francês com 
margarina, queijo e presunto sempre 
estiveram na mesa. E sabemos que, 
estas escolhas não cooperaram para 
nossa saúde, pois sabemos que hoje, 
vivemos numa conjuntura de obesi-
dade e doenças crônicas relaciona-
das com a má alimentação. 

E no meio da farinha de linhaça e 
amêndoas, do xilytol e das tâmaras, 
pode acreditar que a alimentação sau-
dável ainda é a escolha mais econômi-
ca para nos alimentarmos. É fato que 
mudar o hábito alimentar é muito difí-
cil, irão aparecer muitos obstáculos de 
falta de tempo, que não sabe cozinhar 

ou que a comida saudável é muito ca-
ra. Esta última eu escuto demais. 

O problema em questão é que, 
muitas pessoas estão apostando 
numa alimentação equilibrada e 
saudável, porém não estão mudando 
seus hábitos. Estão atrás de leite sem 
lactose, pão lowcarb, requeijão vega-
no, entre outras comidinhas menos 
calóricas. Quem continua pensando 
que a alimentação saudável é cara, 
não está focalizando em diminuir 
a ingestão de industrializados e 
farinhas, para dar espaço aos ingre-
dientes naturais: verduras, legumes, 
frutas, peixes e carnes, ovos e etc. 

Lógico que os industrializados 
saudáveis realmente serão mais caros. 
Temos que ter o entendimento que eles 

demandam de ingredientes seleciona-
dos, acrescido da mão de obra, arma-
zenamento, embalagem entre várias 
outras coisas aplicadas a este mesmo 
produto. Que atendem a várias necessi-
dades específi cas como ser um produto 
sem glúten, zero açúcar, sem lactose...

E falo sem medo de errar que a táti-
ca mais efi ciente ainda é você preparar 
sua comida para cuidar da sua saúde, 
dessa forma, você vai economizar bas-
tante. Basta você mudar suas escolhas, 
comprar menos farinhas e adoçantes 
caros para garantir que na maior parte 
do teu tempo, suas preparações sejam 
saudáveis com ingredientes naturais, 
que são sem sombra de dúvidas, mais 
acessíveis a maior parte das pessoas. 

Você tem mudado tuas estratégias?

O vice-presidente Hamilton 
Mourão (PRTB) afi rmou 
nesta segunda-feira (2) 

que a redução do desmatamento 
anual na Amazônia do atual ciclo 
deve ser “muito irrisória” e que o 
país não deve conseguir atingir a 
meta de diminuir a atividade em 
10%, como ele havia anunciado.

“Fechou o ciclo [medido pelo 
Prodes] no dia 31 de julho. Prova-
velmente não vou cumprir aquilo 
que eu achava que seria o nosso 
papel, de chegar a 10% de redu-
ção [do desmatamento]. Acho 
que vai dar na faixa de 4 a 5% [de 
redução]. É uma redução muito 
pequena, muito irrisória, mas já 
é um caminho andado”, disse o 

vice, ao chegar ao gabinete da vi-
ce-presidência, em Brasília.

O Prodes (Projeto de Monito-
ramento do Desmatamento na 
Amazônia Legal por Satélite), do 
Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais), produz as taxas 
anualizadas de desmatamento 
por corte raso na Amazônia. A 
apresentação ofi cial da estimativa 
dos dados ocorre no fi nal do ano.

A expectativa de Mourão era 
registrar uma diminuição mais 
signifi cativa do desmatamento 
no bioma para enviar um sinal 
de compromisso do governo Jair 
Bolsonaro (sem partido) com o 
combate a ilícitos ambientais.

 O avanço da desfl orestação se 
converteu no principal problema 
para Bolsonaro na arena interna-
cional, com EUA e países europeus 
pressionando o Brasil por maior 
comprometimento nessa área.

A meta, no entanto, encontra 
obstáculos na retórica antiam-
biental de Bolsonaro e no enfra-
quecimento de agências ambien-

tais, Ibama e ICMBio.
No fi nal de junho, Bolsonaro 

renovou por mais dois meses a 
operação de emprego de milita-
res na Amazônia para o combate 
a crimes ambientais. O prazo da 
chamada GLO (Garantia da Lei e 
da Ordem) vai até 31 de agosto.

O governo Bolsonaro tem re-
corrido às Forças Armadas para 
ações de fi scalização na Amazô-
nia desde a onda de queimadas 
registrada no bioma em 2019.

Até este ano, as pressões inter-
nacionais vinham principalmente 
da Europa, mas a situação mudou 
com a chegada de Joe Biden ao go-
verno dos EUA, em janeiro.

Biden colocou o combate às 
mudanças climáticas como prio-
ridade de sua agenda e se juntou 
aos europeus nas gestões junto 
ao Brasil para conseguir uma re-
dução no desmatamento.

Questionado nesta segunda, 
Mourão disse que no momento 
não é necessário uma nova pror-
rogação da GLO.

MEIO AMBIENTE  | Vice-
presidenrte esperava 
diminuição de 10% em 
índice, mas afirma que corte 
deve variar de 4% a 5%

Mourão reconhece 
que redução do 
desmatamento 
anual deve ser 
muito irrisória

CHICO BATATA/GREENPEACE

ARQUIVO

A geração de resíduos domicilia-
res e de limpeza urbana tive-
ram aumento médio de 10% 

no país em no ano passado, segundo 
levantamento da Associação Brasilei-
ra de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe).

Segundo a análise dos sistemas 
de coleta em diversos municípios, a 
quarentena contra a pandemia de co-
vid-19, que fez com que mais pessoas 
trabalhassem em casa, concentrou 
a geração de resíduos fora das áreas 
comerciais e industriais.

“As medidas de isolamento social 
e a adesão ao home offi  ce, adotado 
por boa parte das empresas, infl uen-
ciaram diretamente na geração de 
resíduos domiciliares, que antes eram 
gerados nos grandes centros e áreas 
corporativas, elevando a demanda 
pelos serviços de limpeza urbana nas 
cidades”, explica o diretor-presidente 
da Abrelpe, Carlos Silva Filho.

O Panorama dos Resíduos Sólidos 

no Brasil, divulgado pela entidade no 
fi nal do ano passado, mostra que, em 
2019, a média per capita no país era 
de 379,1 quilos de resíduos sólidos ge-
rados por ano. Em 2010, cada pessoa 
produzia em média 348,3 quilos de 
resíduos por ano.

As mudanças de hábito durante a 
pandemia também mudaram o perfi l 
dos resíduos urbanos, com um au-
mento médio de 25% na quantidade 
de materiais recicláveis coletados. De 
acordo com a Abrelpe, isso está ligado 
ao aumento das compras pela inter-
net, que necessitam de mais embala-
gens para o envio dos produtos.

Segundo a associação, o cresci-
mento do uso desses materiais não 
foi, entretanto, acompanhado de um 
aumento da reciclagem. “A recicla-
gem propriamente dita não cresceu 
na mesma proporção”, destaca Silva 
Filho ao comentar como o trabalho 
das unidades de reciclagem também 
foi impactado pela pandemia.

Geração de lixo cresce 
na pandemia da covid-19

RESÍDUOS 

Maior uso de materiais recicláveis nao signifi cou aumento da reciclagem
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Vários astros vão realçar a sua simpatia. Ao mesmo 
tempo, a Lua favorece a sua comunicação e deve ajudá-
la a escolher as palavras certas para negociar e convencer 
as pessoas. Se você souber usar essas vibrações a seu 
favor, pode ter ótimos resultados no trabalho.

Os astros incentivarão você a se aproximar mais de 
pessoas que têm ideias e objetivos bem parecidos 
com os seus e você pode se associar a estas 
pessoas para colocar as ideias em prática.

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida 
será um bom incentivo para você investir na 
sua carreira e nos objetivos que deseja alcançar. 
A família está ao seu lado, dará apoio e bons 
conselhos.

A Lua desperta em você um desejo enorme de 
promover mudanças, especialmente no trabalho. 
Se você está insatisfeita com o que faz, talvez 
queira procurar outras opções no mercado de 
trabalho.

Use e abuse de sua boa lábia, geminiana! Se depender do 
apoio dos astros, você saberá direitinho o que dizer para 
agradar, cativar e convencer as pessoas do que quiser. Isso 
pode ser muito valioso no trabalho, principalmente se tiver 
oportunidades de apresentar suas ideias e sugestões criativas.

A união faz a força e você terá ainda mais certeza disso 
se puder trabalhar junto de pessoas que tenham algo a 
ensinar. Procure se passar mais tempo com os colegas mais 
experientes, converse mais e aprenda tudo que puder com 
quem já conquistou a posição que você quer conquistar.

A Lua na Casa 12 sugere que é um bom dia para você 
re  etir sobre seus problemas e preocupações. Você 
pode ter boas ideias e inspirações para resolver essas 
questões. Pode, inclusive, encontrar uma boa saída para 
quitar uma dívida ou equilibrar melhor as suas despesas.

Você pode ter uma boa oportunidade de mudar de 
emprego ou passar para uma função que trará muito 
mais realização para você. Trabalhe com disciplina e 
empenho, pois seus esforços podem ser recompensados 
com um aumento ou algum tipo de grati  cação.

Com Sol e Mercúrio em Leão, você vai esbanjar 
vitalidade e autocon  ança para lutar com toda 
força pelas coisas que deseja. Vênus e Urano 
em harmonia acentuam indicam uma fase de 
realizações.

A Lua no seu paraíso astral traz sorte, criatividade e 
entusiasmo em dobro para você. Procure motivar 
os colegas e somar forças com eles. Se cooperarem 
uns com os outros, será muio mais fácil e rápido 
atingir os objetivos no trabalho.

A Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo 
incentiva você a lutar com unhas e dentes pelo que 
deseja. Mas atenção: Sol e Mercúrio avisam que é 
importante agir com discrição e cuidar dos seus 
interesses sem comentar seus planos com ninguém.

Se depender dos astros, você vai mostrar muita 
determinação e criatividade no emprego e cumprirá 
suas tarefas com muita disciplina. O céu indica uma fase 
especialmente produtiva para quem trabalha em casa, com 
parentes ou com produtos caseiros e serviços domésticos.

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
Silvio Santos voltou com 

programas inéditos. E parece que 
voltou mais destravado ainda. 

Falou um monte. Começa hoje, 
12h, no YouTube a websérie 

“Ponte Aérea: Portugal - Brasil”, 
realizada pela União Brasileira 
de Compositores, (Sociedade 
dos Autores Portugueses e o 
canal Papo de Música... ... O 

projeto reunirá, virtualmente, 
artistas brasileiros e portugueses 

em conversas informais... ... 
A cantora Carminho abre a 
série, que também terá Ney 

Matogrosso, António Zambujo, 
Nelson Motta, entre outros.

Globo já tem todas as 
providências tomadas para 

iniciar as externas de “Pantanal” 
em setembro... ... Até lá, os 

trabalhos irão seguir em estúdios 
e na cidade cenográfi ca... ... Essa 
deve ser mais uma novela que a 
Globo irá estrear com todos os 

seus capítulos gravados...

Pedra de tropeço
Tudo bem com o “Quem Quer 

Ser Um Milionário?”, um quadro 
que a produção do Luciano já está 
acostumada a fazer e deve apron-
tar sem maiores difi culdades, mas 
e o “Show dos Famosos”? Nem o 
elenco foi totalmente defi nido.

Este e outros detalhes é que ain-
da colocam certa dúvida nesta data 
de 5 de setembro. Em todo caso.

Especulação
Não chega a ser uma informação, 

porém há um comentário muito for-
te em setores da Globo sobre mudan-
ças signifi cativas na sua programa-
ção das manhãs para o ano que vem.

Mudanças que poderão atingir os 
programas de Ana Maria Braga e Fáti-
ma Bernardes. A ideia, fala-se, é tomar 
um caminho bem diferente do atual.

Aniversário
A TV Tambaú, afi liada do SBT 

em João Pessoa, está completan-
do 30 anos neste mês de agosto, 
com presença marcante no mer-
cado da comunicação paraibana.

A sua grade de programa-
ção, reformulada recentemente, 
passou a valorizar o conteúdo 
de serviço, entretenimento e 
jornalismo de qualidade.

Jornalismo
A jornalista Adriana Mabilia, 

depois de quase dois anos na área 
de internacional da CNN Brasil, se 
transferiu para a Jovem Pan. Além 
de um cargo de direção, também 
fará um programa.

Mabilia, como editora, tam-
bém teve passagens por Globo 
e SBT. 

Mudança
O diretor Eduardo Pupo, após 

um bom período dedicando-se ao 
“Troca de Esposas” na Record, agora 
vai cuidar da série “Lol: Se Rir, Já Era”.

Trata-se do novo programa 
que será apresentada por Tom 
Cavalcante em parceria com 
Clarice Falcão. Produção da 
Formata sob encomenda para a 
Amazon Prime Video.

Pitoresco
O VAR, no futebol, deveria corrigir 

as falhas cometidas pela arbitragem 
em campo. Só que, na prática, pelo me-
nos aqui no Brasil, isso não aconteceu.

Pior, ainda, é que tem desmora-
lizado a conduta de alguns apitado-
res, que mesmo depois ver e rever 
alguns lances, insistem no erro e in-
terferem no resultado das partidas.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

Ainda há muito 
que fazer para Lu-
ciano Huck estrear 
nos domingos da 
Globo

Agosto em curso, um mês e 
poucos dias para Luciano Huck 
começar nos domingos da Globo.

Existe toda uma expectati-
va, porque ainda há muita coi-
sa a ser feita.

Se colocar na ponta do lápis, 
a conclusão que se chega é que a 
Globo acertou duas vezes nessa 
antecipação para setembro.

Primeiro porque, fosse em 

JOSÉ CARLOS NERY

janeiro, como inicialmente se 
desejava, iria estrear já em pleno 
verão, mês de férias e com um 
número de aparelhos ligados his-
toricamente menor.

Agora, ao contrário, será em 
uma situação muito melhor, no em-

balo da fi nal da “Superdança dos 
Famosos” e com o horário em alta. 

O problema é saber se vai dar. 
Na regressiva, está complicado sa-
ber se esses 30 e poucos dias serão 
sufi cientes para colocar o progra-
ma em pé na forma que se deseja.
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Ana Marcela é esperança de ouro 
na maratona aquática nesta terça 

Depois da medalha de bron-
ze da Poliana Okimoto na 
Olimpíada do Rio 2016, Ana 

Marcela Cunha é apontada como 
a favorita para fi gurar entre as três 
primeiras no Japão, na maratona 
aquática, cuja fi nal será realizada 
nesta terça, 3, às 18h15 (horário de 
Brasília). Especialistas apontam o 
ciclo olímpico perfeito da nadado-
ra como credencial para ela ser vis-
ta como favorita ao ouro olímpico.

A brasileira vem de uma sequ-
ência impressionante, com ouro 
no mundial 10km, na etapa do 
Catar,  venceu eventos na Itália 

e Espanha, ouro nos Jogos Pan-
-Americanos, prata na travessia 
Capri-Napoli (chegando na frente 
dos atletas do masculino) já ven-
ceu quatro vezes o campeonato 
mundial de 25km e cinco vezes 
o de 10km. São 33 medalhas de 
ouro, 16 de prata e 17 de bronze 
nas etapas dos mundiais da Fina 
(Federação Internacional de Na-
tação), um recorde. Em 2020, foi 
eleita a melhor atleta de maratona 
aquática do mundo pela sexta vez.

Para o técnico e comentaris-
ta de arbitragem Alex Pussieldi, 

uma medalha olímpica é a única 
conquista que falta na carreira da 
atleta e, desta vez, ele acredita que 
vá conseguir estar entre as três 
primeiras. “Ela tem tudo para se 
tornar a maior nadadora olímpica 
da historia. Ela precisa de uma me-
dalha olímpica é a única coisa que 
ela não tem”, disse Pussieldi.

Em 2008, em Pequim, Ana, en-
tão com 16 anos, fi cou na quarta 
colocação. Em 2012, na Olimpíada 
de Londres, acabou fi cando de fo-
ra e, no Rio, um problema de saúde 
atrapalhou sua preparação.

TÓQUIO 2020 | Maior 
medalhista de campeonatos 
mundiais, ouro no Pan e 
com ciclo olímpico quase 
perfeito, brasileira busca 
hoje única medalha que 
falta na sua carreira

SATIRO SODRÉ/REDEDOESPORTE.GOV.BR

Ana Marcela Cunha em ação representando o Brasil pelo mundial

O QUE ASSISTIR?
7h HIPISMO Prova de saltos Spor-
TV 3 (ao vivo)

7h15 ATLETISMO Elim. 110m com 
barreiras masc. (Gabriel Constanti-
no, Eduardo de Deus e Rafael Perei-
ra), arremesso de peso masc. (Dar-
lan Romani), semifi nais dos 200m 
rasos masc. SporTV 2 (ao vivo)

7h20 ATLETISMO Final salto com 
vara (Th iago Braz) SporTV (ao vivo)
FIQUE DE OLHO: O brasileiro 
tentará o bicampeonato olímpico 
na prova que também tem o re-
cordista mundial, o sueco Armand 
Duplantis

7h30 FUTEBOL MASC. Semifi nais 
(Japão x Espanha) Globo/SporTV 
2/BandSports (ao vivo)

7h30 HIPISMO Eliminatórias saltos 
SporTV 3 (ao vivo)

9h30 VÔLEI MASC. Quartas de fi nal 
(Polônia x França) SporTV 3 (ao vivo)
10h BASQUETE MASC. Quartas de 
fi nal (Austrália x Argentina) SporTV 
4 (ao vivo)

10h VÔLEI DE PRAIA FEM. Quartas 

de fi nal (Pavan/Melissa-CAN x Del 
Solar/Clancy-AUS) SporTV 2 (ao 
vivo)

18h15 MARATONA AQUÁTICA 
FEM. Final 10 km (Ana Marcela 
Cunha) SporTV 3 (aovivo)
FIQUE DE OLHO: Dominante nesse 
ciclo olímpico, a nadadora Ana Mar-
cela Cunha é a favorita à medalha 
de ouro na prova de 10km da mara-
tona aquática

20h30 VÔLEI FEM. Quartas de fi -
nal (Coreia do Sul x Turquia)
 SporTV 2 (aovivo)

21h ATLETISMO Eliminatórias 
decatlo masc. (Felipe dos Santos) 
SporTV (ao vivo)

21h VÔLEI DE PRAIA MASC. 
Quartas de fi nal (Leshukov/Seme-
nov-ROC x Mol A./Sorum C.-NOR) 
SporTV 3 (ao vivo)

21h SKATE Eliminatórias park fem. 
(Yndiara Asp, Dora Varella e Isadora 
Pacheco) SporTV 3 (ao vivo)

23h30 CANOAGEM Eliminatórias 
SporTV 4 (ao vivo)


