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CPI DA COVID VAI INVESTIGAR 
GOVERNO FEDERAL E VERBAS 
PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS

APURAÇÃO. 3 | O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), oficializou nesta terça-feira 13 
a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) da Covid-19. Após a instalação do colegiado, 
que terá 11 integrantes, Pacheco decidiu unir dois 
requerimentos que, além de investigar a gestão 

do presidente Jair Bolsonaro, também tratará 
de repasses de verbas federais para estados e 
municípios.

CRISE SANITÁRIA  O pedido de abertura da CPI da Covid-19 cita a investigação das ações, omissões e possíveis crimes do governo federal no enfrentamento à 
pandemia da Covid-19 e cita, ainda, o colapso do sistema de saúde de Manaus (AM), com a escassez de oxigênio para atendimento dos hospitais públicos em janeiro
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Sinmed promove 
a campanha “RN 
contra a fome”

Câmara  aprova lei 
que cria a Avenida 
Nevaldo Rocha

SOLIDARIEDADE. 7 |  Ação do Sindicato 
dos Médicos do RN tem finalidade de 
incentivar doações de alimentos em 
território potiguar

POLÍTICA. 7 | Vereadores aprovaram a 
mudança  na denominação da Avenida 
Bernardo Vieira, renomeando-a de 
Avenida Nevaldo Rocha de Oliveira Ação tem apoio da OAB e outras entidadesCom 4,7 quilômetros de extensão, a Avenida Bernardo Vieira é acesso à Zona Norte de Natal
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O ministro das Comunicações 
Fábio Faria usou as suas redes sociais 
para compartilhar a informação de 
que o secretário de Tributação do 
RN, Cadu Xavier, havia admitido, 
em entrevista à 98FM, que a ajuda 
federal foi fundamental para o Estado 
não entrar em colapso. O potiguar 
aproveitou a postagem para voltar a 
cobrar da governadora Fátima Bezerra 
que ela reconheça que “foi o dinheiro 
do governo Bolsonaro que segurou o 
RN durante a pandemia”.

 ESTRATÉGIA ENCONTRADA 
Faz parte da estratégia da 

comunicação bolsonarista, e Fábio 
representa muito esse ‘estilo’, usar 
informações ou dados para distorcer 
fatos e realidade. Primeiro que boa 
parte do dinheiro enviado e que foi 
“fundamental” para o Estado não era 
“do governo Bolsonaro”, mas do próprio 
RN. Já foi explicado e reexplicado que 
mais de 80% da verba encaminhada 
pelo Governo Federal até agora é 
obrigação constitucional e o mesmo 
ocorreu para os demais Estados do 
Brasil. A ‘ajuda’ a que Fábio se refere, na 
verdade, nada mais é do que obrigação.

 OBRIGAÇÃO 
Inclusive, na entrevista o secretário 

de Tributação foi claro ao dizer 
exatamente que as transferências 
federais, incluindo as que vieram 
para cobrir perdas de arrecadação, 
“eram papel de quem tem políticas 
macroeconômicas para enfrentar 
a pandemia”, ou seja, obrigação 
do Governo Bolsonaro. “Como a 
governadora Fátima Bezerra sempre 
tem dito”, ele enfatizou.

 RECONHECENDO 
Cadu Xavier, a propósito, lembrou 

que esses repasses feitos aos Estados 
para enfrentamento da Covid-19 e 
pagamento de auxílio emergencial no 
valor de R$ 600 só acontecem graças 
à articulações do ex-presidente da 
Câmara dos Deputados e inimigo 
político de Bolsonaro, deputado 
Rodrigo Maia. “Tem que dar a César o 
que é de César”, disse o secretário.

DESENHANDO 
Aliás, falando no titular da 

Tributação do RN, ele foi um dos que 
criticou a fake News compartilhada 
pelo � lho do presidente Jair Bolsonaro, 
vereador Carlos Bolsonaro, e 
repercutida por blogues bolsonaristas 
no RN, fazendo ilações sobre uso 
indevido de recursos enviados pelo 
Governo Federal para a pandemia pelo 
governo Fátima Bezerra. 

CRIMINOSO 
Comissão da OAB concluiu que 

o presidente Jair Bolsonaro cometeu 
crime de responsabilidade e contra a 
humanidade. De acordo com o jornalista 
Guilherme Amado, a comissão a� rmou 
que ele “deve responder pela mortes”. 
“Presidente tentou sistematicamente 
impedir que medidas adequadas ao 
combate da Covid-19 fossem tomadas”, 
diz o parecer da Ordem.

OPINIÃO 
Do primeiro ministro britânico Boris 

Johnson (que no início da pandemia 
teimou contra o lockdown): “É muito 
importante que todos entendam que a 
redução no número de hospitalizações, 
mortes e nas infecções não foi por causa 
do programa de vacinação. As pessoas 
não se dão conta que o lockdown foi 
extremamente importante pra que 
tivéssesmos essa melhora”.

NÃO PODE 
A Secretaria-Geral da Mesa do 

Senado a� rmou ao presidente da Casa, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que um 
artigo do regimento interno proíbe uma 
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 
de investigar estados e municípios. 
Pacheco se consultou com os técnicos 
da Casa para avaliar se uma CPI da 
covid-19 mais ampla, que abranja não só 
o governo federal, mas também estados e 
municípios, é constitucional.

NACIONAL 
O charlatanismo promovido pelo 
deputado estadual do Rio Grande do 
Norte Albert Dickson desde o início da 
pandemia agora virou assunto nacional. 
Em matéria intitulada “Político do RN faz 
conexão insustentável entre novas cepas 
e hepatite para defender tratamento 
precoce”, o jornal Estadão desmente as 
últimas  declarações dadas pelo potiguar 
sobre a Covid 19. “Sem citar dados, depu-
tado estadual Albert Dickson a� rma que 
variantes do coronavirus atacam fígado 
de forma mais acentuada, porém faltam 
evidências para sustentar o discurso do 
parlamentar”, diz a reportagem.

SEGUNDO ELE MESMO 
O Estadão destaca apenas uma 
das várias fake News já criadas 
por Albert Dickson para justi� car 
tratamento precoce. O parlamentar, 
que é oftalmologista, apresenta curas 
milagrosas, medicamentos sem 
comprovação cientí� ca e até alimentos 
em suas redes sociais. Esta coluna, 
inclusive, já abordou o assunto mais de 
uma vez, destacando que ele criou até 
lista de transmissão onde ele receita aos 
seus seguidores  protocolos criados por 
ele mesmo contra a doença.

Deputado federal eleito, o secretário estadual de Gestão de Projetos e Metas Fernando Mineiro e a imagem do agradecimento por estar recebendo a primeira 
dose da vacina contra a covid-19

RÁPIDAS

>>  O Brasil é a única grande economia em 
desaceleração, aponta OCDE. “Em contraste com 
tendência global, indicadores compostos do país, 
que sinalizam com antecedência os pontos de virada 
do ciclo econômico, declinaram 0,32 ponto em 
março”, mostrou o Valor Econômico. 

>> “Estou disposto a disputar o governo de SP em 
2022”, disse o ex-presidenciável do PSOL Guilherme 
Boulos à jornalista Mônica Bergamo. Sobre eventual 

aliança com o PT, ele disse à colunista da Folha que 
“unidade é uma via de mão dupla”.

>> Do jornalista da revista Época Guilherme 
Amado: “5 mil mortos - ‘Não é hora de impeachment, 
o foco é no combate à pandemia’. 100 mil - ‘Estão 
politizando a pandemia. Não é hora de investigar 
o presidente’. 300 mil - ‘CPI é desviar atenção da 
pandemia. Temos que cooperar’. 353 mil - ‘Vamo 
investigar os governadores também’”.

 MÉTODO EM VOGA 
“A nota do TCE 

desenhou para quem 
não consegue ler o 
que já estava claro no 
relatório sobre as receitas 
e despesas do Governo 
do RN no enfrentamento 
à pandemia em 2020!”, 
escreveu Cadu, que 
reclamou no Twitter: “A 
distorção da verdade é 
método hoje no Brasil...”.

FORTALECENDO 
O deputado federal Hermano 

Morais comemorou ontem a 
aprovação na Assembleia Legislativa 
de dois projetos “que fortalecem a 
rede de apoio às mulheres vítimas 
de violência”. “Um para � xação 
de cartazes informativos sobre 
a reserva de vagas de emprego e 
outro para priorizar matrículas 
em estabelecimentos de ensino da 
rede pública estadual”, explicou o 
parlamentar é autor das propostas.

INVESTIDORES FOGEM 
A BBC publicou um relatório da 

Variações da Democracia (V-Dem), 
do instituto de mesmo nome ligado 
à Universidade de Gotemburgo, na 
Suécia, que concluiu que o Brasil é 
o quarto país que mais se afastou 
da democracia em 2020 em um 
ranking de 202 países analisados. 
“O documento é um importante 
instrumento usado por investidores e 
pesquisadores para de� nir prioridades 
de ações globalmente”, diz a BBC.
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O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), deu início 
nesta terça-feira 13 ao ato de 

criação da CPI da Pandemia. Com a 
medida, fica autorizada a formação 
do colegiado, destinado a apurar as 
ações e eventuais omissões do gover-
no federal durante o enfrentamento à 
Covid-19.

O requerimento da comissão, de 
autoria do senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), afirma que a CPI tem o 
objetivo de “apurar as ações e omissões 
do governo federal no enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 no Brasil e, 
em especial, no agravamento da crise 
sanitária no Amazonas com a ausência 
de oxigênio para os pacientes interna-
dos” nos primeiros meses de 2021.

Pacheco ampliou o escopo das 
investigações da CPI para incluir Es-
tados e municípios, após consultar a 
Secretaria-Geral da Mesa do Senado, 
que apontou a proibição, dentro do 
regimento interno da Casa, para o 
Congresso analisar casos envolvendo 
Estados. A decisão do presidente do 
Senado permitiu que fatos conexos 
com governos estaduais e prefeituras 
que tenham recebido verbas federais 
sejam apurados.

Durante a leitura, Pacheco infor-
mou que, além do proposto por Ran-
dolfe Rodrigues, a CPI também pode-
rá apurar eventuais irregularidades 
em estados e municípios, conforme 
proposta do senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE). “A comissão terá como 
objeto o constante do requerimento do 
senador Randolfe Rodrigues, acrescido 
do objeto do requerimento do senador 
Eduardo Girão, limitado apenas quan-
to à fiscalização dos recursos da União 
repassados aos demais entes federados 
para as ações de prevenção e combate 
à pandema da Covid-19, e excluindo as 
matérias de competência constitucio-

nal atribuídas aos estados, Distrito Fe-
deral e municípios”, afirmou Pacheco.

A leitura do pedido de criação é 
uma etapa do rito legislativo para que 
o requerimento possa ser publicado no 
“Diário Oficial do Senado”. Agora, abre-
-se prazo de até dez dias para os líderes 
partidários indicarem os membros da 
CPI. A comissão deve ser formada por 
11 titulares e sete suplentes. 

Apesar de o foco inicial da inves-
tigação ser o governo do presidente 
Jair Bolsonaro, a oposição terá ape-
nas duas ou três cadeiras, conforme a 
distribuição das bancadas. O PT, por 
exemplo, já informou que vai designar 
os senadores Humberto Costa (PE) 
como titular e Rogério Carvalho (SE) 
como suplente. 

O bloco formado por Cidadania, 
PDT, Rede e PSB indicaram os sena-
dores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). 
utras legendas ainda avaliam as indica-
ções.O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), avisou a líderes 
partidários que eles terão dez dias para 

indicar membros da CPI da Covid.
O pedido de criação da CPI foi pro-

tocolado em 4 de fevereiro por Randol-
fe Rodrigues. A criação da comissão, no 
entanto, ficou paralisada até o minis-
tro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso determinar, em 
decisão liminar instalação do colegia-
do — o plenário do STF tem previsão 
de julgar o caso nesta quarta-feira 14.

O Planalto age para indicar se-
nadores mais alinhados. Ainda há a 
possibilidade de senadores retirarem 
suas assinaturas do pedido de criação 
de CPI até a meia-noite de hoje, o que 
inviabilizaria a comissão, mas esse 
cenário é descartado nos bastidores. 
Articuladores do Planalto não tiveram 
sucesso até agora na tentativa de redu-
zir o apoio.

SECRETARIA DISSE QUE CPI NÃO 
PODE INVESTIGAR GOVERNOS E 
PREFEITURAS

A Secretaria-Geral do Senado 
disse nesta terça-feira 13 que o regi-
mento interno da Casa impede que 
os senadores investiguem a conduta 
de governadores e prefeitos em uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI). O órgão informou também que 
é prerrogativa do Senado investigar o 
envio dos recursos federais a estados 
e municípios. Há dúvidas, porém, do 
alcance dessa apuração. 

A delimitação do escopo das CPIs 
no Senado está prevista no artigo 146 
do regimento interno que diz que “não 
se admitirá comissão parlamentar de 
inquérito sobre matérias pertinentes 
aos Estados.” De acordo com o posicio-
namento da área jurídica, a apuração 
sobre como os recursos financeiros são 
gastos por governadores e prefeitos, e 
se houve desvios, é uma prerrogativa 
das assembleias legislativas e câmaras 
municipais.

SENADO

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), oficializou nesta terça-feira 13 a criação da CPI da Covid

INVESTIGAÇÃO | Decisão do presidente do Senado amplia escopo da comissão e permite que fatos conexos 
com governos estaduais e prefeituras que tenham recebido verbas federais sejam apurados

CPI da Covid também vai investigar 
repasses para Estados e municípios

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CREUDIMAR DE BRITO CAMARA & CIA LTDA, CNPJ: 03.937.268/0001-42, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença Simplificada - LS, para Agricultura irrigada, em uma área de 35ha, destinado a produção 
de milho,  Localizado no Sítio Lagoa do Bargado, 13, Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 

CREUDIMAR DE BRITO CAMARA 
PROPRIETÁRIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Dobrevê Energia S/A (10.827.444/0001-59) torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema as seguintes licenças: 
• Licença Prévia (LP) para a geração de energia eólica em favor do empreendimento Iraúna A, localizada 
no município de Parazinho/RN. • Licença Prévia (LP) para a geração de energia eólica em favor do 
empreendimento Iraúna B, localizada nos municípios de Parazinho/RN. • Licença Prévia (LP) para a geração 
de energia eólica em favor do empreendimento Iraúna C, localizada no Município de São Bento do Norte/RN. 
• Licença Prévia (LP) para a geração de energia eólica em favor do empreendimento Iraúna D, localizada 
no município de São Bento do Norte/RN. 
• Licença Prévia (LP) para a geração de energia eólica em favor do empreendimento Iraúna E, localizada 
no município de Parazinho/RN e Caiçara do Norte/RN. 
• Licença Prévia (LP) para a geração de energia eólica em favor do empreendimento Iraúna IX, localizada 
no município de Jandaíra/RN. • Licença Prévia (LP) para a geração de energia eólica em favor do 
empreendimento Iraúna X, localizada no município de Jandaíra/RN. 
• Licença Simplificada (LS) para a geração de energia eólica em favor do empreendimento Iraúna XI, 
localizada no município de Jandaíra/RN.

Tatiana Marques 
Gerente de Licenciamento Ambiental

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
A CENTRAL EOLICA CAMBOAS I LTDA, CNPJ: 18.180.415/0001-50, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com 
prazo de validade até 05/04/2023, em favor do empreendimento Central Eólica Camboas IV, localizado na 
Zona Rural no município de Lajes/RN. 
 

Bruna di Paula Gomes Cruz 
Sócia Administradora 

 

 
CONCESSÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
PACIFIC HYDRO ENERGIA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ: 05.117.355/0001-89, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Instalação 2020-157637/TEC/LI-0129 para COMPLEXO EÓLICO PEDRA DE AMOLAR, Fazenda Boa Cica e 
Água Limpa, Zona Rural, Município de Touros/RN. 
 

Leandro Ribeiro Alves da Silva 
Gerente  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO – LRO 

 
A firma POSTO LF EIRELI, de CNPJ 31.571.586/0001-78, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA o Pedido de Licença de 
Regularização e Operação – LRO para Transporte de Cargas Perigosas – Combustíveis líquidos, localizada na 
Rua Florentino Cunha, 784, Bloco A Alto da Caixa D’água – Jardim do Seridó – RN, CEP 59343-000. 

 
Lucimário Pereira de Azevedo 

Dir. Presidente 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

O Município de Serra Caiada, CNPJ: 08.078.412/0001-56), torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação para a Execução de 
Pavimentação com paralelepípedos pelo método convencional de trecho da via de 
acesso ao sítio Macacos, localizada Na Zona rural do Munícipio de Serra Caiada.

João Maria de Andrade Furtado
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE MARMORE, GRANITO E PEDRAS 
ORNAMENTAIS DO RN- SINDMARMOREIRN -CNPJ 17.799.910/0001-89 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam os empregados das empresas de mármores, granitos e pedras ornamentais do RN, convocados a participar 
de Assembleia Geral Ordinária, a se realizar na sede do Conselho Comunitário de Pamamirim, localizado à Avenida 
Maria Amélia Machado s/n - Jardim Aeroporto -Emaús - Pamamirim--RN, (e outros locais designados), no dia 17 de 
abril de 2021, às 15h00 horas em primeira convocação, com número legal, ou às 16h00 horas em segunda 
convocação, com qualquer número, para discutir a seguinte Ordem do dia: a) Apresentação, discussão e aprovação 
da Pauta de Reivindicações para renovação da Convenção Coletiva 2021/2022; b) Autorizar a diretoria instaurar 
Dissídio Coletivo e indicativo de greve, caso fracassem as negociações, c) Autorização para desconto da Taxa 
Negocial. 

Natal-RN, 13 de abril de 2021. 
 

Albeci Tavares de Souza -  Presidente.  
 

A comissão terá como 
objeto (...) apenas quanto 
à fiscalização dos recursos 
da União repassados aos 
demais entes federados 
para as ações de prevenção 
e combate à pandema da 
Covid-19”

“
RODRIGO PACHECO
PRESIDENTE DO SENADO
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Enquanto o projeto de revisão do 
Plano Diretor de Natal não che-
ga à Câmara Municipal, a Co-

missão de Planejamento Urbano, Meio 
Ambiente e Habitação decidiu, nesta 
terça-feira 13, começar a debater a re-
gulamentação das Áreas de Proteção 
Ambiental (ZPA’s), ponto fundamental 
para a votação do Plano.

Aldo Clemente disse que vai con-
vidar o titular da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), Thiago Mesquita, para par-
ticipar das reuniões da Comissão e 
discutir as ZPA’s. “Tivemos a primeira 
reunião oficial da comissão neste ano 
e decidimos adiantar as discussões 
das ZPA’s de Natal. Algumas ainda 
não estão regulamentadas, por isso, 
faremos um convite ao secretário de 
Meio Ambiente para nos ajudar no en-
tendimento desse debate, antes que o 
Plano Diretor comece a ser apreciado”, 
declarou o presidente da comissão, ve-

reador Aldo Clemente (PDT).
O vereador Klaus Araújo (SDD) 

destacou a importância de adiantar as 
discussões. “A revisão do Plano Diretor 
é fundamental para o crescimento da 
cidade em todos os sentidos. É pla-
nejar a cidade para os próximos dez 
anos. Precisamos nos antecipar e as 
ZPAs são primordiais para que a vota-
ção aconteça”, pontuou.

Na mesma reunião, os vereadores 
aprovaram, dentre outros, projetos 
de leis que preveem mais funcionali-
dades ao transporte de passageiros. 
O Projeto nº 194/2020, da vereadora 
Júlia Arruda (PCdoB), obriga o serviço 
de transporte coletivo, alternativo, por 
aplicativo e de táxi, a oferecer álcool 
em gel 70% no interior de veículos. 
Já o projeto nº 43/2020, do vereador 
Robson Carvalho (PDT), determina 
a divulgação de material de combate 
ao bullying e pedofilia nos veículos de 
transporte escolar.

O vereador Raniere Barbosa 
(Avante) também teve seu projeto nº 
75/2019 aprovado.  “A matéria permite 
que, da mesma forma que os ônibus 
dispõem do busdoor, os táxis possam 
comercializar publicidade no vidro 
traseiro. Isso vai gerar uma receita a 
mais para os permissionários e arreca-
dação para o município”, explicou.

Já o projeto nº 02/2020, do vere-
ador Preto Aquino (PSD), obriga a 
sinalização refletiva, por parte de em-
presas públicas ou privadas, quando 
da paralisação ou interrupção do fluxo 
viário, ocasionado por obras, serviços 
de manutenção ou procedimento de 
qualquer natureza. E o de nº 37/2020, 
da vereadora Ana Paula (PL), institui 
prazo de 90 dias para a prefeitura pro-
ceder a reparação de danos ou defeitos 
em pavimentos de vias públicas e con-
cede desconto de 10% no IPTU para 
o cidadão que for prejudicado caso o 
dano não seja corrigido.

Morador das Rocas, local on-
de uma explosão destruiu 
quatro residências e feriu 

cinco pessoas esta semana, acidente 
doméstico envolvendo botijão de gás, 
fato que ocorreu pouco depois de ou-
tro incidente semelhante em Mãe Lui-
za, também na zona Leste de Natal, o 
deputado estadual Ubaldo Fernandes 
(PL) busca mais segurança na venda e 
acondicionamento desses produtos no 
Rio Grande do Norte. 

Em participação na sessão ple-
nária remota desta terça-feira 13, o 
parlamentar cobrou mais fiscalização 
do Corpo de Bombeiros, assim como 
campanhas educativas por parte do 
Governo do Estado, além de informar 

que protocolou Projeto de Lei no sen-
tido de tentar resguardar os potiguares 
dos riscos de acidentes domésticos en-
volvendo esses equipamentos. 

“Cinco membros da mesma fami-
lia foram atingidas no acidente que 
danifucou quatro imóveis na nossa rua 
e fica nosso registro e oração a Deus 
para que a saúde deles se restabeleça o 
mais breve possível. Ao mesmo tempo, 
agradeço todos os órgãos envolvidos 
pela segurança à população no entor-
no do incidente. Fiquei atento e vi total 
assistência!”. 

Mas o deputado chama atenção do 
Corpo de Bombeiros para que faça vis-
torias periódicas nas empresas distri-
buidoras e revendedoras dos botijões 

de gás observando o cumprimento das 
legislações, assim como das normas 
técnicas brasileiras de controle porque, 
para ele, não é admissível esse tipo de 
situação começar a se tornar rotineira. 

E sugere que esse trabalho preven-
tivo seja amparado com campanhas 
educativas de conscientização, usando 
a publicidade do Governo. 

“E apresentei hoje projeto de lei 
na Assembleia Legislativa do Estado 
para que as empresas que vendem os 
botijoes tenham mais controle, com os 
cuidados preventivos necessários, as-
sim como o Corpo de Bombeiros faça 
esse monitoramento preventivo mais 
efetivo”, concluiu o deputado Ubaldo 
Fernandes.

JOÃO GILBERTO

Parlamentar cobrou mais fiscalização do Corpo de Bombeiros, assim como campanhas educativas por parte do Governo do Estado

SEGURANÇA | Deputado estadual Ubaldo Fernandes apresentou projeto de lei para que as empresas que 
vendem botijoes tenham mais controle do produto, assim como o Corpo de Bombeiros reforce fiscalização

Ubaldo cobra mais fiscalização na 
venda de botijões de gás e protocola PL  

Comissão convida titular da Semurb 
para debater ZPAs na Câmara 

PLANO DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 003/2021 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0649/2021, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2021. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-
71, CONTRATADA: POSTO MANDACARU COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 28.521.182/0001-65. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM S500 E 
DIESEL S-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE AFONSO 
BEZERRA/RN.

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
 Perfazendo o valor global estimado em R$ 1.527.887,97 (Um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, 
oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos). Assinaturas em 12/04/2021, Pela 
Contratante: João Batista da Cunha Neto, CPF nº 737.178.944-04 e Pela Contratada: Berilo 
Severo de Medeiros, CPF: Nº 852.486.574-15.

N°
 

CÓD
 

DESCRIÇÃO
 

UNIDADE
 

MARCA
 

QUANT.
 

V. UNT
 

V. TOTAL
 

1
 

1111
 GASOLINA 

COMUM
 LITRO

 
ALESAT

 
117.600

 
6,13

 
720.888,00

 

2 7671 DIESEL 
COMUM S500 LITRO ALESAT  63.333,33  4,90  310.333,32  

3 1114 DIESEL S-10 LITRO ALESAT  99.333,33  5,00  496.666,65  

 
Um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e sete 
reais e noventa e sete centavos. 

R$1.527.887,97  

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
ANISIO JOÃO DE LIMA SOUZA, CPF/MF n° 286.173204-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada para cultivo de cana de açúcar plantada no regime de sequeiro, localizado nas 

Fazendas Riacho do Bêbado, Gavião Manteiga e Gavião Vermelho na zona rural do município de Macaíba / 
RN; 

 Licença de Regularização de Operação para cultivo de cana de açúcar plantada no regime de sequeiro, 
localizado na Fazenda Reis Magos na zona rural do município de Macaíba / RN; 

 Licença de Regularização de Operação para cultivo de cana de açúcar plantada no regime de sequeiro, 
localizado na Fazenda Talismã na zona rural do município de Macaíba / RN; 

 Licença de Operação para cultivo de cana de açúcar plantada no regime de sequeiro, localizado na Fazenda 
Reis Arvoredo na zona rural do município de São Gonçalo / RN; 

 
NATAL / RN, 13 de Abril de 2021. 

 
ANISIO JOÃO DE LIMA SOUZA  

Proprietário 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 010/2021
POR INCORREÇÃO

Pregão Eletrônico N.º 010/2021 - Aquisição de Veículo de Passeio - data da sessão - 
26/04/2021 as 08:31  - (Horário de Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), 
( h t t p : / / a re i ab ranca . rn .gov.b r / ed i t a i s )  e  no  Por ta l  de  Compras  Púb l i cas  - 
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, 13 de abril de 2021
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  
ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO FILHO, CPF 009.874.964-17, torna público que recebeu do 
Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - Nº 2020-153857/TEC/LS-0282, com prazo de validade, 23/03/2027, em favor do 
empreendimento, para extração de saibro, numa área de 6,01 ha, volume 1.000 m3/mês, inserida na 
poligonal do Processo ANM 848.101/2020, na Localidade Fazenda Bela Vista II, Zona Rural, Município de 
Areia Branca – RN. 

ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO FILHO 
Requerente 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  
ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO FILHO, CPF 009.874.964-17, torna público que recebeu do 
Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - Nº 2020-153856/TEC/LS-0281, com prazo de validade, 23/03/2027, em favor do 
empreendimento, para extração de saibro, numa área de 10ha, volume 1.000 m3/mês, inserida na 
poligonal do Processo ANM 848.102/2020, na Localidade Fazenda Mar e Terra, Zona Rural, Município de 
Areia Branca – RN. 

ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO FILHO 
Requerente 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
BJVK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 24.429.595/0001-63, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para um condomínio residencial 
fechado composto de 18 UH e área de lazer localizada na Av. Baía dos Golfinhos, S/n, na Praia de Pipa, 
Município de Tibau do Sul/RN. 

 
 BJVK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 

                          Proprietáriorio  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
PRINCIPAL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 41.503.638/0001-22, torna público 
que está requerendo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença 
Prévia, para Posto de Revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 45m3, localizado na Rua 
General João Varela, 1081, Centro, Ceará-Mirim/RN; 
 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
PROPRIETÁRIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA – Licença de Alteração 
referente a LS – Licença Simplificada Nº2019- 147025/TEC/LS-0520, referente a extração mineral de saibro 
para uso na construção civil, em uma área de 3.10 hectares com novo volume a ser extraído de 20.000 
m³/mês, localizada entre os imóveis rurais Fazenda Fontainha, zona rural, Ruy Barbosa/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor – Superintendente 
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Em carta endereçada ao presi-
dente dos Estados Unidos, Joe 
Biden, governadores de 22 esta-

dos brasileiros – entre eles, a gestora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra – 
propõem uma parceria para promover 
ações de preservação ambiental.

No documento, os governadores 
dizem “conscientes de emergência 
climática global” e afirmam que estão 
abertos a estabelecer “um canal de 
interação” com o governo americano 
para avançar “em passos práticos”.

“Celebrando a decisão do seu 
governo em fortalecer a agenda am-
biental internacional e o Acordo de 
Paris, expressamos nossa intenção de 
implementar ações conjuntas, propon-
do uma cooperação entre os Estados 
Unidos e os governos estaduais brasi-
leiros, responsáveis pela maior parte 
da Floresta Amazônica, a mais extensa 
floresta tropical do mundo, e de outros 
biomas que, somados, abrigam a mais 
ampla biodiversidade já registrada, e 
que são capacitados de ciclos hídricos 
regulares e de carbono em escala pla-
netária ”, diz trecho do documento, ao 
qual a CNN teve acesso.

Biden foi eleito defendendo a reto-
mada da liderança americana na agen-
da de preservação ambiental. Ainda 
como candidato à presidência, a de-
mocrata falou em constituir um fundo 
de US $ 20 bilhões para ajudar a conter 
queimadas e preservar a Amazônia. 
Ele também falou em impor penalida-

des ao Brasil para obrigar o governo 
Jair Bolsonaro a se comprometer com 
metas de preservação.

Entre os signatários da carta, estão 
governadores que fazem a Bolsonaro 
– como o de São Paulo, João Doria (PS-
DB), e do Maranhão, Flávio Dino (PC-
doB) – e governadores aliados do Pa-
lácio do Planalto – como o governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) e o de 
Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Assinam o documento que será 
remetido a Biden os governadores 
do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Sergipe, São Paulo, Tocantins.

“Governadores do Brasil, abaixo 
dos assinantes, de estados que com-
preendem 87% do território nacional, 
manifestamos interesse no desenvol-
vimento de parcerias, complicionar o 
equilíbrio climático, a redução de desi-
gualdades, a regeneração ambiental, o 
desenvolvimento de cadeias verdes e o 
estímulo à adoção de tecnologias para 
reduzir como derivadas de atividades 
econômicas tradicionais nas Américas 
e o esforço conjunto na construção de 
um modelo civilizatório mais saudável 
e resiliente a pandemias ”, diz a carta.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Governadora Fátima Bezerra propõe parceria para promover ações de preservação ambiental

MEIO AMBIENTE | Governadores de 22 estados brasileiros se dizem “conscientes de emergência climática 
global” e afirmam que estão abertos a estabelecer “um canal de interação” com o governo americano

Em carta a Biden, Fátima Bezerra e 21 
governadores pedem parceria ambiental

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Ricardo Lewan-
dowski definiu nesta terça-fei-

ra 13 prazo até o fim deste mês para 
que a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) decida sobre a “im-
portação excepcional e temporária” de 
doses da vacina Sputnik V.

Na decisão, Lewandowski deter-
mina que a decisão seja tomada em 
até 30 dias, a contar do último dia 29 
de março. Se forem incluídos no prazo 
os fins de semana e feriados, a data li-
mite será o dia 28 de abril.

A Anvisa já recebeu dois pedidos 
de autorização de uso emergencial da 
Sputnik V – o primeiro foi apresentado 
ainda em janeiro, mas a agência consi-
derou que faltavam documentos. O se-
gundo pedido foi feito em 26 de março, 
mas a Anvisa ainda não deu resposta.

O ministro tomou a decisão em 
uma ação protocolada pelo governo 
do Maranhão, que diz no processo 
ter negociado 4,5 milhões de doses da 
vacina produzida pelo Instituto Gama-

leya, da Rússia.
Lewandowski diz que, se o prazo 

for descumprido, o Maranhão fica 
automaticamente autorizado a im-
portar e distribuir as doses da Sputnik 
V, “sob sua exclusiva responsabilidade, 

e desde que observadas as cautelas e 
recomendações do fabricante e das 
autoridades médicas”. A Anvisa havia 
pedido ao STF para declarar sigilo so-
bre os autos desse processo. O pedido 
foi negado pelo relator. 

EBC

Ministro Ricardo Lewandowski determina que a decisão seja tomada em até 30 dias

Lewandowski dá prazo para Anvisa 
decidir sobre importação da Sputnik V

VACINA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 11ª Vara Cível da Comarca de 
Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250.  EDITAL DE 
CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias. A Excelentíssima Senhora Doutora INGRID RANIELE FARIAS 
SANDES, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente 
fica CITADA a pessoa de HAMILTON GAMA CASTRO, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem 
como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da AÇÃO ORDINÁRIA, sob nº 
0116800-28.2013.8.20.0001, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 
HAMILTON GAMA CASTRO, em tramitação por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar a defesa que tiver, ciente de que não o fazendo dentro do prazo legal, presumir-se-ão 
aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Tudo de conformidade com a petição inicial. Dado e Passado nesta Cidade 
de Natal, aos 29 de março de 2021. Eu, Flávio Praxedes da Silva, Técnico Judiciário, digitei e conferi e 
subscrevi. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da 
petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação 
(artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do 
Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam,  utilizando os códigos 
20092113475096700000057948775 e 21030309142686300000063191091, sendo considerada vista 
pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.. NATAL/RN, 29 
de março de 2021. INGRID RANIELE FARIAS SANDES. Juíza de Direito. 

AGORA RN – 14 E 15/04/2021 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ACTUAL-BR LOCACAO, MANUTENCAO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 04.205.721/0007-84, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada para a Usina Fotovoltaica Assú, localizada na Zona de Expansão Urbana do 
município de Assú/RN. 
 

JORGE HENRIQUE MACIEL  
Representante Legal 

 

O volume de vendas realizadas 
pelas empresas do Rio Gran-
de do Norte no mês passado 

atingiu, em média, o patamar de R$ 
304 milhões por dia. O valor é 26% 
maior que o registrado no terceiro 
mês do ano passado, quando as em-
presas potiguares conseguiram ven-
der uma média de R$ 240 milhões 
por dia. O crescimento foi maior 
entre as organizações que atuam no 
segmento do comércio atacadista, 
cujo faturamento médio diário su-
biu de R$ 40,3 milhões por dia para 
R$ 59,9 milhões. Um acréscimo no-
minal de R$ 19,6 milhões negocia-
dos nos últimos 12 meses.

O segundo setor que mais teve 
o maior volume de vendas foi o co-
mércio varejista. O ticket médio de 
vendas diárias do varejo passou de 
R$ 66,4 milhões para R$ 80 milhões 
entre março de 2020 e março deste 
ano. Apesar de o número de transa-
ções ter reduzido levemente, o valor 
das vendas subiu.

As empresas desse segmento 
foram as que tiveram oscilações me-
nos drásticas no volume médio ne-
gociado ao longo dos últimos 12 me-
ses, logo após o decreto do estado de 
calamidade pública em função da 
Covid-19. O volume médio diário 
de vendas do varejo potiguar fechou 
março deste ano com um total de 
faturamento bruto diário da ordem 
de R$ 80,3 milhões. No mesmo mês 
de 2020, o valor médio foi de R$ 66,4 
milhões.

Os dados sobre a movimenta-

ção dos setores produtivos são da 
Secretaria Estadual de Tributação 
(SET-RN), que divulgou nesta se-
gunda-feira (12) a 17ª edição do 
Boletim de Atividades Econômicas. 
O informativo mensal reúne os 
principais indicadores da econo-
mia do Rio Grande do Norte a par-
tir da emissão de notas fiscais e do 
volume negociado pelas empresas 
potiguares.

A publicação mostra, no entan-
to, que o setor de bares, restauran-
tes e similares registrou uma retra-
ção nas vendas da ordem de 30% 
mensais a partir de março do ano 
passado. O volume de movimen-
tado começou a subir após agosto 
do ano passado, quando houve o 
início da retomada da abertura 
das atividades não essenciais, che-
gando a dezembro com um pico 
de faturamento bruto médio de R$ 
4,8 milhões, negociados por dia. 
No entanto, gradativamente, esses 
estabelecimentos começaram a ter 
baixas novamente e, no mês passa-
do, registraram uma média diária 
de vendas de R$ 2,7 milhões.

Empresas do RN têm alta 
de 26% vendas em março

NEGÓCIOS

R$ 304 mi
foi o volume de vendas por dia 

em março no RN



Em outras palavras, tomar café logo 
após acordar é um desperdício de 
cafeína: o ideal é esperar algum 
tempo. Se você se levanta às 8h, tome 
café a partir das 9h30. No período 
da tarde, o ideal é tomar uma 
xícara entre 13h30 e 17h, quando o 
hormônio reduz sua quantidade no 
organismo.

2. O COMPOSTO QUÍMICO 
DA CAFEÍNA É PARECIDO COM 
NEUROTRANSMISSOR DO SONO

       Durante o dia, seu cérebro 

produz níveis naturais de adenosina, 
que regula a função cerebral. A 
cafeína age com a mesma função de 
controlar a intensidade do seu sono. 
Por acaso, o composto químico dos 
dois é bastante similar.

3. CAFÉ PODE AJUDAR A PREVENIR 
ALZHEIMER E OUTRAS DOENÇAS

Um estudo desenvolvido na 
Faculdade de Medicina de Lisboa, 
em Portugal, afi rmou que o consumo 
de café pode retardar os sintomas 
do Alzheimer. Outras pesquisas já 
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Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
DIA INTERNACIONAL DO CAFÉ: PAIXÃO MUNDIAL

Não há nada mais delicioso que 
uma xícara bem quentinha de café 
para começar bem o dia. O café 
nos fornece energia e disposição, 
além do grão ser benéfi co para a 
saúde. O café tornou-se a bebida 
mais ingerida no mundo, fi cando 
atrás apenas da água, obviamente. 
E com o objetivo de valorizar a 
força da indústria cafeeira, a sua 
versatilidade e relevância, foi 
criado o Dia Mundial do Café, a ser 
comemorado hoje, dia 14 de abril, 
por isso, vou falar um pouquinho 
dele na matéria de hoje. 

Vários estudos científi cos foram 
feitos e comprovam os efeitos e 
benefícios do café no organismo. 
Além de acelerar o metabolismo, 
melhorar a concentração e 
estimular a memória, algumas 
descobertas menos famosas podem 
servir para explicar por que tantas 
pessoas gostam — ou são quase 
viciadas — na bebida cafeinada.

1.VOCÊ NÃO PRECISA DE CAFÉ LOGO 
DEPOIS DE ACORDAR

O corpo humano produz um 
hormônio chamado cortisol, que 
promove a sensação de alerta. Ele é 
liberado de acordo com o período 
do dia e costuma atingir seu nível 
máximo assim que saímos da cama. 

GETTY IMAGES

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

A Junta Comercial do Rio Grande 
do Norte, no primeiro trimestre 
de 2021, registrou 2.160 solici-

tações de abertura de empresas. Esse 
número é 17% maior que o registrado 
no mesmo período do ano passado, 
além de representar o melhor trimes-
tre desde 2013.

Já o quantitativo de negócios que 
encerraram suas atividades recuou 2% 
entre janeiro e março em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior. 

No relatório de 2020, consolidado 
pela Jucern, pela primeira vez em dez 
anos, a Junta Comercial do Rio Grande 
do Norte registrou queda neste índice 
e a tendência vem se mantendo tam-
bém em 2021.

Além disso, segundo o ranking que 
consolida dados da Receita Federal e 
que inclui também o número de mi-
croempreendedores individuais, o Rio 
Grande do Norte foi o terceiro estado 

que mais aumentou o número de no-
vos negócios no último quadrimestre 
de 2020. 

Foram 13.943 empresas abertas, 
incluindo microempreendedores in-
dividuais. Cerca de 14% a mais do que 

o verifi cado no quadrimestre anterior.
Para o presidente da Jucern, Carlos 

Augusto Maia, os órgãos de registro 

têm uma função estratégica no atual 
momento. “A Jucern já vinha traba-
lhando com recursos virtuais, mas, 
com a necessidade de isolamento, 
precisamos adaptar outros serviços e 
a avaliação do contribuinte tem sido 
positiva, graças ao investimento preli-
minar em recursos digitais”, disse.

Atualmente, desde o registro de 
empresas e demais alterações até a 
emissão de certidões de inteiro teor, 
a autenticação de livros contábeis, as 
traduções ofi ciais e os requerimentos 
de alvarás da Subcoordenadoria de 
Vigilância Sanitária do Rio Grande do 
Norte são feitos de forma 100% digital 
por meio da Jucern. “Essa moderniza-
ção de sistemas é essencial para garan-
tir que os empreendedores potiguares 
encontrem um ambiente de negócios 
propício para o aproveitamento de 
oportunidades de mercado”, encerrou 
Carlos Augusto.

Junta Comercial registra alta de 17% 
na abertura de novas empresas no RN
NEGÓCIOS | Junta Comercial do Rio Grande do Norte registrou 2.160 solicitações de abertura de empresas no primeiro trimestre de 2021. Esse número é 17% maior que o registrado no 
mesmo período do ano passado, além de representar o melhor trimestre desde 2013. Registro de empresas, alterações e até a emissão de certidões são feitas de forma digital no RN

Carlos Augusto Rosado, presidente da Jucern, conta que digitalizar serviços garante a modernização dos negócios para o empreendedor potiguar 

CURIOSIDADEO primeiro ‘Rei do Café’ conhecido no mundo era francês e ele era pai de ninguém menos que Santos Dumont. Todos os experimentos que Santos Dumont fez com o 14Bis foram custeadas pela venda do café.

O primeiro ‘Rei do Café’ conhecido no mundo era francês e 

!

provaram que beber café também 
diminui os riscos de doenças como 
diabetes tipo 2, depressão em 
mulheres e Parkinson.

4. CAFÉ PODE SER VICIANTE
Quanto mais café você toma 

ao longo dos anos, maior é a 

possibilidade de alterar a química 
do seu cérebro. Com o aumento do 
consumo de cafeína, mais receptores 
de adenosina são produzidos e você 
automaticamente vai precisar beber 
mais café para poder conectá-los. 
Esse processo, por sua vez, pode 
causar dependência e sintomas de 
abstinência — fadiga, irritabilidade, 
dor de cabeça — se você tentar 
reduzir o consumo.

5. OS EFEITOS DA CAFEÍNA SURGEM 
10 MINUTOS APÓS O PRIMEIRO 

GOLE
Um estudo feito pela 

Universidade de Barcelona, na 
Espanha, mostrou que, após 10 
minutos, a cafeína atinge metade 
de sua concentração máxima no 
sangue, sufi ciente para começar a 
causar algum efeito. Em 45 minutos, 
quando alcança o nível máximo, 
já pode deixá-lo mais alerta. 
Dependendo da velocidade com 
que o organismo absorve a “droga”, 
é possível manter esse efeito por 3 a 
5 horas.

6. ABELHAS TAMBÉM AMAM CAFÉ
O néctar de algumas fl ores 

possui níveis pequenos de cafeína, 
que é usada para atrair abelhas e 
também pode melhorar a memória 
do inseto, segundo estudo publicado 
no periódico Science.

7. ALÉM DA CAFEÍNA, VÁRIOS 
COMPOSTOS DO CAFÉ FAZEM BEM 
PARA A SAÚDE

Os outros compostos incluem 
antioxidantes, que protegem o 
corpo dos malefícios de radicais 
livres. Essas moléculas causam 
envelhecimento e estão associadas 
a doenças como câncer e problemas 
cardíacos, distúrbios que o café 
também ajuda a prevenir.



A Câmara Municipal de Natal 
(CMN) aprovou nesta terça-fei-
ra 13 projeto do Executivo que 

alterou a denominação da avenida 
Bernardo Vieira, renomeando-a de 
avenida Nevaldo Rocha de Oliveira.  A 
proposta é uma homenagem ao em-
presário, fundador do grupo empresa-
rial Guararapes, que morreu em junho 
do ano passado, aos 91 anos de idade.

O projeto de lei foi encaminhado 
à Câmara pelo prefeito Álvaro Dias 
(PSDB). A Avenida Bernardo Vieira 
é o principal endereço do shopping 
Midway Mall – construído pelo grupo 
empresarial de Nevaldo Rocha, o Gru-
po Guararapes. 

O conglomerado emprega hoje cer-
ca de 7 mil pessoas no Estado, apenas 
na fábrica em Extremoz.

Os vereadores aprovaram o projeto 
com uma emenda do vereador Kleber 
Fernandes (PSDB), determinando que 
os órgãos da administração pública do 
Município terão o prazo de 180 dias 

para “promoverem alterações relativas 
a endereço, dados cadastrais e demais 
informações dos imóveis residenciais e 
comerciais localizados na avenida”.

Com 4,7 quilômetros de extensão, 

a Avenida Bernardo Vieira também é 
a principal via de acesso à Zona Norte 
de Natal através da Ponte de Igapó. A 
avenida cruza os bairros de Nova Des-
coberta, Tirol, Alecrim e Quintas.
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O Sindicato dos Médicos do RN 
(Sinmed RN) vai promover 
campanha de ação de alimen-

tos para pessoas em situação de vul-
nerabilidade no Rio Grande do Norte. 
A campanha “RN contra a Fome” será 
feira em parceria com a Associação 
Médica do RN (AMRN), Conselho Re-
gional de Medicina do RN (Cremern) 
e da Ordem dos Advogados do RN 
(OAB/RN).

“Vivemos um momento difícil no 
mundo e no nosso estado, onde as 
difi culdades econômicas somadas ao 
desemprego tem levado a uma situa-
ção de penúria e fome. A mobilização 
da sociedade e das Instituições são 

fundamentais para que um pouco 
chegue a cada lar que precisa de um 
prato de comida”, disse Geraldo Fer-
reira, presidente do Sinmed RN

A ação desenvolvida pelas enti-
dades médicas tem a fi nalidade de 
incentivar doações em território po-
tiguar. A forma de doação e logística 
de entrega das cestas básicas estão 
sendo defi nidas pelos parceiros.

O lançamento da campanha 
ocorreu no domingo 10, no auditório 
do Sinmed RN, com celebração de 
uma missa. A solenidade observou 
todos os protocolos sanitários e foi 
transmitida pelas redes sociais do 
sindicato.

O presidente da Seccional Poti-
guar, Aldo Medeiros, parabenizou a 
Campanha “RN sem fome”. Segundo 
ele, a Campanha é um ato concreto de 
enfrentamento aos desafi os impostos 
pela pandemia.

“A Seccional Potiguar sempre 
esteve presente em iniciativas de 
natureza social, e neste momento de 
calamidade sanitária não poderia ser 
diferente, vamos aderir. Assim como 
colocamos à disposição a Sede da Or-
dem para a campanha de imunização 
pela Prefeitura de Natal, ofertamos as 
estruturas das Subseções e da OAB/
RN para fortalecer a ‘RN sem fome’, 
também”, ressaltou Aldo Medeiros.

SINMED

Lançamento da campanha ocorreu no domingo 10, no auditório do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

SOLIDARIEDADE | Ação desenvolvida pelas entidades médicas tem a finalidade de incentivar doações em 
território potiguar. Forma de doação e a logística de entrega das cestas básicas ainda serão definidas

Sinmed promove a campanha “RN 
contra a fome”com apoio de entidades

HORÓSCOPO

Semana movimentada nos relacionamentos, que 
começará com decisões e escolhas que poderão mudar 
o futuro. Atitude não faltará, com vários planetas em seu 
signo reforçando sua coragem, vivacidade e vontade de 
vencer. Resolva dúvidas, cheque informações.

Velhos confl itos não farão mais sentido. Comece uma 
fase nova nos relacionamentos e aprofunde vínculos. 
Se a ideia for passar o tempo de isolamento em outra 
localidade, você encontrará os meios e boa opção. 
Decisões da vida a dois trarão novas esperanças.

Com um pouco de paciência, você articulará melhor 
os passos e formatação de um novo empreendimento. 
A semana trará boas notícias e oportunidades na área 
fi nanceira. Período de concretizações importantes, 
direcionamentos e de expansão profi ssional. 

Comece um trabalho. A semana será bastante 
produtiva e de bons resultados. Mesmo com excesso 
de demandas, cuidar da saúde, do corpo e da família 
continuará prioridade. Encare difi culdades com irmãos, 
ou vença burocracias e resolva uma pendência.

Fase agitada na vida social e atividades de grupo. Faça 
escolhas conscientes e fi que longe de gente invejosa e 
manipuladora. Talvez você se afaste de uma amizade ou 
grupo e encerre pressões. Em compensação, a rede de 
relações confi áveis e de apoio mútuo.

Pressões fi nanceiras ativarão sua criatividade nesta 
semana. Encontre soluções originais para dar a volta 
por cima. Valerá diminuir despesas e cortar gastos 
supérfl uos. Espere também por novidades de trabalho. 
Novos projetos ganharão forma.

Descomplique os relacionamentos com espírito 
cooperativo, receptividade e bons acordos. A semana 
trará sucesso na carreira. Novo empreendimento 
poderá decolar e permitir metas mais altas. Mudanças 
na maneira de se relacionar terão efeito positivo.

Demandas maiores cobrarão organização nesta semana. 
Acelere o passo no trabalho ou inicie uma atividade. 
Período de encerrar processos do passado e mudar 
o projeto de vida. Família com apoio mútuo garantirá 
equilíbrio do orçamento. 

Amigos estarão presentes e apoiarão seus projetos 
nesta semana, que será positiva para acerto de 
documentação, conexões internacionais e atividades de 
grupo. Mudanças na rotina levantarão o astral. Espere 
por boas notícias e convites de longe. 

Questione verdades, cheque informações em várias 
fontes e esclareça dúvidas. Talvez você mude de opinião 
sobre um tema relevante. Aproveite as próximas quatro 
semanas com infl uência da Lua nova para ampliar 
comunicações e contatos, estudar, pesquisar.

Surpresas gostosas e imprevistos marcarão a semana. 
Fase positiva para mudanças e reestruturações. Espere 
por conquistas na carreira. Decisões sobre o futuro 
abrirão espaço para um estilo de vida mais saudável e 
gratifi cante. Talvez precise se afastar de uma situação.

Caminhos de crescimento fi nanceiro estarão iluminados. 
Negócios estarão aquecidos nesta semana, que trará 
maior estabilidade e concretizações. Investimentos na 
casa ou decisões de moradia trarão mais conforto e 
segurança. Firme acordos com a família.

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)

CRUZADAS

Com 4,7 quilômetros de extensão, a Avenida Bernardo Vieira é acesso à Zona Norte de Natal

Câmara Municipal aprova lei que 
cria a Avenida Nevaldo Rocha

LEI

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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AMÉRICA

ABC e América têm nesta quar-
ta-feira decisões para dar 
mais conforto ao cofre dos 

dois clubes. De olho num prêmio de 
R$ 1,7 milhão, os clubes potiguares 
enfrentam Cruzeiro (MG) e Botafogo 
(RJ), respectivamente, em partida 
válida pela segunda fase da Copa do 
Brasil.

O jogo do alvinegro potiguar con-
tra o alvinegro carioca está acontece 
às 21h30, no Estádio Frasqueirão. De 
acordo com o regulamento do tor-
neio, o empate leva a decisão para os 
pênaltis.

Desde o início da semana, o trei-
nador Sílvio Criciúma intensificou o 
trabalho técnico-dinâmico através 
de mini-jogos em campo reduzido. A 
novidade foi a presença do zagueiro 
Ramon Baiano, que treinou normal-
mente.

Os atacantes Wallyson e Soares 

não treinaram e ficaram sob os cui-
dados dos médicos e fisioterapeutas 
abecedistas, em tratamento intensi-

vo.
O América encara o desafio, às 

21h30, na Arena das Dunas, diante 

do Cruzeiro. Da mesma forma que 
o jogo do ABC, o empate entre alvir-
rubros e cruzeirenses leva a decisão 

para os pênaltis. Nos últimos dias, o 
técnico Evaristo Piza com treinos de 
passe, movimentação e finalização.

Mais do que avançar no milio-
nário torneio nacional, a motivação 
para os dois clubes potiguares está 
na premiação oferecida pela Confe-
deração Brasileira de Futebol (CBF). 
A classificação garante R$ 1,7 milhão.

O dinheiro vai servir para aliviar 
as contas dos clubes. Com isso, já 
pensam em arrumar a casa para a 
fase final do Campeonato Estadual e 
para o objetivo maior do ano: a SÉRIE 
D do Brasileirão.

O jogo na Arena das Dunas segue 
com os protocolos de segurança e 
sanitário definidos pelas autoridades 
públicas no combate à pandemia 
do coronavírus. Apenas a imprensa 
e quem vai trabalhar nos jogos têm 
acesso ao estádio — que foi sede da 
Copa do Mundo em 2014.

América e ABC encaram o desafio do 
“jogo do milhão” pela  Copa do Brasil
FUTEBOL | Prêmio de R$ 1,7 milhão é quanto vale a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. ABC e América têm partidas em Natal nesta quarta-feira 13 contra Botafogo 
(RJ) e Cruzeiro (MG), respectivamente, pelo torneio nacional. De acordo com o regulamento do torneio nacional, o empate no tempo normal vai levar a decisão para os pênaltis

Durante a semana, o América reforçou os trabalhos táticos, sob o comando do técnico Evaristo Piza, para o confronto contra o Cruzeiro

MUNDOCELL_@

AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

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

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

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

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

A Confederação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol) disse 
que receberá 50 mil doses de 

vacinas contra covid-19 doadas pelo 
laboratório chinês Sinovac Biotech pa-
ra imunizar jogadores de futebol pro-
fissionais que participam de torneios 
de primeira categoria. “Se trata de um 
apoio concreto por parte da empresa 
chinesa para a realização da Copa 
América e das demais competições do 
futebol sul-americano”, disse a entida-
de em comunicado, no qual destacou 
a mediação do presidente do Uruguai, 
Luis Lacalle Pou, para fechar o acordo.

A Conmebol se viu obrigada a 
adiar a quinta e a sexta rodadas das 
eliminatórias sul-americanas para a 
Copa do Mundo de 2022 em março por 
causa das dificuldades de deslocamen-
to dos jogadores, em meio às restrições 
impostas por causa da pandemia.

A Copa América está programada 
para começar em junho e será pela 
primeira vez disputada em duas sedes 
- Argentina e Colômbia. O presidente 
da Conmebol, Alejandro Domínguez, 
disse dias atrás que a organização 
buscava vacinas para que o torneio pu-
desse ser disputado com público nos 
estádios.

A Copa Libertadores e a Copa Sul-
-Americana estão atualmente sendo 
disputadas.O comunicado afirma que 
a vacinação “estará concentrada nos 
elencos principais do futebol profissio-
nal sul-americano”.

Conmebol vai 
vacinar jogadores
contra a Covid-19

PANDEMIA

TRIG
MULTIMARCAS

ATACADO/VAREJO
Rua Milton Freire, 2865 – Loja 4 – Jardins Mall –

Por trás do Nordestão do Cidade Jardim


