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POLITICA. 4 |  Instituto Perfil sondou a 
opinião sobre a eleição para presidente 
da República. O ex-presidente Lula lidera 
a corrida, com 49,84% das intenções de 
voto. O presidente Bolsonaro, que também 

é o mais rejeitado, ficaria em segundo 
lugar, com 20,50% das intenções. 

Pesquisa aponta que 
Lula derrota Bolsonaro 
no Estado com 50% 
das intenções de voto

JOSÉ ALDENIR JOSÉ ALDENIR

JOSÉ ALDENIR

Empresários analisam reajustes 
e consideram que potiguar sofre 
mesmo é com o preço do álcool

Fátima lidera corrida para o governo 
e Garibaldi é preferido para o Senado
POLÍTICA. 3 |  Pesquisa 
estimulada do Instituto Perfil 
aponta que se as eleições 
para governador fossem hoje, 
a atual governadora, Fátima 
Bezerra (PT), teria 26,58% 
das intenções de voto, e 
encontraria no ex-governador 
Garibaldi Alves Filho (MDB) 
seu mais forte oponente, com 
11,50% das intenções de voto. 
Senador Styvenson Valentim 
(Podemos) vem com 11,42% 
e o ex-prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo Alves (PDT), aparece 
com 10,25% das intenções. 

Donos de postos de combustíveis viram o lançamento da Medida Provisória assinada 
pelo presidente Bolsonaro, que retira a desoneração tributária do álcool anidro 
importado por distribuidores, como troca de seis por meia dúzia . Pág. 7

Fátima Bezerra, segundo pesquisa estimulada, teria 26,58% das intenções Ex-senador Garibaldi Filho lidera corrida para o Senado, com 18,17%

PESQUISA ELEITORAL
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Prova de Vida
 Senadores aprovaram nesta quarta-

-feira a suspensão da prova de vida para os 
benefi ciários do até 31 de dezembro deste 
ano por conta da pandemia. O projeto se-
gue para a sanção do presidente Jair Bolso-
naro. Todo o ano, a comprovação deve ser 
feita nos bancos onde o segurado recebe 
o pagamento ou nas agências do INSS. O 
relator do texto é o senador Jorge Kajuru 
(Podemos-GO), no entanto, é importante 
mecanismo para evitar fraudes.

Profecia de Dickson
O deputado Albert Dickson (PROS), 

durante pronunciamento na Assembleia 
Legislativa nesta quarta-feira, profetizou 
que a cepa Delta não vai dominar o País.

 “A Delta não vai dominar o Brasil por 
causa da Cepa P1 que gerou imunidade 
aos brasileiros e faz com que a Delta não 
evolua”, explicou Albert Dickson dizen-
do ainda que a variante Gama P1 vai per-
manecer devido à competição biológica.

 Ainda de acordo com o deputado, a 
variante Delta também não se espalha 
por causa do bloqueador biológico da 
vacina que já atingiu 22% da população 
brasileira com a aplicação da segunda 
dose e 53% com a D1 (primeira dose).

Síndrome de Down
A Comissão de Educação aprovou 

um projeto de lei relatado pelo deputado 
federal Rafael Motta (PSB) e de autoria 
da deputada Carmen Zanotto (Cidada-
nia), que institui a Semana de Conscien-
tização da Síndrome de Down no Brasil, 
que deverá ser realizada anualmente 
coincidindo com o dia 21 de março, Dia 
Internacional da Síndrome de Down.

O relatório de Rafael Motta prevê a 
realização de ações voltadas ao apoio, 
educação, saúde, qualidade de vida e 
trabalho de pessoas com Síndrome de 
Down, envolvendo governos, educado-

res, agentes de saúde e a população em 
geral.

Automutilação
Outro Projeto de Lei aprovado nesta 

quarta na Assembléia é o que trata da 
inclusão de medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, auto-
mutilação e suicídio, no projeto pedagó-
gico elaborado pelas escolas públicas e 
privadas de educação básica em todo o 
RN. De autoria do deputado Kleber Ro-
drigues (PL), a proposta recebeu apoio 
dos parlamentares presentes na votação 
durante a sessão plenária.

O

GIRO DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br
Marcelo Hollanda - Interino

Voto impresso virou totem de adoração do bolsonarismo
voto impresso ou auditado, como prefere 
o presidente Jair Bolsonaro, é um totem 
de adoração mais do que um fato discutí-
vel ou razoável.

Embora não haja lógica nenhuma 
para atacar a urna eletrônica que elegeu 
as últimas gerações de políticos, entre os 
quais o próprio Bolsonaro mais de uma 
vez quando ele era deputado, o voto im-
presso é uma pedra de toque, um meio 
que justifi ca um fi m: detonar com ante-
cedência as eleições do ano que vem.

De acordo com o dicionário do Hou-
aiss, o quartzo negro polido, usado an-
tigamente para avaliar a pureza de uma 
liga metálica ou verifi car a pureza do ouro 
e da prata, virou com o tempo um critério 
para determinar a qualidade ou a genui-
nidade de algo – na linguagem, é claro.

Esta é a pedra de toque, o totem de 
adoração, que o bolsonarismo escolheu 
para conjurar alguma coisa que nem se 
materializou (a eleição) e contra algo 
posto em dúvida sem a menor prova ou 
mesmo evidência que se sustente (a urna 
eletrônica).

Dito isto, o que se viu durante a vota-
ção que enterrou, pelo menos por enquan-
to, a estapafúrdia tese do voto impresso 
ou auditado, como queiram, mostrou até 
onde chega o interesse de alguns políticos 
nesses tempos conturbados.

Sabe-se agora sobre a votação da noite da 
última terça-feira que dezenas de votos favo-
ráveis à tese bolsonarista foram revertidos a 
favor do governo em questão de horas, o que, 
apesar da derrota da tese no plenário, serviu 
para dar cabimento à ideia absurda de que 
existe fraude na urna eletrônica, consubstan-

REPRODUÇÃO

Embora não haja lógica nenhuma para atacar a urna eletrônica, o voto impresso é uma pedra de toque

ciando novos ataques à Corte eleitoral.
Políticos, como Aécio Neves (PSDB), que 

perdeu as eleições para Dilma Rousseff em seu 
derradeiro mandato antes do impeachment, 
abstiveram-se de votar dando voz à tese de Bol-
sonaro, que ontem voltou a atacar a lisura das 
eleições, mesmo depois de prometer ao presi-
dente da Câmara, Arthur Lira, que não o faria.

Ao observar o quadro dos votos contrários 

e favoráveis ao voto impresso é possível enten-
der duas coisas: a primeira é que Bolsonaro 
não tem base real no Congresso, já que muitos 
parlamentares do Centrão não embarcaram 
na onda saudosista. Já de quem se espera o 
contrário, a decepção foi contundente.

A tendência agora é que as demons-
trações de força do presidente se multi-
pliquem e se alimentem no autoritarismo 

e na falta de princípios de uma elite inte-
ressada em benefícios imediatos.

Agora, sabe-se que o impeachment do 
presidente é algo inviável no Congresso e 
que o presidente da Câmara, Arthur Lira, 
exibe com orgulho o dedo em um botão 
amarelo que não pretende apertar, mas 
gosta de ter a seu lado como metáfora de 
seu poder neste momento.
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Pesquisa estimulada do Instituto 
Perfi l aponta que se as eleições 
para governador fossem hoje, 

a atual governadora, Fátima Bezerra 
(PT), teria 26,58% das intenções de 
voto, e encontraria no ex-governador 
Garibaldi Alves Filho (MDB) seu mais 
forte oponente, com 11,50% das in-
tenções de voto, embora empatado, 
tecnicamente, com o senador Styven-
son Valentim (Podemos), com 11,42%, 
e com o ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (PDT), com 10,25%. 

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
teria 7,75% das intenções de voto e 
o deputado estadual Benes Leocádio 
(Republicanos), 2,08%. Votos brancos 
e nulos somariam 15,25% das inten-
ções, e os indecisos, 15,25%. 

Cenários
A Perfi l levantou um segundo ce-

nário para o governo, sem Garibaldi. 

Nesse, Fátima teria 30,42% das inten-
ções de voto, contra 19,75% de Carlos 
Eduardo e 13,58% do senador Sty-
venson. Brancos e nulos somariam 
19,75% e indecisos, 17,25%. 

Um terceiro cenário foi levantado 
pelo instituto, desta feita sem Carlos 
Eduardo na corrida. Nesse quadro, 
Fátima tem 31,33% das intenções de 
voto, Garibaldi 18,75% e Styvenson, 

15,25%. Brancos e nulos totalizam 
18,75% e indecisos, 16,50%.  

Rejeição
No quesito rejeição, a gover-

nadora lidera, com 17,58% das 
citações. Styvenson aparece em 
segundo, com 9,50%, Garibaldi em 
terceiro, com 7,25%, e Benes Le-
ocádio em quarto, com 4,42. Eles 
são seguidos por Carlos Eduardo e 
Álvaro Dias, com 3,67% e 2,58% de 
rejeição, respectivamente.

Espontânea
Na sondagem espontânea pa-

ra governador, Fátima lidera com 
17,33% das citações, seguida por 
Carlos Eduardo (3,33%), Álvaro Dias 
(2,42%), Styvenson (1,25%), Garibal-
di (0,83%), José Agripino (0,33%), 
Robinson Faria (0,25%), Benes Le-
ocádio (0,25%), Tomba (0,17%), Ro-
gério Marinho (0,17%, Walter Alves 
(0,08%), José Dias (0,08%), Haroldo 
Azevedo (0,08%), George Soares 
(0,08%) e Rosalba Ciarlini (0,08%). 
Indecisos somaram 62,10% e Bran-
cos e Nulos, 11,17%. 

A pesquisa do instituto Perfi l foi 
realizada nos dias 3 a 6 de agosto, 
com 1200 entrevistados, em todas 
as regiões do Rio Grande do Norte. 
A margem de erro da pesquisa é de 
2,82% para mais ou para menos e o 
intervalor de confi ança é de 95%.

Fátima lidera corrida para o governo, 
com 26,58% das intenções de voto

Garibaldi Filho vence disputa para o Senado, com 18% 

NÚMEROS | Governadora 
encontraria em Garibaldi 
Alves Filho (MDB) seu mais 
forte oponente, com 11,50% 
das intenções de voto

Governadora Fátima Bezerra aparece liderando as invenções de votos, seguida por Garibaldi, que empata tecnicamente com Styvenson Valentim

Em um primeiro cenário do levantamento, Garibaldi Alves Filho fica em primeiro, tendo o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves em segundo lugar

Pesquisa mostrou mais dois cenários. No terceiro, sem Garibaldi, primeira colocação fica com Carlos Eduardo e Fábio Faria vem em segundo

O instituto Perfi l pesqui-
sou a intenção de voto para o 
Senado, com o ex-senador Ga-
ribaldi Alves Filho liderando 
a corrida com 18,17% das in-
tenções de voto. Em segundo 
lugar, aparece Carlos Eduardo 
Alves, com 13%. 

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria (PSD), vem 
em terceiro, com 10,50%, se-
guido pelo ministro do Desen-
volvimento Regional, Rogério 
Marinho, com 6,92%. O atual 
senador pelo PT, Jean Paul 
Prates, vem em seguida, com 
3,33%. O empresário Haroldo 
Azevedo contabiliza 0,42% 
das intenções. 

Brancos e nulos somam 
25,74%; indecisos, 21,92%.

O instituto Perfi l sondou um 
segundo cenário para o Senado, 
sem Jean Paul e Haroldo Azeve-
do. Neste, Garibaldi também li-
dera, com 23,92% das intenções. 
Fábio aparece em segundo, com 
13,58% e Rogério em terceiro, 
com 9,42%. Brancos e nulos so-
maram 30,08% e indecisos, 23%. 

Um terceiro cenário para 
o Senado, sem Garibaldi, Jean 
Paul e Haroldo, resultou com 
liderança de Carlos Eduardo, 

com 18,92%, seguido por Fábio 
Faria (14,42%) e Rogério Mari-
nho (9,17%). Brancos e nulos 
31,49% e indecisos, 26%. 

No quesito rejeição para o 
Senado, a maior rejeição é de 
Fábio Faria (7,75%), seguido 
por Rogério Marinho (5,67%), 
Garibaldi Filho (5,08%), Jean 
Paul Prates (4,92%), Carlos 
Eduardo (2,92%) e Haroldo 
Azevedo (2,67%). Não soube-
ram responder 26,66%, rejei-
tam todos 23,33% e não rejeita 
nenhum 21%.  

Na pesquisa espontânea 
para o Senado, Garibaldi li-
dera com 2,33%. Ele é segui-
do por Styvenson (1,58%), 
Zenaide Maia (1,25%), Carlos 
Eduardo (0,83%), Rogério 
Marinho (0,75%), José Agri-
pino (0,50%), Geraldo Melo 
(0,42%), Jean Paul Prates 
(0,42%), Fábio Faria (0,33%) e 
Fernando Mineiro (0,17%). 

A pesquisa do instituto 
Perfi l foi realizada nos dias 3 a 
6 de agosto, com 1200 entrevis-
tados, em todas as regiões do 
Rio Grande do Norte. A margem 
de erro da pesquisa é de 2,82% 
para mais ou para menos e o in-
tervalor de confi ança é de 95%.
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O instituto Perfi l sondou a 
opinião sobre a eleição pa-
ra presidente da República. 

O ex-presidente Lula lidera a cor-
rida, com 49,84% das intenções de 
voto. O presidente Jair Bolsonaro 
fi caria em segundo lugar, com 
20,50% das intenções. 

Ciro Gomes (PDT) teria 5,25%, 
Sérgio Moro 2,25%, João Dória 1%, 
Luiz Henrique Mandetta 0,75%, João 
Amoedo 0,42%, Eduardo Leite 0,08% 
e Guilherme Boulos 0,08%. 

Brancos e Nulos somariam 
10,58% e indecisos 9,25%. 

Rejeição
Para presidente, o mais rejeita-

do no RN é Bolsonaro, com 45,67%. 
Lula tem 16,67% de rejeição, Sergio 
Moro 2,83%, Ciro Gomes 2,25%, 
João Dória 2%, Guilherme Boulos 
0,67%, João Amoedo 0,50%, Edu-

ardo Leite 0,33% e Luiz Henrique 
Mandetta, 0,25%. Rejeita todos 
somou 10,83%, não sabe 10,42% e 
não rejeita nenhum 7,58%. 

Na pesquisa espontânea para 
presidente, Lula também lidera, 
com 39,18%. Bolsonaro vem em 

seguida, com 18,67%, seguido 
por Ciro (1,75%), André Janones 
(0,17%), Daciolo (0,08%0, João Dó-
ria (0,08%), Boulos (0,08%), Lucia-
no Huck (0,08%), Datena (0,08%) e 
Mandetta (0,08%). Indecisos soma-
ram 28,42%, branco ou nulo 11,33%. 

A pesquisa do instituto Perfi l foi 
realizada nos dias 3 a 6 de agosto, 
com 1200 entrevistados, em todas 
as regiões do Rio Grande do Norte. 
A margem de erro da pesquisa é de 
2,82% para mais ou para menos e o 
intervalor de confi ança é de 95%.

A pesquisa do instituto Perfil 
sondou a opinião do potiguar sobre 
as administrações da governadora 
Fátima Bezerra e do presidente Jair 
Bolsonaro. A petista é hoje melhor 

avaliada que o presidente da Repú-
blica no Rio Grande do Norte. 

A gestão de Bolsonaro é desa-
provada por 59% dos potiguares. 
Apenas 26,83% dos norte-rio-gran-

denses aprovam a administração 
presidencial. Não sabem ou não 
responderam somaram 14,17%.   Já 
o governo de Fátima é aprovado 
39,83% dos potiguares, enquanto 

que 41,09% desaprovam. Não sou-
beram opinar sobre a gestão petis-
ta 19,08%. 

A pesquisa do instituto Perfil 
foi realizada nos dias 3 a 6 de agos-

to, com 1200 entrevistados, em 
todas as regiões do RN. A margem 
de erro da pesquisa é de 2,82% para 
mais ou para menos e o intervalor 
de confiança é de 95%.

Se as eleições para a Câmara 
Federal fossem hoje, os deputa-
dos federais Rafael Motta (PSB), 
Natália Bonavides (PT) e Walter 
Alves (MDB), e o presidente da 
Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira (PSDB), liderariam a 
corrida por votos, segundo a 
pesquisa Perfi l. Rafael teria 0,92% 
dos votos, seguido por Natália 
(0,75%), Walter (0,67%) e Eze-
quiel (0,58%). Indecisos somaram 
79,62% e brancos e nulos, 9,67%. 

O quarteto seria seguido por 
Fábio Faria (0,58%), Robinson 
Faria (0,58%), Fernando Minei-
ro (0,50%), Kelps Lima (0,50%), 
João Maia (0,42%), Carlos Edu-
ardo (0,42%), Souza (0,25%), 
Benes Leocádio (0,25%), José 
Agripino (0,17%), Eudiane Ma-
cedo (0,17%), Tomba (0,17%), 
Styvenson (0,17%), Major Bri-
lhante (0,17%), Girão (0,17%), 
Felipe Maia (0,17%), Dr. Bernardo 
(0,17%), Galeno (0,17%), Ricardo 
Motta (0,17%), Nelter Queiroz 
(0,17%), Álvaro Dias (0,17%) e ou-

tros (2,25%). Indecisos somariam 
79,62% e brancos e nulos, 9,67%. 

Deputado estadual
Para deputado estadual, lide-

ram George Soares (0,92%), Tom-
ba (0,75%), Getúlio Rego (0,67%), 
Luiz Almir (0,58%), Eudiane 

Macedo (0,58%), Souza (0,42%), 
Ubaldo Fernandes (0,42%), 
Ezequiel Ferreira (0,42%), Rai-
mundo Fernandes (0,33%), 
Kelps Lima (0,33%), Dr. Bernar-
do (0,33%), Gustavo Carvalho 
(0,25%), Vivaldo Costa (0,25%), 
Hermano Morais (0,25%), Nelter 

Queiroz (0,25%), José Agripino 
(0,17%), Galeno (0,17%), Tere-
zinha Maia (0,17%), MIcarla de 
Sousa (0,17%), Coronel Azeve-
do (0,17%), Styvenson (0,17%), 
Isolda Dantas (0,17%) e outros 
(3,25%). Indecisos somaram 
79,14% e brancos e nulos 9,67%. 

A pesquisa do instituto 
Perfi l foi realizada nos dias 3 a 
6 de agosto, com 1200 entrevis-
tados, em todas as regiões do 
Rio Grande do Norte. A margem 
de erro da pesquisa é de 2,82% 
para mais ou para menos e o 
intervalo de confi ança é de 95%.

Lula derrota Bolsonaro no RN 
com 50% das intenções de voto
ADVERSÁRIOS | No quesito 
rejeição, Bolsonaro fica em 
primeiro lugar, no Estado, 
com 45,67%, seguido por 
Lula da Silva, com 16,67%

Ex-presidente Lula também lidera na pesquisa espontânea e teria 39,18% das intenções

Rafael aparece com 0,92% das intenções Natália Bonavides fica em segundo: 0,75% Walter Alves tem 0,67%, segundo o Perfil Ezequiel Ferreira fica com 0,58%, na pesquisa

Presidente Jair Bolsonaro ficaria em segundo lugar, segundo pesquisa do instituto Perfil

Aprovação de Fátima é de 40%; Bolsonaro é desaprovado por 60%

Rafael, Natália, Walter e Ezequiel lideram disputa para a Câmara Federal
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No primeiro dia da CPI da 
Covid, na Assembleia Legis-
lativa, foram ouvidos, como 

testemunhas, dois servidores da 
Secretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap), segundo o presidente 
da Comissão, deputado Kelps Lima. 
Inconsistências foram detectadas, de 
acordo com o parlamentar.

Kelps explicou que a estratégia da 
CPI é ouvir primeiro as testemunhas 
“mais simples” do processo, coletar docu-
mentações – que já começaram a chegar 
– e passar a saber o que os investigados 
têm a dizer. Kelps reforçou que foi solici-
tada a quebra do sigilo bancário da Sesap.

Segundo Kelps, algumas incon-
sistências foram detectadas nos 
depoimentos de hoje, que serão con-
frontadas com o que os documentos 
apresentarem. “Se necessário for, po-
deremos convocar novamente as tes-
temunhas”, disse o presidente da CPI.

Para Kelps, na segunda fase 
dos trabalhos da Comissão é que 
será investigado se houve ou não 
desvio e mau uso do dinheiro pú-
blico durante a pandemia.

O perfi l “RN sem fake”, no Insta-
gram, publicou: “Não é verdade que 
o Governo do Estado está tentando 
impedir a transmissão ao vivo das 

reuniões da CPI da Covid, como no-
ticiaram blogs locais, reproduzindo 
declarações do deputado estadual 
Kelps Lima (Solidariedade). A proi-
bição de transmissões de rádio ou 
televisão, na verdade, é determinada 
expressamente pelo Regimento da 
Assembleia Legislativa do RN.”

O presidente da Assembleia Legis-
lativa do RN, deputado Ezequiel Fer-
reira (veja matéria na página 6 desta 
edição), esclarece que o Regimento In-
terno proíbe as transmissões, mas que 
essa determinação pode ser mudada, 
desde que passe pela Comissão de 
Constituição e Justiça e pelo plenário.

Kelps vê ‘inconsistências’ no primeiro dia
CPI DA COVID

O prefeito Álvaro Dias participou 
na tarde desta terça-feira 10 da 
cerimônia de entrega de 199 

títulos de regularização fundiária aos 
moradores do bairro Nossa Senhora 
da Apresentação, Zona Norte de Na-
tal. De acordo com o cronograma da 
Secretaria Municipal de Habitação, 
Regularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes – Seharpe, até o fi nal 
do mês, mais de mil títulos serão en-
tregues às pessoas que ainda não pos-
suem o documento que ofi cializa sua 
propriedade.

A regularização fundiária consis-
te no conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que 
visam a regularização e a titulação de 
seus ocupantes, de modo a garantir 
o direito social à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais 
da propriedade urbana e o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equi-
librado.

Álvaro Dias falou do momento: “É 
uma alegria muito grande quando eu 

venho às comunidades para entregar 
títulos de regularização fundiária. 
Para mim é um trabalho diferenciado 
que a prefeitura faz. A partir de agora 
não haverá dúvida ou preocupação 
se a casa onde moram é realmente de 
vocês. Parabéns!”, disse.

A cerimônia contou ainda com a 
presença do secretário de Habitação 
e Projetos Estruturantes de Natal, José 
Vanildo; o secretário de Trabalho e As-
sistência Social, Adjuto Dias; secretário 
de Serviços Urbanos, Irapoã Nóbrega 
e Joana Guerra, secretária de Planeja-
mento de Natal e autoridades políticas.

O morador Manoel Cícero Teixei-
ra, 89 anos, que reside na Rua João 
Paulo II, disse estar muito feliz por es-
sa realização. “Não via a hora de pegar 
esse papel. Tô muito feliz”, afi rmou. Já 
a moradora Rosimeire Maria Batista, 
53 anos, aguardava por esse momento 
desde 1997, quando passou a morar 
na travessa Alameda.

José Vanildo, titular da Seharpe, 
revelou que a entrega de títulos de re-

11/08 (quarta-feira) às 17h
Local: Escola Municipal Nossa Se-
nhora da Apresentação 
Rua José Luís da Silva, S/N, Lotea-
mento Aliança, Nossa Senhora da 
Apresentação.

17/08 (terça-feira) às 10h
Local: CMEI - Clara Camarão 
Rua Santo Expedito, 38 - Planalto, 
Natal - RN

18/08 (quarta-feira) às 10h
Local: Escola Municipal Almerinda 
Bezerra Furtado 
R. Novo Guarapes. 55

23/08 (segunda-feira) às 8h30

Cadastro Social Bairro Nordeste
Local: Centro Comunitário do Bair-
ro Nordeste

24/08  (terça-feira) às 17h
Local: CMEI - Arnaldo Arsênio de 
Azevedo 
R. São Bráulio - Guarapes 

25/08 (quarta-feira) às 17h
Local: CMEI - Arnaldo Arsênio de 
Azevedo 
R. São Bráulio - Guarapes 

26/08 (quinta-feira) às 17h
Local:  CMEI - Clara Camarão 
Rua Santo Expedito, 38 - Planalto, 
Natal – RN 

Prefeito Álvaro Dias entrega títulos de 
regularização fundiária na Zona Norte

DIREITO |  Até o final do 
mês, mais de mil títulos 
serão entregues às 
pessoas que ainda não 
possuem o documento 
que oficializa sua 
propriedade

Programação

gularização fundiária é uma das prio-
ridades na gestão do prefeito Álvaro 
Dias e que na próxima semana irá a 

Brasília em busca de recursos para 
serem empregados na habitação em 
Natal.

AGORA RN

JOANA LIMA/SECOM

Álvaro Dias: “A partir de agora 
não haverá dúvida se a casa onde 
moram é realmente de vocês”

Deputado Kelps Lima preside da CPI da Covid, na Assembleia Legislativa
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A Ivermectina, distribuída amplamente 
em Natal como uma das panacéias 
para o tratamento precoce da Covid 

19, caiu definitivamente na mira da CPI, que 
começou a orientar as defensorias públicas de 
todo o país a assumirem causas de sequelados 
ou mortos pelo uso exagerado do produto.

O problema chegou a um ponto que 
a Comissão vai sugerir o indiciamento do 
presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de 
curandeirismo, charlatanismo, de epidemia 
e de publicidade enganosa, por bancar o 
garoto propaganda desse medicamento 
supimpa que encheu a cloaca de alguns 
produtores de Ivermicida de dinheiro.

Quem assistiu ontem ao depoimento 
do diretor da farmacêutica Vitamedic, 
Jailton Barbosa, empresa que patrocinou 
a publicidade do tratamento precoce e do 
kit covid, do qual a Ivermectina faz parte, 
fi cou ruborizado ao saber os lucros porno-
gráfi cos da empresa, cujas vendas cresce-
ram mais de 1.000% em poucos meses.

Mesmo depois do laboratório Merk , 
desenvolvedor primário do produto, afi r-
mar a inefi cácia da Ivermectina para a 

Covid e de especialistas alertarem para os 
problemas hepáticos causados por dosa-
gens acima das recomendadas, a Vitame-
dic não só patrocinou com R$ 750 mil um 
site que promovia o tratamento precoce 
como seu diretor presidente promoveu en-
contros políticos para alavancar as vendas.

Um escândalo acima de qualquer suspei-
ta mesmo para terraplanistas e neonazistas 
europeus habituados a um exercício mais 
civilizado das doutrinas da extrema direita.

Depois de reverem orientações do Tra-
teCov, aplicativo lançado pelo Ministério da 
Saúde em janeiro de 2021 como um auxiliar 
para médicos no diagnóstico da Covid-19, 
que recomendam uma  dose cavalar de Iver-
mectina em meio à tragédia de Manaus, os 
senadores – aqueles que não são do governo 
– fi caram furiosos.

O resultado é que agora, além de po-
derem associar à crise sanitária às fake 
news, a CPI começa a seguir o dinheiro 

que o negacionismo da vacina irrigou em 
bolsos de patriotas que convenceram in-
cautos de que haveria algo tão poderoso 
e efi caz quanto a vacinação para evitar as 
mortes de milhares de brasileiros.

Hoje, com a imunização aumentando e 
os óbitos desabando, os escombros dessa tra-
gédia vão se delineando e prometem render os 
processos que ainda perseguirão muita gente 
cujo caminho do dinheiro fácil falou mais alto 
do que a pandemia, seus órfãos, viúvos e viú-
vas e pais sem filhos legados pela tragédia.

De qualquer maneira, mesmo não sen-
do hoje ou amanhã, em algum dia, isso vai 
dar cadeia.

Ivermectina salvou negócios

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte, Ezequiel Ferreira 

(PSDB), esclareceu, na sessão ple-
nária desta quarta-feira 11, que a 
presidência da Casa não é contra a 
transmissão das reuniões de Comis-
sões Parlamentares de Inquérito. 
Ele destacou que o Regimento In-
terno é que proíbe essas transmis-
sões, mas se posicionou totalmente 
favorável à mudança no Regimento 
e à transmissão das atividades das 
CPIs pelo princípio da publicização 
e transparência dos trabalhos.

“Para ser possível se transmitir 
tem que mudar o Regimento In-
terno, que passa pela Comissão de 
Constituição e Justiça e pelo plená-
rio. Há um erro sim e pode ser cor-
rigido. Se a CCJ analisar a matéria 
e qualquer deputado incluir uma 
emenda sobre a transmissão, sen-
do aprovado na Comissão, ela vem 
para o plenário e o plenário é sobe-
rano. Estará resolvido o problema”, 
esclareceu o presidente da Casa, 
destacando que gostaria de deixar 
muito claro para que não acusem 
que a presidência está tomando la-

do num momento de forte polariza-
ção política, que inclusive, segundo 
o presidente é salutar para o fortale-
cimento da Democracia.

Para Ezequiel, o papel do pre-
sidente da Casa Legislativa é de 
mediador, e assim tem atuado. O 
presidente repetiu a necessidade de 
adequação do Regimento Interno 
inclusive já em andamento. “Por ser 
um instrumento de minoria basta 
ter os pré-requisitos e as assinaturas 
necessárias, vamos atualizar este 
item e também o referente as trans-
missões das sessões das CPIs”, disse.

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante/RN iniciou, nesta 
quarta-feira 11,  a vacinação 

contra a covid-19 para a população 
acima de 20 anos. O agendamento 
desse público está sendo feito pela 
plataforma do RN Mais Vacina.

Já para a segunda dose, o muni-
cípio segue aplicando sem agenda-
mento. A D2 Oxford/AstraZeneca 
está disponível para quem tomou 
a D1 entre os dias 3 e 7 de maio. O 

cidadão que está nesse grupo, pre-
cisa procurar qualquer unidade de 
saúde do município, com o cartão 
de vacina e documento ofi cial com 
foto, das 8h às 12h. 

E quem tomou a D1 da Pfi zer 
entre os dias 16 e 19 de maio, pre-
cisa procurar as unidades de saú-
de de Mangueirão, Santo Antônio 
do Potengi e Cidade das Flores, 
das 8h às 12h, portando os mes-
mos documentos.

São Gonçalo já 
vacina população 
acima de 20 anos

IMUNIZANTE
DIVULGAÇÃO

ALRN

Agendamento desse público, acima de 20 anos, está sendo feito pela plataforma do RN Mais Vacina

CPIs na Assembleia Legislativa: 
Regimento Interno é que proíbe 
as transmissões das sessões
PRESIDENTE | Deputado Ezequiel Ferreira esclarece que a presidência da Casa não é 
contra a transmissão das reuniões de Comissões Parlamentares de Inquérito

Presidente Ezequiel Ferreira: “Para ser 
possível se transmitir tem que mudar 
o Regimento Interno, que passa pela 
Comissão de Constituição e Justiça e 
pelo plenário”
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Seis por meia dúzia. Assim, 
muitos donos de postos de 
combustíveis em Natal viram 

o lançamento, pelo governo federal, 
da Medida Provisória assinada nes-
ta quarta-feira 11, pelo presidente 
Bolsonaro, que retira a desoneração 
tributária do álcool anidro importa-
do por distribuidores. O produto é 
usado na mistura da gasolina.

“Com o álcool anidro custando 
na destilaria o dobro do preço da 
gasolina na refi naria, essa medida 
só benefi cia os usineiros e ninguém 
mais”, afi rmou um desses empresá-
rios, com muitos anos de mercado.

“Mesmo assim, se for mais vanta-
joso produzir açúcar do que álcool, 
não tenha dúvida, esses usineiros vão 
produzir açúcar”, acrescentou.

Ao mesmo tempo, a Petrobras 
anunciou nesta quarta-feira um 
novo aumento da gasolina em R$ 
0,0945 por litro a partir desta quin-
ta-feira. Com a alta, o preço médio 
do combustível passará a ser, na 
refi naria, de R$ 2,78 por litro, um 
crescimento de 3,5%.

O último reajuste praticado pe-
la estatal para a gasolina ocorreu 
em seis de julho,  quando o com-
bustível passou a ser vendido ao 
preço médio de R$ 2,69 o litro.

É o segundo aumento no preço 
da gasolina na gestão Joaquim Sil-

va e Luna, o general da reserva que 
assumiu a presidência da Petro-
bras em abril, reduzindo a frequên-
cia nos reajustes dos combustíveis 
e, por sua vez, as volatilidades no 
mercado internacional aos consu-
midores por conta das oscilações 
dos preços do barril no mercado

Ironicamente, ao mesmo tempo 
em que o consumo de combustível 
cai no RN em função dos altos preços 
na bomba, a arrecadação de ICMS 
subiu por conta do valor praticado.

A alíquota do Rio Grande do 
Norte para o imposto é de 29%, 
mesmo percentual da Paraíba, Ce-
ará, Alagoas e Pernambuco.

No dia 1° de agosto, a gasolina 
custava, na refi naria, R$ 2,59 o litro 
ao passo que o álcool anidro R$ 4, 
40 nas destilarias.

Como 27% da gasolina vendida 
têm etanol anidro na composição e 
nos últimos seis meses subiu 43%, al-
guns donos de postos não observam 
qualquer arrefecimento à vista dos 

custos para os consumidores.
Já a reoneração inserida no tex-

to da MP assinada pelo presiden-
te, com 90 dias de prazo para ser 
apreciada e votada no Congresso, 
tem como objetivo “equalizar a in-
cidência tributária entre o produto 
nacional e o produto importado”.

 Ela também libera postos com 
bandeira de uma marca tradicio-
nal, como Shell, Ipiranga ou BR, a 
venderem combustíveis também 
de outra marca, liberando os pro-
dutores de etanol a venderem seu 
produto diretamente aos postos, 
sem necessidade da intermedia-
ção de um distribuidor.

Sobre isso, empresários do se-
tor em Natal lembraram que essa 
experiência de venda direta já foi 
autorizada no ano passado pela 
Justiça, no início da pandemia, de 
maneira liminar, e não deu certo.

“Quem lucrou foram os usinei-
ros, que prometiam um pequeno 
lucro de centavos, mas como não 

tinham a mesma logística de en-
trega das refi narias acabavam pre-
judicando a operação”, comentou 
uma das fontes.

Já o governo alega que para não 
haver perdas de receitas públicas 
nesse ponto, o texto prevê que as 
alíquotas aplicáveis à venda dire-
ta serão o resultado da soma das 
alíquotas atualmente aplicadas ao 
produtor e ao distribuidor.

Com isso, o que se busca é fl exi-
bilizar o setor, estimulando a concor-
rência e diminuindo os preços pagos 
pelo consumidor. Mas os revendedo-
res insistem que não vai dar certo.

Um empresário ouvido em condi-
ção de anonimato afi rmou que o atual 
governo é muito bom em atender 
parte do agronegócio que o apoiou 
nas eleições de 2018. “Basta ver a 
quantidade de usinas em recuperação 
naquela ocasião e agora”, ironizou.

A MP foi ofi cialmente lançada 
em cerimônia no Palácio do Planal-
to nesta quarta, com a participação 

do presidente Jair Bolsonaro e com 
destaque à venda direta de etanol 
e aos combustíveis de diferentes 
marcas nos postos. “A grande maio-
ria dos usineiros sempre foi favorável 
à venda direta”, disse o presidente em 
seu discurso.

No ano passado, Bolsonaro 
declarou que a venda direta repre-
sentaria uma redução de R$ 0,20 
por litro no preço do etanol, conta 
que vem sendo questionada pelo 
mercado de combustíveis.

O que se sabe é que a escalada 
dos preços dos combustíveis, que 
atingiram valores recordes em 
2021, tem prejudicado a populari-
dade do presidente, que já cortou 
impostos federais sobre diesel e 
gás de cozinha, mas sem resulta-
dos no preço fi nal dos produtos.

Para variar, o presidente voltou 
a criticar a política de tributação 
de ICMS por parte de governa-
dores. Com a MP assinada nesta 
quarta-feira, o governo se antecipa 
a uma consulta pública da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis) sobre o tema.

Para o Sindicato das Empresas 
Distribuidoras de Combustíveis e Lu-
brifi cantes (Sindicom), ao tomar essa 
medida o mercado se abriria perigo-
samente para empresas que operam 
de forma irregular, seja com sonega-
ção de impostos ou com a venda de 
produtos de qualidade inferior.

Mas não é o que o governo fe-
deral pensa. Bento Albuquerque, 
ministro de Minas e Energia, afi r-
mou nesta quarta que medidas 
que promovam a abertura do setor 
devem atrair novas empresas.

“Com a efetiva abertura do setor 
de combustíveis no Brasil após 20 
anos, espera-se que a partir de 2022 
até oito novos agentes passem a atu-
ar no segmento de refi no de petróleo, 
competindo entre si, com a Petrobras 
e importadores”, afi rmou.

ECONOMIA | Em meio à 
escalada inflacionária dos 
combustíveis, MP assinada 
pelo presidente nesta 
quarta-feira desonerando 
o álcool anidro importado 
e abrindo postos a 
operar com mais de uma 
bandeira é recebida com 
desconfiança pelo setor

REVISTA VOTO

FOLHA DE PERNAMBUCO

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que medidas que promovam a abertura do setor devem atrair empresas

Empresários alertam que potiguar 
sofre mesmo é com o preço do álcool

Petrobras anunciou novo aumento 
da gasolina, em R$ 0,0945 por litro 
a partir desta quinta-feira 12.
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Ocorre nesta quinta-feira 
12 a Largada da Safra do 
Melão para exportação em 

Mossoró. O evento organizado pe-
la Prefeitura, através da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Desen-
volvimento Rural (SEADRU), está 
marcado para a Praça Cícero Dias, 
no Teatro Dix-Huit Rosado, a par-
tir das 7h, e conta com o apoio do 
Comitê Executivo da Fruticultura 
do Rio Grande do Norte (COEX/
RN), Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas do 
Rio Grande do Norte (Sebrae/RN), 
produtores de melão de Mossoró e 
região e a SC TEC.

O evento marcará o início das 
exportações no município, com 
carretas transportadoras fazendo 

um percurso pela cidade. Popu-
lares poderão degustar o produto 
mais conhecido, exportado e apre-
ciado da cidade, que faz de Mosso-
ró, a capital nacional do melão.

No local terá um drive trhu de 
entrega de melão para os motoris-
tas que passarem pelas proximida-
des da Estação das Artes e Teatro 
Municipal. A solenidade começa 
às 7h30. Já as 8h, haverá o ato sim-
bólico da largada dos caminhões, 
pelo prefeito Allyson Bezerra.

Titular da SEADRU, Faviano Mo-
reira ressalta que o município tem 6 
mil hectares plantados. A produção 
chega aproximadamente a 200 mil 
toneladas e gera uma grande quan-
tidade de empregos na segunda 
maior cidade do Estado.

“A produção de melão em Mos-
soró é destaque, pois só no nosso 
município são aproximadamente 
seis mil hectares plantados, geran-
do uma produção de até 200 mil 
toneladas da fruta, com rendimen-
to em torno de R$ 350 milhões em 
valor de produção. Uma atividade 
que emprega muitos mossoroen-
ses, que traz recursos para a cida-
de e leva o nome de Mossoró para 
todo o mundo”, destacou Faviano.

A cultura do melão repre-
senta uma importante atividade 
para a cidade de Mossoró, pelos 
empregos gerados, pelos recur-
sos investidos no município e 
por levar o nome da segunda 
maior cidade do Rio Grande do 
Norte para o mundo todo.

“Essa largada da safra do me-
lão é para mostrarmos à popula-
ção mossoroense essa atividade 
tão importante e dar a visibili-
dade que ela realmente merece, 
como uma atividade que traz 
desenvolvimento para a região”, 
enfatizou Faviano.

O município de Mossoró é o 
maior exportador da fruta, en-
viando mais de 150 mil toneladas 
do produto todos os anos, para 
diversos países, sobretudo para 
a União Europeia, Argentina e 
recentemente para a China, colo-
cando o Rio Grande do Norte co-
mo o maior exportador de frutas 
do Brasil.

Programação
7h – drive trhu entrega de melão;
7h30 – solenidade e
8h – largada simbólica dos cami-

nhões.

Os pequenos negócios do Rio 
Grande do Norte ganharam 
um importante instrumento 

para debater políticas públicas em 
favor do segmento com a instalação 
da Câmara Setorial dos Microempre-
sários e Empresas de Pequeno Porte. 
A instalação da Câmara ocorreu na 
segunda-feira 9, na Governadoria. O 
evento contou com a participação do 
vice-governador Antenor Roberto, di-
rigentes do Sebrae no Rio Grande do 
Norte e representantes de instituições 
que integram o Fórum Estadual Per-
manente das Microempresas, das Em-
presas de Pequeno Porte e dos Micro-
empreendedores Individuais (Fempe).

A Câmara Setorial é estratégica 
para unir entes públicos e setor pro-
dutivo nas discussões dos comitês 
permanentes do Fempe que vão tra-
tar de inovação, educação empreen-
dedora, desburocratização, compras 
públicas e crédito. O organismo está 
instalado na Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Para o diretor superintendente do 
Sebrae-RN, José Ferreira de Melo Neto, 
o ambiente de diálogos promovidos 
pelas Câmaras Setoriais é muito impor-
tante porque facilita a articulação entre 
os diversos agentes envolvidos nas ca-
deias produtivas e é essencial que seja 
feito em paralelo à elaboração de polí-

ticas públicas, como é o caso da nova 
Lei Geral que cria o Estatuto da Micro-
empresa, Empresa de Pequeno Porte e 
dos Microempreendedores Individuais 
do RN. “Esse é o grande desafio da legis-
lação, trabalhar a vigilância sanitária, o 
meio-ambiente, o crédito com o fundo 
garantidor previsto na legislação, as 
compras públicas”, afirma Melo.

O presidente do Conselho Deli-
berativo do Sebrae-RN e presidente 
da Fecomércio-RN, Marcelo Fer-
nandes de Queiroz, acredita que é 
mais um passo que está sendo dado, 
após a sanção da Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa, como forma de 
incentivar e garantir um ambiente 
econômico favorável aos pequenos 
negócios potiguares. “Essa Câmara 
está sendo formada por represen-
tantes de entidades que conhecem 
o dia-dia do empresariado potiguar, 
grande parte formada pelos peque-
nos, que tem força e ação de gigan-
tes. São cerca de 200 mil pequenos 
empreendedores potiguares que são 
impactados diretamente, e merecem 
uma atenção especial pelo que re-
presentam para a nossa economia. 
Será o nosso momento, de mais uma 
vez, fazer ponderações, sugestões e 
iniciativas para o Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria do Estado 
de Desenvolvimento Econômico, 

criando um canal de comunicação 
democrático e transparente entre os 
entes”, enfatiza Marcelo Queiroz.

Câmaras Setoriais
O vice-governador Antenor Ro-

berto representou a governadora no 
evento e destacou “o papel do gover-
no como articulador para facilitar 
o acesso à informação, ao conheci-
mento e à tecnologia, como também 
ao crédito”. De acordo com o vice-
-governador, faz parte do programa 
de governo a preocupação com as 
micro e pequenas empresas. “As 
informações que vocês nos trazem 
mostram que o estado do Rio Grande 
do Norte não pode nunca se descui-
dar de uma política voltada para esse 
setor, dado o peso que isso tem para 
nossa economia”, declarou.

A nova Câmara Setorial foi apre-
sentada pelo Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Jaime Calado, que 
citou os avanços realizados pela gestão 
atual em benefício dos pequenos e mi-
croempresários, em especial a nova Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas. 
“Essa Lei reduziu a burocracia, melho-
rou a questão do crédito e trouxe uma 
série de conquistas. É preciso que o 
microempresário tome conhecimento 
disso”, enfatizou. O secretário infor-
mou que será distribuída uma carti-

lha para esse público esclarecendo os 
principais pontos da nova Lei. Jaime 
Calado apresentou ainda um novo 
projeto que irá facilitar o acesso a re-
cursos pelos microempreendedores de 
todo o estado. “Nós estamos criando o 
RN Empreendedor em parceria com o 
BNB e vamos levar o crédito aos micro-
empreendedores, usando as Centrais 
do Cidadão, os Escritórios do Empre-
endedor e também os Espaços do Em-
preendedor das prefeituras”, explicou.

As Câmaras Setoriais e Temá-
ticas do RN são órgãos colegiados 
consultivos e propositivos de apoio 

ao desenvolvimento dos setores e 
cadeias produtivas prioritárias. São 
instrumentos democráticos e trans-
parentes de interlocução do Gover-
no do Estado com a sociedade civil 
organizada, compostas por repre-
sentantes dos setores da economia, 
academia e instituições fi nanceiras.

Cada câmara setorial é formada 
por até 30 membros, podendo ainda in-
cluir convidados especiais representan-
tes de entidades e órgãos públicos ou 
privados. As reuniões acontecem, ordi-
nariamente, a cada 60 dias e, extraordi-
nariamente sempre que necessário.

MORAES NETO

ALLAN PHABLO PMM

Zeca Melo: “Ambiente de diálogos das Câmaras Setoriais é muito importante”

Estado ganha Câmara Setorial para discutir pautas das pequenas empresas  
AVANÇO

Largada da safra do melão 
acontece hoje em Mossoró
EVENTO | Populares 
poderão degustar o 
produto mais conhecido, 
exportado e apreciado 
da cidade, que faz de 
Mossoró, a capital nacional 
do melão

Mossoró é o maior exportador da fruta, 
enviando mais de 150 mil toneladas,
anualmente, para diversos países
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EDITAL DE LOTEAMENTO 

 
MARIA DAS DORES ARAÚJO REBOUÇAS, Oficial do Registro de Imóveis da 2a. Zona do Termo Sede  da Comarca de 
Mossoró, Estado  do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.- 

Faz público para ciência dos interessados em cumprimento ao disposto na lei 6.766, de 19 de dezembro de  1979, que pela 
EMBRACO – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº.04.782.286/0002-46, com sede na 
Avenida Dom Pedro II, nº.1269, Centro, João Pessoa- PB; e, TESSÁLIA PARTICIPAÇÕES LTDA., Sociedade empresária, 
inscrita no CNPJ/MF nº.14.588.030/0001-75, com sede na Avenida Alberto Maranhão, 1505, Loja 86, Empreendimentos Oásis 
Center, Centro, CEP.:59610-000; foram depositados em Cartório, Alvará de Loteamento Fechado,  Memorial,  Plantas e demais 
documentos relativos ao imóvel caracterizado como sendo: UMA GLEBA DE TERRA, desmembrado de maior porção, situado 
na FAZENDA SÃO SEVERINO 4- município de Mossoró- RN, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice CYVV-V-0001, de coordenadas Long: 37°22'58,466" W, Lat: 5°10'15,459" S e Altitude: 63,23 m; deste segue 
confrontando com TESSALIA PARTICIPAÇÕES LTDA, matrícula 30.338, código INCRA 9510132777030, propriedade de 
TESSALIA PARTICIPAÇÕES LTDA; com os seguintes azimutes e distâncias:  128°20' e de 461,13m até o vértice CYVV-V-
0002, de coordenadas Lon: 37°22'46,722" W, Lat: 5°10'24,771" S e Altitude: 58,56 m; 38°19' e de 50,00m até o vértice LFUA-
V-0554, de coordenadas Lon: 37°22'45,715" W, Lat: 5°10'23,494" S e Altitude: 50,60 m; deste segue confrontando com 
TESSALIA PARTICIPAÇÕES LTDA / AV. ODETE ROSADO, matrícula 30.336, código INCRA 9510132777030, propriedade de 
TESSALIA PARTICIPAÇÕES LTDA / AV. ODETE ROSADO; com os seguintes azimutes e distâncias:  115°31' e de 90,88m até 
o vértice CYVV-V-0004, de coordenadas Lon: 37°22'43,052" W, Lat: 5°10'24,769" S e Altitude: 58,11 m; 128°47' e de 171,54m 
até o vértice CYVV-V-0005, de coordenadas Lon: 37°22'38,710" W, Lat: 5°10'28,267" S e Altitude: 55,62 m; deste segue 
confrontando com TESSALIA PARTICIPAÇÕES LTDA, matrícula 30.338, código INCRA 9510132777030, propriedade de 
TESSALIA PARTICIPAÇÕES LTDA; com os seguintes azimutes e distâncias:  218°52' e de 52,75m até o vértice CYVV-V-0006, 
de coordenadas Lon: 37°22'39,785" W, Lat: 5°10'29,604" S e Altitude: 54,76 m;  218°39' e de 23,76m até o vértice CYVV-V-
0007, de coordenadas Lon: 37°22'40,267" W, Lat: 5°10'30,208" S e Altitude: 54,11 m;  221°59' e de 25,00m até o vértice 
CYVV-V-0008, de coordenadas Lon: 37°22'40,810" W, Lat: 5°10'30,813" S e Altitude: 54,34 m;  224°25' e de 25,03m até o 
vértice CYVV-V-0009, de coordenadas Lon: 37°22'41,379" W, Lat: 5°10'31,395" S e Altitude: 54,19 m;  226°55' e de 24,96m 
até o vértice CYVV-V-0010, de coordenadas Lon: 37°22'41,971" W, Lat: 5°10'31,950" S e Altitude: 53,15 m;  229°18' e de 
25,02m até o vértice CYVV-V-0011, de coordenadas Lon: 37°22'42,587" W, Lat: 5°10'32,481" S e Altitude: 53,40 m;  231°49' e 
de 25,00m até o vértice CYVV-V-0012, de coordenadas Lon: 37°22'43,225" W, Lat: 5°10'32,984" S e Altitude: 53,68 m;  
234°05' e de 24,98m até o vértice CYVV-V-0013, de coordenadas Lon: 37°22'43,882" W, Lat: 5°10'33,461" S e Altitude: 53,54 
m;  237°37' e de 25,01m até o vértice CYVV-V-0014, de coordenadas Lon: 37°22'44,568" W, Lat: 5°10'33,897" S e Altitude: 
52,68 m;  241°26' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-0015, de coordenadas Lon: 37°22'45,281" W, Lat: 5°10'34,286" S e 
Altitude: 52,60 m;  242°57' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-0016, de coordenadas Lon: 37°22'46,004" W, Lat: 5°10'34,656" 
S e Altitude: 51,82 m;  244°31' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-0017, de coordenadas Lon: 37°22'46,737" W, Lat: 
5°10'35,006" S e Altitude: 51,62 m;  246°04' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-0018, de coordenadas Lon: 37°22'47,479" W, 
Lat: 5°10'35,336" S e Altitude: 51,50 m; 247°35' e de 24,98m até o vértice CYVV-V-0019, de coordenadas Lon: 37°22'48,229" 
W, Lat: 5°10'35,646" S e Altitude: 50,90 m;  249°02' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-0020, de coordenadas Lon: 
37°22'48,987" W, Lat: 5°10'35,937" S e Altitude: 50,68 m;  250°37' e de 25,01m até o vértice CYVV-V-0021, de coordenadas 
Lon: 37°22'49,753" W, Lat: 5°10'36,207" S e Altitude: 50,79 m;  252°11' e de 25,01m até o vértice CYVV-V-0022, de 
coordenadas Lon: 37°22'50,526" W, Lat: 5°10'36,456" S e Altitude: 50,82 m;  253°39' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-0023, 
de coordenadas Lon: 37°22'51,305" W, Lat: 5°10'36,685" S e Altitude: 50,91 m;  255°15' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-
0024, de coordenadas Lon: 37°22'52,090" W, Lat: 5°10'36,892" S e Altitude: 51,68 m;  256°42' e de 25,00m até o vértice 
CYVV-V-0025, de coordenadas Lon: 37°22'52,880" W, Lat: 5°10'37,079" S e Altitude: 51,99 m;  258°17' e de 24,97m até o 
vértice CYVV-V-0026, de coordenadas Lon: 37°22'53,674" W, Lat: 5°10'37,244" S e Altitude: 52,90 m;  259°48' e de 25,00m 
até o vértice CYVV-V-0027, de coordenadas Lon: 37°22'54,473" W, Lat: 5°10'37,388" S e Altitude: 52,74 m;  266°56' e de 
20,20m até o vértice CYVV-V-0028, de coordenadas Lon: 37°22'55,128" W, Lat: 5°10'37,423" S e Altitude: 52,53 m;  268°31' e 
de 25,02m até o vértice CYVV-V-0029, de coordenadas Lon: 37°22'55,940" W, Lat: 5°10'37,444" S e Altitude: 52,33 m;  
270°12' e de 25,01m até o vértice CYVV-V-0030, de coordenadas Lon: 37°22'56,752" W, Lat: 5°10'37,441" S e Altitude: 52,20 
m;  271°54' e de 24,99m até o vértice CYVV-V-0031, de coordenadas Lon: 37°22'57,563" W, Lat: 5°10'37,414" S e Altitude: 
52,22 m;  273°35' e de 24,99m até o vértice CYVV-V-0032, de coordenadas Lon: 37°22'58,373" W, Lat: 5°10'37,363" S e 
Altitude: 51,34 m;  275°17' e de 24,99m até o vértice CYVV-V-0033, de coordenadas Lon: 37°22'59,181" W, Lat: 5°10'37,288" 
S e Altitude: 51,38 m;  276°54' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-0034, de coordenadas Lon: 37°22'59,987" W, Lat: 
5°10'37,190" S e Altitude: 51,60 m;  278°41' e de 25,02m até o vértice CYVV-V-0035, de coordenadas Lon: 37°23'00,790" W, 
Lat: 5°10'37,067" S e Altitude: 52,78 m; 280°21' e de 25,11m até o vértice CYVV-V-0036, de coordenadas Lon: 37°23'01,592" 
W, Lat: 5°10'36,920" S e Altitude: 52,99 m;  282°03' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-0037, de coordenadas Lon: 
37°23'02,386" W, Lat: 5°10'36,750" S e Altitude: 52,80 m;  283°45' e de 24,79m até o vértice CYVV-V-0038, de coordenadas 
Lon: 37°23'03,168" W, Lat: 5°10'36,558" S e Altitude: 52,87 m;  285°24' e de 25,21m até o vértice CYVV-V-0039, de 
coordenadas Lon: 37°23'03,957" W, Lat: 5°10'36,340" S e Altitude: 53,98 m;  287°09' e de 24,98m até o vértice CYVV-V-0040, 
de coordenadas Lon: 37°23'04,732" W, Lat: 5°10'36,100" S e Altitude: 53,87 m;  288°55' e de 25,00m até o vértice CYVV-V-
0041, de coordenadas Lon: 37°23'05,500" W, Lat: 5°10'35,836" S e Altitude: 53,84 m;  291°29' e de 24,99m até o vértice 
CYVV-V-0042, de coordenadas Lon: 37°23'06,255" W, Lat: 5°10'35,538" S e Altitude: 53,75 m;  292°54' e de 25,01m até o 
vértice CYVV-V-0043, de coordenadas Lon: 37°23'07,003" W, Lat: 5°10'35,221" S e Altitude: 53,80 m;  294°18' e de 25,01m 
até o vértice CYVV-V-0044, de coordenadas Lon: 37°23'07,743" W, Lat: 5°10'34,886" S e Altitude: 53,79 m;  295°37' e de 
25,00m até o vértice CYVV-V-0045, de coordenadas Lon: 37°23'08,475" W, Lat: 5°10'34,534" S e Altitude: 53,65 m;  297°25' e 
de 31,82m até o vértice CYVV-V-0046, de coordenadas Lon: 37°23'09,392" W, Lat: 5°10'34,057" S e Altitude: 53,68 m;   
28°48' e de 49,99m até o vértice CYVV-V-0047, de coordenadas Lon: 37°23'08,610" W, Lat: 5°10'32,631" S e Altitude: 53,88 
m;  299°24' e de 43,73m até o vértice CYVV-V-0048, de coordenadas Lon: 37°23'09,847" W, Lat: 5°10'31,932" S e Altitude: 
53,94 m;  302°00' e de 45,66m até o vértice CYVV-V-0049, de coordenadas Lon: 37°23'11,104" W, Lat: 5°10'31,144" S e 
Altitude: 53,99 m;   38°55' e de 619,38m até o vértice CYVV-V-0001, de coordenadas Lon: 37°22'58,466" W, Lat: 5°10'15,459" 
S e Altitude: 63,23 m; ponto inicial da descrição deste perímetro de 2.585,93 metros e uma área de 38,1877 ha, hoje área 
urbanizável da cidade, o qual pretende lotear com a denominação de  “ LOTEAMENTO FECHADO denominado 
CONDOMÍNIO DAS AMÉRICAS”. As impugnações, daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido 
imóvel, deverão ser apresentadas no prazo de quinze (15) dias após a terceira e última publicação do presente edital, 
ficando os documentos a disposição dos interessados neste Cartório, sito à Cel Vicente Sabóia nº 07 – centro, nos 
horários regulamentares.  Findo o prazo, e não havendo contestações, será efeito o competente registro. Dado e  
passado nesta cidade de Mossoró/RN,  aos  (10) dez dias do mês de Agosto do ano de  dois mil e vinte e um (2021).  Eu, 
(Lawralice Isabel Duarte Rebouças Firmino) Substituta do Registro Imobiliário da 2a. Zona, o escrevi e subscrevo. 

 
Lawralice Isabel Duarte Rebouças Firmino. 

Tabeliã Substituta. 
 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: o Sr. ERIK CAVALCANTE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 6379994 – 
SDS/PE, inscrito sob o CPF/MF n° 048.677.294-26, e a Sra. EDUARDA DE FÁTIMA CAVALCANTE WANDEVELD, 
brasileira, casada, autônoma, portadora do RG n° 6.893.446, inscrita sob o CPF/MF n° 066.668.594-05, ambos, residentes 
e domiciliados na Rua da Gameleira, n° 1310, Casa B, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através 
de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com 
escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado no Prolongamento da Rua Água Viva, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 529,31m² (quinhentos e vinte e nove metros e trinta e um decímetros quadrados), imóvel 
sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  com os seguintes limites e confrontações: 
Ao Norte do ponto PI ao P2 com 14,59m, com o Sr. Cícero Lourenço dos Santos; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 30,4lm, 
com a Sra. Andrea Veronica Rios Arancibia; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 21,14m, com a Rua Água Viva; Ao Oeste, do 
ponto P4 ao P1 com 31,18m, com a Sra. Gabriela Granja Porto Petraki.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 206.255,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, 
somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Gabriela Granja Porto Petraki, a Sra. Andrea 
Veronica Rios Arancibia, o Sr. Cícero Lourenço dos Santos, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 12.08.2021 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

Notário e Registrador 

A ocupação de leitos de UTI 
destinados a pacientes de 
covid-19 no Sistema Único 

de Saúde (SUS) está abaixo de 80% 
em todos os Estados pela primeira 
vez desde outubro de 2020, aponta 
edição extraordinária desta quar-
ta-feira, 11, do Boletim Observató-
rio Covid-19 Fiocruz. Reunidos na 
segunda-feira, 9, os dados indicam 
que se trata do melhor cenário des-
de quando o grupo começou a mo-
nitorar esse índice, em julho de 2020.

Segundo o boletim, 14 Estados 
apresentam taxas inferiores a 50%: 
Acre (13%), Pará (48%), Amapá 
(26%), Piauí (48%), Ceará (47%), 
Rio Grande do Norte (34%), Paraí-
ba (22%), Pernambuco (41%), Ala-
goas (26%), Sergipe (35%), Bahia 
(43%), Minas (47%), Espírito Santo 
(42%) e São Paulo (46%).

Por outro lado, cinco Estados 
estão na zona de alerta intermedi-
ário. Mato Grosso e Goiás, aponta 
a Fiocruz, registraram as maiores 
taxas de ocupação, com, respecti-
vamente, 79% e 78% dos leitos de 
UTI covid para adultos ocupados. 
Recordista no número de casos da 
variante Delta, com 206 registros, 
o Estado do Rio apresentou cres-
cimento do indicador nas duas 
últimas semanas e registra agora 
taxa de 67%. Mais transmissível, 
a cepa identifi cada originalmente 
na Índia tem freado reaberturas 

econômicas pelo mundo e coloca-
do autoridades em alerta. 

Além deles, encontram-se na 
zona de alerta Rondônia (64%) e Ro-
raima (70%). A Fiocruz, no entanto, 
aponta que a elevação do indicador 
pode corresponder à redução de lei-
tos de UTI para covid-19 para adul-
tos no SUS, “provavelmente em um 
processo de gerenciamento de leitos 
frente à queda na demanda, e não 
ao aumento de leitos ocupados”.

Na faixa entre 50% e 60% de ocu-
pação, estão Amazonas (54%), To-
cantins (58%), Maranhão (52%), Pa-
raná (59%), Santa Catarina (56%), Rio 
Grande do Sul (57%), Mato Grosso do 
Sul (56%) e Distrito Federal (59%).

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Ocupação de UTIs é menor que 
80% em todos os Estados pela 1ª 
vez desde 2020; no RN, está 34%

Entre capitais, Natal 
e mais 18 estão fora 
da zona de alerta

Mudança reflete 
avanço da vacinação, 
dizem cientistas

SAÚDE | Pesquisadores da 
Fiocruz atribuem melhora 
ao avanço da imunização 
contra a covid-19,mas 
espalhamento da variante 
Delta preocupa

Boletim da Fiocruz aponta que ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes do SUS está abaixo de 80% 

Em relação às capitais, a 
cidade do Rio (97%) e Goiânia 
(92%) são as mais preocupan-
tes, mantendo taxas críticas 
há semanas. Além delas, seis 
capitais estão na zona de aler-
ta intermediário: Porto Velho 
(63%), Boa Vista (70%), São Lu-
ís (64%), Curitiba (65%), Campo 
Grande (65%) e Cuiabá (74%).  

Por sua vez, 19 capitais estão 
fora da zona de alerta: Rio Bran-
co (12%), Manaus (54%), Belém 
(44%), Macapá (29%), Palmas 
(53%), Teresina (39%), Fortaleza 
(53%), Natal (34%), João Pessoa 
(19%), Recife (39%), Maceió 
(25%), Aracaju (43%), Salvador 
(38%), Belo Horizonte (57%), 
Vitória (36%), São Paulo (43%), 
Florianópolis (31%), Porto Alegre 
(59%) e Brasília (59%).

Os pesquisadores da Fiocruz 
ressaltam que o resultado refl ete 
os ganhos adquiridos com o avan-
ço da vacinação no País. “Conside-
rando que ainda são altos os níveis 
de transmissão de casos e óbitos, a 
vacinação deve ser ampliada e ace-
lerada, além de combinada com o 
uso de máscaras e distanciamento 
físico, para manutenção e avanços 
nos resultados”, orientam.

A análise ressalta ainda que o 
quadro de melhora nas taxas de 
ocupação de leitos acontece simul-
taneamente ao processo de redu-
ção signifi cativa dos leitos disponí-
veis à covid-19 no Distrito Federal e 
em muitos Estados. Ou seja, apesar 
de menos leitos estarem disponí-
veis, as taxas de ocupação seguem 
em declínio. Em relação à semana 
anterior, a análise constatou ainda 
que o número de óbitos reduziu 
1,1%. Já a incidência de novos ca-
sos diminuiu 0,8% por dia.

“Ampliar a vacinação comple-
ta para todos os elegíveis torna-se 
fundamental neste momento, in-
cluindo campanhas e busca ativa 
para os que ainda não tomaram a 
2ª dose das vacinas que envolvem 
duas doses, como a Coronavac, a 
AstraZeneca e a Pfi zer”, destacam 
os pesquisadores do Observatório.

A circulação de novas variantes 
do vírus, observam os pesquisado-
res, tem aumentado as infecções, 
mas não necessariamente o núme-
ro de casos graves. Isso acontece 
por causa da imunização de grupos 
populacionais mais vulneráveis. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
COMERCIAL RN LTDA – EPP - CNPJ: 20.306.919/0001-15, torna público que recebeu do IDEMA a Licença 
de Operação, N0 2021-160272/TEC/LO-0104, com prazo de validade até 28/07/2027, para atividade de 
Transporte de cargas perigosas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), empreendimento localizado na Rua 
Rodolfo Garcia, 983-A – Centro – Ceará-Mirim/RN. 
 

Ricardo Bruno Silva dos Santos – Diretor 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
GEVERTON CHAGAS DO NASCIMENTO (GEVERTON GÁS E ÁGUA), CNPJ: 15.509.271/0001-44, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-
GLP, localizada na Rua Egidio Chagas do Nascimento, 419A, Centro - CEP: 59.990-000 – Rafael Fernandes-
RN. 

Geverton Chagas do Nascimento 
Diretor 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

GRID COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA inscrito sobre CNPJ: 10.589.308/0002-59 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 2020-156607/TEC/LO-0257, com validade de 02/07/2027 para 
uma Revenda de Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na 
Avenida Três Poderes, s/n – Centro – Tibau do Sul – RN. 
 

Alexis Zorba Moreira Guimarães 
Sócio Proprietário. 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
J. S. DE FARIAS EIRELI inscrita sob o CNPJ: 29.091.126/0001-09, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – LS para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizada no Sítio Salgadinho, nº 
80, Zona rural, situada no município de Parelhas-RN. 
 

Aureo Assis Pereira de Macêdo 
Representante Legal 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
 

EDICARLOS ALVES DE OLIVEIRA (JESUS PLASTICO), CNPJ: 35.552.290/0001-60, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação – LRO para a atividade de fabricação de artefatos de material plástico 
para usos industriais, pessoal e doméstico, localizada na Rua Rui Barbosa, 460, Alto da Conceição, CEP: 
59.600-265 – Mossoró-RN. 

 
Edicarlos Alves de Oliveira - Proprietário 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MEL 2 ENERGIA RENOVÁVEL S/A., CNPJ nº 12.107.032/0001-70, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de 
Licença de Operação para o Parque Eólico Mel 2, localizado na Fazenda Casqueira, município de Areia 
Branca/RN. 

Laura Cristina da Fonseca Porto 
Diretora 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
M M DE MESQUITA EIRELI - SERTÃO GÁS, CNPJ: 33.213.340/0001-50, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para a atividade de revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada 
na Rua Padre Freire, 457 – Belo Horizonte, CEP: 59.600-430 – Mossoró-RN. 

 
Maxwell Messias de Mesquita - Diretor 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

TRANS ROCHA LTDA, CNPJ: 42.747.744/0001-14, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação para 
Transporte rodoviário de produtos perigosos (Combustíveis líquidos) com capacidade de transporte 
estimada de 60.000 litros, localizado a Av. Joaquim Patrício, s/n, loja A - Pium, Parnamirim/RN.  CEP: 
59160-530. 

Maria Luisa Cavalcanti da Rocha 
Sócia Administradora.  

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA USINA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA, 34.598.878/0001-
92, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte-IDEMA a LI para a instalação do Complexo Solar Raios de Nossa Senhora de Fátima, 
localizado na RN-087, zona rural do município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte.  
 

Gibran Dantas de Melo Lula 
Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
BOA ESPERANÇA AGRONEGÓCIOS LTDA (BOA ESPERANÇA), CNPJ: 40.513.686/0001-39, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada – LS, com prazo de validade até 06/08/2027 para a atividade de agricultura 
irrigada em uma área de 22,98 ha, no Lote Empresarial 13, Distrito de Irrigação do Baixo Açu (DIBA), situado 
no Projeto Baixo Açu, 2° Etapa, Zona Rural, Alto do Rodrigues/RN. 

 
Carmem Lêda de Menezes Oliveira - Diretora 

Em depoimento à CPI da 
Covid, nesta quarta-feira, 
11, o diretor do laboratório 

Vitamedic, Jailton Barbosa, afi r-
mou que a empresa destinou R$ 
717 mil para anúncios na mídia 
que defendem o tratamento pre-
coce contra a Covid-19.

Por outro lado, Barbosa tam-
bém reconheceu que a empresa 
não realizou estudos para verifi car a 
efi cácia da ivermectina para tratar a 
doença. O medicamento é conside-
rado carro-chefe do laboratório, que 
multiplicou a venda durante a pan-
demia do novo coronavírus.

Segundo Barbosa informou 
em seu depoimento, a empresa 
faturou R$ 15,7 milhões em 2019, 
quantia que passou para R$ 470 
milhões no ano passado.

Mesmo sem efi cácia com-
provada para o tratamento da 
Covid-19, a Ivermectina inte-
grou o chamado “kit Covid” e 
muitos negacionistas passaram 
a indicar o vermífugo para tra-
tar a doença. Um dos principais 
defensores da ivermectina foi o 
presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, Barbosa afi rmou 

não ser possível medir o impacto 
das falas de Bolsonaro na venda de 
comprimidos de ivermectina.

A Vitamedic entrou no radar 
da CPI por causa de seus ganhos 
durante a pandemia. O colegiado 
já quebrou os sigilos do proprietá-
rio da empresa, José Alves. O em-
presário era quem compareceria 
para o depoimento na comissão. 
No entanto, a defesa da empresa 
pediu a substituição por Barbosa, 

alegando que ele é o diretor-geral.
Barbosa confi rmou reporta-

gem da Folha, que mostrou que a 
Vitamedic fi nanciou a publicação 
de um manifesto da Associação 
Médicos do Brasil, em defesa do 
tratamento precoce. O diretor re-
velou à CPI que foram investidos 
nesses anúncios R$ 717 mil, uma 
ação de divulgação que não havia 
sido implementada nas quatro 
décadas de existência da empresa.

Morador do País de Gales, 
no Reino Unido, Francis 
Gonçalves está usando 

a dor de perder a mãe, o pai e o 
irmão como impulso para alertar 
outras pessoas sobre os riscos de 
não se vacinar contra a covid-19.

Os três moravam em Portu-
gal e decidiram não se vacinar, 
infl uenciados por notícias falsas 
sobre supostos riscos da imuni-
zação que não têm comprovação 
científi ca. Em julho, eles morre-
ram no espaço de uma semana 
por complicações da doença, que 
parecem ter contraído durante 
um evento em família.

“Eles não aproveitaram a 
oportunidade de se vacinar por-
que fi caram com medo. Meus 
pais tinham problemas de saúde 
crônicos, mas deveriam ter toma-
do a vacina. Só que havia todo um 
alvoroço sobre isso.”

“Sei que muitas pessoas estão 
optando por não tomar a vacina. 
Elas não conseguem ver isso a 
partir de qualquer outra perspec-
tiva — exemplo, por que alguém 
estaria distribuindo doses se elas 
fossem prejudiciais?”

“Tenho empatia por essas pes-
soas, elas estão se perguntando se 
estão fazendo a coisa certa. Mas 
isso vai prejudicar nossas famí-
lias, então toda a propaganda 
(antivacina) tem que parar. “

Para piorar a dor de Gonçalves, 
ele não conseguiu viajar para Por-
tugal por causa de restrições de 
viagem para o país. Enquanto ele 
fi cou retido no Reino Unido, seu 
pai Basil, 73, sua mãe Charmagne, 
65, e seu irmão Shaul, 40, foram 
hospitalizados e enfrentaram uma 
piora rápida da saúde.

O irmão morreu em 17 de 
julho, seguido pelo pai três dias 
depois, até que mãe sucumbiu à 
covid-19 em 24 de julho.

 ARQUIVO PESSOAL/BBC NEWS BRASI

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Homem perde na mesma semana 
pais e irmão que recusaram vacina

Empresa gastou R$ 717 mil em 
anúncios de ivermectina para covid

COVID-19 | Parentes 
faleceram após contraírem 
coronavírus em evento 
familiar

 Francis Gonçalves e familiares que acabaram morrendo de covid-19 em uma semana

O diretor do laboratório Vitamedic, Jailton Barbosa, durante depoimento à CPI da Covid
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE NATAL NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Sindicato dos Empregados no Comercio de Restaurantes e Bares de Natal no Estado do Rio Grande do Norte – 
SINDEBARNAT/RN, convoca todos os(as) empregados (as) das Empresas: JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.442.731/0001-36, CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO 
DE OBRA LTDA – ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.567.270/0001-04, QUALYSERV – TERCEIRIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.072.865/0001-29 e SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & 
SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 13.141.162/0001-91, associados(as) e não associados(as) a este Sindicato, 
para ASSEMBLÉIA GERAL, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2021, tendo como local na Sede do Sindicato na 
Rua Gonçalves Ledo, 820, Cidade Alta, Natal/RN – CEP 59.025-330, às 18h em primeira convocação com o quórum 
estatutário, e, às 19h, em segunda convocação com qualquer número de participantes. Ordem do dia: a) Discussão e 
Deliberação sobre a data base da categoria de trabalhadores abrangidos por esta Entidade Sindical; b) Apresentação, 
Discussão e deliberação do rol de reivindicações que serão apresentadas à classe patronal; c) Outorga de poderes ao 
Presidente e/ou a Diretoria do Sindicato, para o encaminhamento das reivindicações, e a formalização de 
Acordo Coletivo e Termos Aditivos de Trabalho, e, se necessário for, a instauração de Dissídio Coletivo; d) 
Aprovar a Contribuição Assistencial, conforme estabelece o artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal.  
 

Natal, 12 de Agosto de 2021. 
 

Flávio Teotônio 
Presidente SINDEBARNAT/RN 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Eronildes Honório de Oliveira CPF: 406.370.264-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS 
2017-109317/TEC/LS-0093 para extração de AREIA em uma área de 3,81 (há), com volume de extração de 
1.500m³/mês, com validade em 15/05/2021, localizado no Sitio Brejinho II, Zona Rural de João Câmara-RN. 

 
Eronildes Honório de Oliveira 

Proprietário/Requerente 

 
PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Eronildes Honório de Oliveira CPF: 406.370.264-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Renovação de 
Simplificada – RLS para extração de AREIA em uma área de 3,81 (há), com volume de extração de 
1.500m³/mês, localizado no Sitio Brejinho II, Zona Rural de João Câmara-RN. 

 
Eronildes Honório de Oliveira 

Proprietário/Requerente 

O setor editorial brasileiro ven-
deu só no primeiro semestre 
deste ano 28 milhões de li-

vros. Isso representa um aumento 
de 48,5% em comparação ao mesmo 
período do ano passado. Os dados 
são parte do 7º Painel do Varejo de 
Livros no Brasil e foram divulgados 
pelo Snel (Sindicato Nacional de Edi-
tores de Livros) nesta quarta, 11.

O faturamento do setor nos 
seis primeiros meses de 2020 foi 
de R$ 846,2 milhões. Já neste ano, o 
lucro foi de R$ 1,19 bilhão.

“Desde setembro de 2020, o au-
mento do consumo de livros vem de-
monstrando o bom desempenho de 
esforços comerciais”, afirma Marcos 
da Veiga Pereira, presidente do Snel, 
em nota. “Enquanto indústria, pre-
cisamos nos conscientizar cada vez 

mais sobre a responsabilidade que te-
mos de fomentar o hábito de leitura.”

Além disso, o início do segundo 
semestre de 2021 se mostra promis-
sor. Entre os dias 21 de junho e 18 
de julho —período em que ocorreu 
o Amazon Prime Day, famoso pelas 
promoções— houve um aumento 
de 59,3% de vendas em relação à 
mesma época do ano passado, e o 
faturamento saltou de R$ 117,08 
milhões para R$ 185,52 milhões.

A tendência, segundo especia-
listas ouvidos pela pesquisa, é que a 
venda de livros continue aumentan-
do. Os números chamam atenção 
porque com o começo da quaren-
tena, na virada de março para abril 
de 2020, o faturamento total do setor 
editorial chegou a cair pela metade.

Para a realização do Painel do 
Varejo, os dados são coletados direta-
mente dos caixas das livrarias, e-com-
merce e varejistas colaboradores, 
segundo o Snel. As informações são 
recebidas eletronicamente em for-
mato de banco de dados. Após o pro-
cessamento, os dados são enviados 
online e atualizados semanalmente.

ZANONE FRAISSAT

Venda de livros no Brasil 
sobe quase 50% em 
primeiro semestre de 2021

EDUCAÇÃO | Mercado 
editorial ainda teve aumento 
de 40% do faturamento em 
relação ao mesmo período 
de 2020

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JM CERAMICA LTDA ME, CNPJ: 14.405.251/0001-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
atividade de Extração Mineral de Argila com Volume de Extração mensal 2000 m³ e com área de extração de 
8,6  hectares, localizada na Fazenda Umari, Zona Rural, Lagoa dos Velhos/RN. CEP 59.430-000. 
 

JOSÉ HIPÓLITO DE ARAÚJO 
EMPRESÁRIO 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
LOC MAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 35.652.700/0001-45, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, Nº 2019-136692/TEC/LS-0252 válida até 05/08/2027, para uma empresa de limpeza de fossas 
e destinação em ETE própria, localizada na Rua Homero Justino, nº 15, Bairro Aeroporto, Município de 
Mossoró/RN, CEP: 59607-364. 
 

BRUNO CESAR GOMES FERREIRA 
Proprietário 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições 
legais torna público o Procedimento Administrativo/Chamada Pública, para efetuar 
cadastramento de Pessoas Físicas e Jurídicas, objetivando o fornecimento de Gêneros 
Alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Macaíba, em conformidade com a Lei Federal n° 11.947/2009 e a Resolução nº 06/2020 - FNDE 
e suas respectivas atualizações, sendo os mesmos adquiridos diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. Os interessados terão do dia 04/08/2021 até 
23/08/2021*, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min para realizarem seu 
cadastro conforme Edital. O Edital e seus anexos na integra estarão á disposição dos 
interessados na Sede do Executivo Municipal,  bem como, através do site: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes.

Macaíba/RN, 03/08/2021
Carlos de Moraes Andrade Neto

Presidente da CPL/PMM.

*PUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 07/2021- SEIMURB

PROCESSO N° 1560/2021

Objeto: Contratação de uma empresa para realização das obras de capeamento asfáltico com 
CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e sinalização viária do trecho da Rua Dona Izaura 
Rosado - trecho: Rua Dona Sinhá Negreiros (681442.75 M E; 9428388.92 MS) / Av. Ossivaldo 
Florêncio Pereira (680866.39 M E; 9428997.92 MS), Bairro Bella Vista, Mossoró/RN; Rua Lindinha 
Falcão – trecho: Av. João da Escóssia (680963.73 m E; 9427481.56 m S) / Rua Dona Izaura Rosado 
( 681577.27 m E; 94282444.65 m S) Bairro Bella Vista, Mossoró/RN.
Tipo: Empreitada por menor preço unitário.
Realização: 27/08/2021
Hora: 09:00. Horas
Local de realização: Auditório da Estação da Artes – Av. Rio Branco, s/n, Bairro Centro, Mossoró - 
RN, 59611-400.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Licitações, por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no 
horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021- SMS

PROCESSO N° 1493/2021

Objeto: Contratação de empresa Especializada para a realização da Obra de Serviços de Reforma 
e Manutenção na UBS Maria Soares da Costa.
Tipo: Empreitada por menor preço unitário.
Realização: 30/08/2021
Hora: 09:00. Horas
Local de realização: Auditório da Estação da Artes – Av. Rio Branco, s/n, Bairro Centro, Mossoró - 
RN, 59611-400
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Licitações, por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no 
horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 09/2021- SMS

PROCESSO N° 1492/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização da Obra de Serviços de Reforma 
e Manutenção na Unidade Básica de Saúde Dr. Helênio Gurgel.
Tipo: Empreitada por menor preço unitário.
Realização: 31/08/2021.
Hora: 09:00. Horas.
Local de realização: Auditório da Estação da Artes – Av. Rio Branco, s/n, Bairro Centro, Mossoró - 
RN, 59611-400.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Licitações, por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no 
horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente/CPL

Comércio 
eletrônico 
desacelera com 
reabertura de lojas

E-COMMERCE 

As vendas do comércio ele-
trônico no Brasil encerra-
ram o primeiro semestre 

em R$ 53,4 bilhões, um avanço 
de 31% sobre o mesmo intervalo 
de 2020. Apesar da alta expres-
siva, o número sinaliza uma 
desaceleração sobre o mesmo 
período do ano passado, quando 
houve uma disparada de 55% 
nas vendas, para R$ 40,8 bilhões.

Os dados pertencem à 44ª 
edição do Webshoppers, rela-
tório sobre comércio eletrôni-
co elaborado pela consultoria 
Ebit | Nielsen em parceria com 
o Bexs Banco, especializado 
em câmbio e soluções de paga-
mentos digitais internacionais.

“Essa desaceleração já era 
esperada, tendo em vista a di-
minuição do isolamento social 
e a retomada das operações 
das lojas físicas”, diz o líder 
de ecommerce da Ebit|Niel-
sen, Marcelo Osanai. Além do 
crescimento menor em fatura-
mento, houve uma desacele-
ração no número de pedidos: 
alta de 7%, para 100 milhões, 
contra disparada de 43% no 
primeiro semestre de 2020, 
quando atingiu 93,1 milhões.

O número de novos consu-
midores caiu: dos 7,3 milhões 
que começaram a fazer com-
pras na internet no começo da 
pandemia, no primeiro semes-
tre de 2020, para 6,2 milhões na 
primeira metade deste ano.

“Mas, curiosamente, o tíque-
te médio destes novos consumi-
dores no período foi de R$ 556, 
superior ao tíquete médio geral 
dos primeiros seis meses, que 
fi cou em R$ 534”, afi rma Osanai.

Para o executivo, fatores 
macroeconômicos como alta 
da infl ação e do desemprego 
podem difi cultar a consolida-
ção do comércio eletrônico 
no médio prazo. “Mas ainda 
observamos uma curva de 
crescimento importante, há 
potencial para ser explorado”, 
diz Osanai. “Existem ganhos 
de conveniência e preço no co-
mércio eletrônico que já foram 
incorporados pelo público”.

 ZANONE FRAISSAT

No ano passado, salto foi de 55%



Os benefi ciários do Bolsa Famí-
lia que têm direito ao auxílio 
emergencial 2021 começarão a 

receber a quinta parcela do benefício a 
partir do dia 18 de agosto. As datas de 
pagamento são defi nidas de acordo 
com último dígito no NIS (Número de 
Identifi cação Social), segundo infor-
mações do Ministério da Cidadania.

Os dias de pagamento seguirão o 
calendário do Bolsa Família. A quinta 
parcela será depositada até o dia 31 
de agosto, para aqueles cujo NIS ter-
mina em zero. Os primeiros a receber 
são os que têm o NIS com fi nal 1.

Já a sexta parcela será paga 
entre os dias 17 e 30 de setembro. 
A sétima parcela, por sua vez, será 
disponibilizada aos benefi ciários 
entre 18 e 29 de outubro.

A grana é liberada com o Cartão 
do Cidadão nas agências da Caixa 
Econômica Federal, nos caixas ele-

trônicos e nas lotéricas. É possível 
sacar e fazer transferências.

Em caso de dúvidas, o benefi ciá-
rio pode consultar a central de aten-
dimento da Caixa, por meio do tele-
fone 111. Também é possível acessar 
o site https://auxilio.caixa.gov.br/.
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@joaoricardo_rn
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Caladinhos
Desde o dia 7 de junho passado, 

o colunista espera que a Secretaria 
da Segurança Pública e da Defesa 
Social do RN responda cerca de 
dez perguntas encaminhadas, por 
meio da assessoria de imprensa do 
órgão.

Caladinhos 2
Há pelo menos dez dias, o jor-

nalista Tallyson Moura, editor-assis-
tente deste jornal, enviou perguntas 
à governadora Fátima Bezerra e até 
hoje também não obteve resposta. 
As duas solicitações foram recebidas. 
Houve confi rmação dos assessores, 

no entanto, o Governo do RN igno-
rou os questionamentos. Não houve, 
sequer, justifi cativa para o silêncio. 

Caladinhos 3
Governadora Fátima Bezerra, o 

que está havendo? É ordem sua ali-
mentar a falta de interesse em dar 
satisfação à sociedade?

Covid
Ex-deputado federal Ney Lo-

pes, colunista deste Agora RN, está 
internado em uma UTI, desde a 
sexta-feira passada. Mais uma ví-
tima da covid-19. Aqui, fi ca a tor-
cida pela sua pronta recuperação.

Tensão
O município de Sítio Novo, 

vizinho a Tangará, no interior do 
Rio Grande do Norte, enfrenta, 
há cerca de dois anos, assaltos, 
furtos de animais, além de ser 
obrigado a conviver com usuá-
rios de drogas que se espalham 
pelo centro da cidade.

Caos
A Prefeitura de Parnamirim 

bem que poderia tentar minimi-
zar o caos no trânsito da avenida 
Maria Lacerda Montenegro, uma 
das principais vias da cidade, no 
bairro de Nova Parnamirim.

Caos 2
Entre 7 e 8 horas e das 17:30 às 19 

horas, as fi las de veículos são enor-
mes, provocadas, principalmente, 
pelos retornos para entrada e saída de 
condomínios residenciais e colégios.

Caos 3
É uma terra de ninguém. Cada 

condutor de veículos faz o que bem 
quer, do jeito que deseja, colocando em 
risco, inclusive, muitos pedestres, entre 
eles crianças e seus acompanhantes, 
que chegam e saem de escolas.

Legado
Com 933 quilômetros, a Fer-

rogrão ligará Sinop, no Mato 
Grosso, a Miritituba, no Pará, 
com um traçado paralelo à BR-
163. O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, acredita que o 
leilão da ferrovia poderá ser seu 
“maior legado” ao Brasil

Legado 2
Explica o ministro: “Sincera-

mente, eu não sou louco de apostar 
numa ferrovia que não tenha inte-
ressados e que não seja viável. Há 
empresas interessadas, o projeto 
é absolutamente viável e será um 
exemplo em licenciamento ambien-
tal, porque é isso que ele deve ser.”

DIVULGAÇÃO

MARCELO CASAL JR 

O TikTok foi o aplicativo 
mais baixado do mundo 
no ano passado, ultrapas-

sando o Facebook e suas platafor-
mas de mensagens, afi rmou a ras-
treadora de mercado App Annie 
nesta quarta-feira, 11.

O aplicativo de vídeos cresceu 
em popularidade, apesar dos es-
forços do ex-presidente america-
no Donald Trump para bani-lo ou 
forçar uma venda a investidores 
americanos, de acordo com a em-
presa de pesquisa.

O TikTok, propriedade da 
empresa chinesa ByteDance, é es-
timado em ter um bilhão de usu-

ários em todo o mundo, incluindo 
mais de 100 milhões nos Estados 
Unidos. Seus vídeos curtos são 
especialmente populares entre os 
jovens usuários de smartphones.

O presidente americano Joe 
Biden revogou em junho as ordens 
executivas de seu antecessor, que 
buscavam proibir o TikTok e o 
WeChat (também de propriedade 
chinesa) dos mercados dos EUA 
por questões de segurança na-
cional, mas ordenou uma revisão 
dos riscos potenciais de serviços 
de internet estrangeiros.

Enquanto o debate políti-
co sobre a sensação dos vídeos 
compartilhados crescia, o Tik-
Tok saiu da quarta posição entre 
os aplicativos mais baixados em 
2019 e alcançou o primeiro lugar 
no ano passado, de acordo com 

os dados da App Annie.
O TikTok ultrapassou o Face-

book e dois dos maiores aplica-
tivos de mensagens americanos, 
Messenger e WhatsApp, segundo 
a mesma fonte.

A popularidade do TikTok le-
vou o Instagram (propriedade do 
Facebook) a adicionar recursos de 
vídeos para aproveitar a tendência.

No mês passado, o TikTok co-
meçou a permitir que seus usuá-
rios postassem vídeos de até três 
minutos de duração, triplicando o 
limite anterior para fi car à frente 
dos concorrentes.

O Facebook argumenta que o 
aumento da popularidade do Ti-
kTok desmente as alegações das 
autoridades americanas de que 
o grupo da Califórnia domina as 
redes sociais.

TikTok ultrapassa Facebook 
como app mais baixado
CIÊNCIA | Rede era 4º mais 
baixado em 2019; hoje tem 
usuários estimados em 1 bi

TikTok ultrapassou o Facebook e dois dos maiores aplicativos de mensagens americanos

Grana é liberada com o Cartão do Cidadão

Pagamento da 5ª parcela 
do auxílio para Bolsa 
Família começa na quarta 

FINANÇAS



O último relatório do Painel 
Intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas 

(IPCC), divulgado em 9 de agosto, 
reforça que o Brasil abriga uma das 
áreas do mundo onde a mudança 
do clima tem provocado efeitos 
mais drásticos: o semiárido.

O relatório aponta que, por causa 
da mudança do clima, a região —que 
engloba boa parte do Nordeste e o 
Norte de Minas Gerais— já tem en-
frentado secas mais intensas e tem-
peraturas mais altas que as habituais.

Essas condições, aliadas ao 
avanço do desmatamento na região, 
tendem a agravar a desertifi cação, 
que já engloba uma área equivalen-
te à da Inglaterra (leia mais abaixo).

Criado na ONU e integrado 
por 195 países, entre os quais o 
Brasil, o IPCC é o principal órgão 
global responsável por organizar o 
conhecimento científi co sobre as 
mudanças do clima.

O documento apresentado 
nesta segunda (AR6) é o sexto rela-
tório de avaliação produzido des-
de a fundação do órgão, em 1988.

‘ÁREA SECA MAIS 
DENSAMENTE POVOADA’

“O Nordeste brasileiro é a área 
seca mais densamente povoada do 

mundo e é recorrentemente afeta-
do por extremos climáticos”, diz o 
relatório. O IPCC afi rma que essas 
condições devem se agravar: se na 
década de 2030 o mundo deve atin-
gir um aumento de 1,5°C em sua 
temperatura média, em boa parte 
do Brasil os dias mais quentes do 
ano terão um aumento da tempe-
ratura até duas vezes maior.

 Em várias partes do semiárido, 
isso signifi ca verões com tempera-
turas frequentemente ultrapassan-
do os 40°C. Hoje, segundo o IPCC, o 
mundo já teve um aumento de 1,1°C 
na temperatura média em relação 
aos padrões pré-industriais.

Para limitar o grau do aqueci-
mento, é preciso que os países re-
duzam drasticamente as emissões 
de gases causadores do efeito estufa 
—como o gás carbônico, produzido 
pelo desmatamento e pela queima 
de combustíveis fósseis, e o metano, 
emitido pelo sistema digestivo de 
bovinos.
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Mudança do clima acelera criação de 
deserto do tamanho da Inglaterra no 
Nordeste Brasileiro, aponta estudo 

MEIO AMBIENTE | Destruição 
da caatinga e mudanças 
climáticas fizeram com que 
13% do semiárido brasileiro 
se desertificasse

Imagem de satélite mostra núcleo de desertificação em Gilbués (PI), semiárido brasileiro

Entre 2012 e 2017, o semiári-
do enfrentou a maior seca desde 
que os níveis de chuva começa-
ram a ser registrados, em 1850. 
Essa seca, que é atribuída às 
mudanças climáticas, ajudou a 
expandir as áreas desertifi cadas.

Barbosa diz que a pande-
mia difi cultou a realização de 
viagens para medir o progresso 

Seridó (RN) tem um 
dos principais núcleos 
de desertificação

da desertifi cação após 2019, 
mas tudo indica que o fenô-
meno segue avançando.

A área já desertifi cada 
equivale ao tamanho da In-
glaterra, cerca de três vezes o 
tamanho do estado do Rio de 
Janeiro, ou a 23 vezes a área 
do Distrito Federal. Essas ter-
ras não são todas contíguas e 
ocupam diferentes partes do 
semiárido. Enfrentam, ainda, 
diferentes graus de deserti-
fi cação, embora em todas o 
fenômeno seja considerado 
praticamente irreversível.

Alguns dos principais 
núcleos de desertifi cação 
fi cam em Gilbués (PI), Irau-
çuba (CE), Cabrobó (PE) e 
no Seridó (RN).

Imagens de satélite mos-
tram como os núcleos têm 
crescido nas últimas décadas, 
enquanto as áreas verdes que 
os circundam vão rareando.

No núcleo de Cabrobó, que 
ocupa uma vasta área nas du-
as margens do São Francisco, 
as poucas manchas verdes na 
paisagem se devem a lavouras 
irrigadas com a água do rio.

Os estados mais impac-
tados pela desertifi cação 
são Alagoas (com 32,8% de 
sua área total afetada pelo 
fenômeno), Paraíba (27,7%), 
Rio Grande do Norte (27,6%), 
Pernambuco (20,8%), Bahia 
(16,3%), Sergipe (14,8%), 
Ceará (5,3%), Minas Gerais 
(2%) e Piauí (1,8%).
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Fabrícia Mesquita

Síndrome do intestino irritável
Isso existe mesmo?! Sim!  A 

causa da síndrome do intestino 
irritável não é bem compreen-
dida e o diagnóstico costuma 
ser feito com base nos sintomas 
como gases, distensão abdomi-
nal, dores e sem falar da diar-
reia frequente ou constipação 
de uma vida inteira, então, na-
da mais é que um desajuste no 
funcionamento do intestino. 

Por ter alguns sintomas bem 
comuns não é muito difícil que 
algumas pessoas confundam 
com intolerância ao glúten e a 
lactose e por esse motivo aca-

bam não procurando ajuda 
profissional de um médico, isso 
pode ser prejudicial para a saúde. 

Além da gordura, alimentos 
com muita concentração de 
carboidrato, como chocolate, 
café, feijão e laticínios, podem 
ser terríveis, já que o intestino 
delgado encontra certa difi cul-
dade de absorção. Cólicas, ga-
ses mal cheirosos e a distensão 
do abdômen são sintomas que 
causam grandes incômodos. 

Outro hábito muito co-
mum e que também pode con-
tribuir para que algumas pes-

soas desenvolvam a síndrome 
é o de passar muito tempo em 
jejum. Trazer essa prática para 
o cotidiano não é saudável para 
nenhuma área do corpo! 

O uso constante de laxan-
tes, alterações hormonais e 
até mesmo distúrbios emo-
cionais, como ansiedade, es-
tresse e depressão são outras 
condições favoráveis no sur-
gimento da doença do intesti-
no irritável. E o primeiro pas-
so é entender as causas dessa 
condição. Vou listar abaixo os 
8 fundamentos da SII:

1 - Motilidade Alterada: ou muito rápida (diarreia) ou muito devagar (constipação). 

2 - Hipersensibilidade Visceral: você sabia que seu intestino tem 5 milhões de nervos? 
Isso é 5 x o número de nervos da sua medula espinhal. Se eles quiserem reagir exage-
radamente você vai defi nitivamente sentir.

3 - Disbiose: o microbioma intestinal está alterado, levando a hiperpermeabilidade e libe-
ração de endotoxinas bacterianas. Se isso melhora isso, os outros problemas desaparecem. 

4 - Processamento Cerebral Alterado: a conexão intestino cérebro! 

5 - Humor Alterado - quando o intestino está doente, temos ansiedade e depressão.

6 - Intolerâncias Alimentares: um intestino doente tem dificuldade de digerir e absorver nutrientes. 
Por isso, a maioria dos pacientes que têm SII, também têm inúmeras intolerâncias alimentares. 

7 - Metabolismo Serotoninérgico Alterado: você sabia que 90% da sua serotonina está 
no intestino? Não no seu cérebro e sim em seu intestino. Quando alterada, afeta a 
motilidade e a sensibilidade nervosa.

8 - Sibo ( supercrescimento bacteriano): a maioria dos pacientes com SII tem SIBO.

WERTHER SANTANA

Oaumento de internações de 
crianças com a covid-19 fez so-
ar o alerta nos Estados Unidos. 

Público ainda não vacinado, os meno-
res de 12 anos agora representam uma 
fatia maior de novos casos da doença 
registrados no país e as preocupações 
de médicos e especialistas se voltam 
para entender se a variante Delta, 
disseminada por lá, é capaz de causar 
quadros mais graves nas crianças.

Embora seja mais transmissível, 
ainda não há evidências científi cas de 
que a Delta esteja associada à maior 
gravidade da doença. No Brasil, infec-
tologistas afi rmam que as crianças 
continuam sendo um público menos 
afetado pela covid-19. Para os espe-
cialistas brasileiros, não está claro se a 
Delta ganhará tanto espaço por aqui. 
E, mesmo que ganhe, não há indícios 
de que as crianças fi carão doentes 
com maior gravidade por causa da 
nova cepa, segundo afi rmam.  

“A Delta não tem nenhuma pre-
dileção por crianças”, diz Renato 

Kfouri, presidente do Departamento 
Científi co de Imunizações da Socie-
dade Brasileira de Pediatria (SBP). Ele 
afi rma ser natural que, em um cená-
rio de aumento de casos da covid-19, 
como ocorre nos EUA, as pessoas 
não imunizadas representem uma 
fatia maior do total de internados. 
Nos Estados Unidos, entre 22 e 29 de 
julho, 19% dos novos casos de covid 
registrados eram de crianças doen-
tes, de acordo com a Academia Ame-
ricana de Pediatria (AAP).

Uma reportagem do jornal Th e 
New York Times desta semana mos-
trou que, de 31 de julho a 6 de agos-
to, 216 crianças com covid foram 
internadas diariamente, em média 
- praticamente o mesmo número do 
início de janeiro, no pico da pande-
mia, quando 217 crianças infecta-
das pelo coronavírus eram hospita-
lizadas todos os dias no país.

No Brasil, um estudo da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) também de-
monstrou tendência de aumento de 
hospitalizações de crianças de 0 a 9 
anos por Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG) com teste positivo 
para a covid-19 nos Estados do Rio e 
em São Paulo, nas últimas semanas. 
Para o pesquisador Leonardo Bastos, 
do Programa de Computação Cien-
tífi ca da Fiocruz, porém, esse cresci-
mento não tem relação com a Delta.

“A hipótese é que parte dessas 
hospitalizações é de crianças que 
estão sendo hospitalizadas por ou-
tras causas, mas também estão com 
covid”, diz Bastos. Por essa linha de 

interpretação, as crianças chegam ao 
hospital com doenças respiratórias re-
lacionadas a outros vírus que circulam 
no inverno, mas, quando são testadas 
para a covid-19, os exames detectam 
uma co-infecção pelo coronavírus. Os 
dados são uma projeção com base no 
Sistema de Informações de Vigilância 
Epidemiológica da Fiocruz (Sivep-Gri-
pe), do Ministério da Saúde.

O fato de que não houve aumento 
de internações na faixa etária de 10 a 
19 anos - que também não está vaci-
nada - reforça a tese de que a causa 
das internações são os vírus típicos 
da infância, que acometem mais as 
crianças mais novas. O inverno deste 
ano tem características diferentes: 
além das temperaturas mais baixas, 
também caiu o isolamento social, o 
que contribui para a disseminação 

de doenças virais, de um modo geral.
“O grau de exposição neste inver-

no é maior”, diz Bastos. “As crianças 
agora estão circulando, vendo o avô, 
o tio. E algumas estão em aula presen-
cial.” A pesquisa da Fiocruz identifi cou 
que o número de óbitos de crianças 
por covid-19 continua baixo. No Brasil, 
crianças e adolescentes representam 
0,3% do total de mortes pela covid-19. 
O Brasil é o segundo país com mais 
óbitos de crianças pela doença.

Enquanto médicos na linha 
de frente veem aumento de inter-
nações de crianças nos Estados 
Unidos, o Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) faz 
campanhas para que os pais levem 
os fi lhos com mais de 12 anos para 
se vacinar antes do início das aulas, 
em setembro. Vacinas como a da 

Pfi zer já estão disponíveis para ado-
lescentes e os EUA já começaram a 
aplicá-las nessa faixa etária. Ainda 
não há imunizantes aprovados para 
crianças com menos de 12 anos.

O Brasil tem poucos adolescen-
tes vacinados - já que a maior parte 
dos Estados ainda não chamou to-
dos os adultos para tomar a primeira 
dose. No Estado de São Paulo, a pre-
visão é de começar a vacinar adoles-
centes ainda este mês. O Instituto 
Butantan pediu em julho à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para incluir crianças e ado-
lescentes de 3 a 17 anos na bula da 
Coronavac, desenvolvida em parce-
ria com o laboratório chinês Sinovac.

Segundo os especialistas, o Pa-
ís precisa avançar na imunização 
dos adultos para, posteriormente, 
alcançar as crianças e adolescentes. 
Meninos e meninas com menos de 
12 anos só devem tomar a vacina no 
ano que vem, segundo projeção dos 
médicos brasileiros. A previsão de 
avanço da Delta por aqui coloca mais 
pressão para a agilidade da vacina-
ção. Pesquisas já demonstraram que 
a proteção contra a Delta depende 
das duas doses do imunizante.

Embora muitas famílias ainda 
aguardem a vacinação das crianças 
para mandá-las de volta à escola, 
os especialistas dizem que não deve 
haver correlação entre a volta às au-
las e a imunização das crianças. No 
Estado do Rio, o governo atribui à 
Delta a decisão de suspender as aulas 
presenciais em 36 municípios.

Variante Delta e crianças: o que 
sabemos sobre os riscos no Brasil
CIÊNCIA | Alta de casos nessa 
faixa etária nos EUA chamou 
a atenção de autoridades. 
Especialistas apontam que 
não há evidências de que 
a Delta esteja associada à 
maior gravidade da doença 
ou que tenha ‘predileção’ 
pelos mais novos

Aula é realizada em escola estadual na cidade de São Paulo
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Com Mercúrio, Vênus e Marte juntos na sua Casa 
do Trabalho, investir no emprego e cumprir seus 
compromissos serão prioridades para você. Trabalhar 
em equipe será uma ótima opção, ainda mais se puder 
aliar-se a pessoas maduras, responsáveis e experientes.

A Lua em Libra renova sua con  ança e realça todos 
os pontos fortes do seu signo. E ela está em perfeita 
harmonia com Saturno, o que deve despertar o 
seu lado mais responsável e perseverante.

Vários planetas se concentram no seu paraíso astral, 
trazendo sorte, criatividade, entusiasmo e muita 
alegria para o seu dia. Sua estrela vai brilhar com muita 
intensidade e fará tudo parecer mais fácil. Até as tarefas 
mais complicadas vão parecer mais prazerosas agora.

Você vai sentir um desejo maior de se isolar hoje 
e deve respeitar isso. No trabalho, quanto mais 
tranquila e confortável estiver, maior será o seu 
rendimento. Por isso, procure priorizar as tarefas que 
você já domina e tem con  ança em executar.

Assuntos de casa e família terão prioridade para você. 
Ótimo momento para iniciar uma reforma no lar ou mesmo 
para mudar de casa. Você também pode querer mudar de 
emprego ou, ao contrário, investir toda sua energia no que 
faz para garantir mais estabilidade no trabalho.

Você vai olhar para o futuro e deve concentrar 
toda sua energia nas oportunidades de crescer e 
se dar bem. Vários astros passam pelo ponto mais 
alto do seu Horóscopo, o que sugere uma fase de 
sucesso e grandes realizações para você.

Unir-se aos colegas e investir na troca de ideias 
para otimizar o trabalho serão ótimas pedidas para 
o seu signo hoje. Você também pode o  cializar 
uma sociedade com alguém de con  ança.

Garantir uma vida melhor e mais segura para você e os seus é 
tudo que você vai querer hoje. A Lua na Casa 10 incentiva você 
a investir mais na carreira e a buscar o sucesso em tudo que faz. 
Já Saturno na Casa 2 estimula você a batalhar por um salário 
melhor e que garanta mais conforto e segurança  nanceira.

A Lua em trígono com Saturno sugere que você 
pode aprender muito se trabalhar em parceria 
com uma pessoa responsável e experiente. 
Converse bastante e aproveite para aprender com 
a sabedoria deste alguém.

Com a Lua na Casa 9, você vai se interessar por tudo 
que for novo ou que garanta novas experiências 
para você. Bom momento para investir nos estudos, 
ainda mais se você pensa em se aperfeiçoar na 
pro  ssão e melhorar o seu currículo.

O astral continua muito favorável para o seu 
signo e indica que nada será capaz de atrapalhar 
seus planos hoje. Você está muito convicta do 
que quer e não medirá esforços para atingir 
seus objetivos.

A Lua na Casa das Transformações garante a você 
estímulos extras para realizar as mudanças que mais 
deseja. É uma ótima fase para encarar com toda força 
e maturidade algumas preocupações ou problemas que 
você esconde de si mesma ou vive deixando para depois.

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
GloboNews exibe na sua faixa 

especial deste domingo, dia 15, às 
23h, o documentário “Chacrinha 

– Eu vim para confundir e não 
para explicar”... ... Com direção 

de Claudio Manoel e Micael 
Langer, o filme remonta o legado 
do Velho Guerreiro, intercalando 
depoimentos de personalidades, 

imagens e entrevistas antigas.
Chegaram ao fim as gravações do 

“Te Devo Essa, Brasil”, exibido aos 
sábados pelo SBT... ... O programa 
de Dony De Nuccio segue na grade 

e terá Luciana Gimenez no próximo 
episódio... ... A apresentadora 

da Rede TV! vai repaginar o 
apartamento da melhor amiga, 

Lorice. Laila Zaid, atriz e ativista, 
curtindo o sucesso do livro com 

dicas práticas de sustentabilidade 
para crianças – Manual Para 

Super-Heróis... ... ”O livro tá indo 
superbem e estou recebendo muitos 
convites para palestras. Estou bem 

animada”, comenta Laila.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Gastronomia
Todo esse pacote alimentar, 

na Band, não se resume apenas à 
sua televisão aberta.

Vale lembrar que, recente-
mente, o canal “Sabor & Arte” 
entrou em operações. Ceasa 
perde.

Lançamento
Marianna Alexandre vai es-

trear na TV em “Gênesis”, fase 
José do Egito, na Record, no 
papel Amarilis, irmã do Faraó 
Sheshi (Fernando Pavão).

Aos 20 anos, Marianna já 
tem vários trabalhos no teatro, 
cinema e animações conheci-
das. Aliás, em 2022, ela vai apa-
recer como Celly Campello, no 
fi lme “Um Broto Legal”, cinebio-
grafi a musical da cantora.

Audiovisual
Os organizadores de feiras e 

premiações internacionais do 
segmento audiovisual começam 
a estudar a possibilidade de vol-
tar com eventos presenciais.

Providências nesse sentido es-
tão sendo tomadas, após período 
remoto, por causa da pandemia.

Por exemplo
A MipCancun, entre 16 e 19 

de novembro, e a festa do Emmy 
Internacional, em Nova York, 
dia 22 de novembro, já deverão 
acontecer no modo físico.

Mas, claro, que tudo vai depen-
der dos números continuarem cain-
do nesses próximos meses.

Leitura
Nesta sexta, também conhe-

cida como amanhã, o jornalista 
Luiz Santoro vai lançar o livro 
“Minha Vida na Rede Manche-
te”, com algumas histórias das 
rádios e TV de Adolpho Bloch.

Às 19h30, no Garota da Gá-
vea, Rio.

Entre as tantas
Das várias histórias que o 

Santoro conta, tem uma do seu 
Adolfo que, ao descer de um 
andar para o outro no edifício 
Manchete, encontrou um operá-
rio, sem camisa, fumando na es-
cada. Despediu imediatamente.

Despedido, o cidadão ter-
minou o cigarrinho dele e ia 
colocar a camisa, quando seu 
Adolfo veio de volta: “fi lho, veste 
a camisa. Acabei de despedir um 
amigo seu por causa disso”.

Problema do 
“MasterChef” 
é o excesso de 
comida na Band

A Band está dividida em rela-
ção ao “MasterChef ”. No enten-
dimento de alguns, este tem que 
ser o seu último ano, enquanto 
outros consideram que o forma-
to ainda tem gás para seguir em 
frente, com novas temporadas.

Para estes, o que o programa 
representa, principalmente como 
qualidade de produção, sempre 
será importante em qualquer de-
senho de grade. Tem uma marca 
já consagrada e não deve parar.

Mas para outros, no entanto, 
houve um esgotamento natural e 
que a tendência, daqui em diante, 
é só de queda.

Complicado saber no que isso vai 
dar, porém um dos problemas pode es-
tar na própria Band ou no excesso de 
programas com o mesmo conteúdo e 

dirigido para o mesmo tipo de público.
É preciso considerar que, todo 

santo dia, tem cozinha de manhã, no 
“Th e Chef ” do Edu Guedes e à tarde 
com a Cátia Fonseca. O “Master-
Chef ”, mesmo uma vez por semana, 
é mais um e também entra na conta.

Ninguém aguenta tanta comida.

DIVULGAÇÃO



Depois de estrearem como 
pilotos de UTV na prova 
RN 1500, há poucas sema-

nas, os irmãos Barbosa agora que-
rem ir mais longe — e mais rápido 
— no Sertões. Maryo Kempes e 
José de Deus Barbosa vão dividir 
novamente o veículo da equipe 
Papai Racing no maior rally das 
Américas começa nesta sexta-fei-
ra (13), com largada na praia de 
Pipa, litoral sul do Estado.

A competição deste ano — 29ª 
edição — terá recorde de partici-
pantes, com mais de 300 inscritos 

e 200 veículos. Somente de UTVs, 
serão 93 competidores, além de 37 
carros e 73 motos e quadriciclos. 
Um desafi o a mais para os irmãos 
Barbosa, que já participaram do 

Sertões, mas pilotando motos. Os 
dois resolveram mudar de veícu-
lo este ano devido a um acidente 
sofrido por Maryo Kempes, na edi-
ção da prova no ano passado.

A estreia em UTV aconteceu 
no início de julho passado, no 
Rally do Nordeste 1500, prova 
que marcou a abertura do novo 
calendário das competições de 

velocidade fora de estrada no 
Brasil. Mesmo competindo pela 
primeira vez com o veículo, ter-
minaram o rally em quarto lugar 
na categoria UTV3, a mesma em 
que estão inscritos agora no Ser-
tões 2021. Na classifi cação geral, 
fi caram na 22ª posição.

“Apesar de alguns percalços 
naturais em nossa primeira pro-
va ofi cial com um UTV, vimos 
no RN 1500 que podemos andar 
bem e buscar uma evolução no 
Sertões”, projeta Maryo Kempes. 
“Vamos fazer ajustes que deve 
nos tornar mais competitivos”.

O Sertões 2021 será uma pro-
va 100% nordestina, composta 
por um roteiro que vai cortar sete 
dos nove estados da região:  além 
do RN, PB, PE, PI, BA, AL e CE. 
O percurso vai somar 3.548 km, 
com chegada na Praia dos Car-
neiros (PE), no dia 22 de agosto.
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À vista

DONI CASTILHO

Irmãos potiguares vão dividir veículo 
em prova no Rally dos Sertões 2021
VELOCIDADE |  Competição 
deste ano terá recorde de 
participantes, com mais de 
300 inscritos e 200 veículos

A Federação Internacio-
nal de Basquete (Fiba) 
confi rmou a realização 

da Americup (Copa América de 
Basquete Masculino) no Brasil 
em setembro de 2022.

A Copa América será realiza-
da em quatro cidades brasileiras 
e, neste momento, a organização 
está na etapa de validação e visto-

ria das candidatas.
“É uma honra e um privilégio 

voltar ao Brasil para a AmeriCup 
2022. Fiba e CBB [Confederação 
Brasileira de Basquete] trabalha-
ram juntos por um longo período e 
agora temos um projeto estrutura-
do e inspirador para levar o evento 
ao Brasil em setembro do ano que 
vem”, disse Carlos Alves, diretor-

-executivo da Fiba Américas.
O torneio terá a participação 

de Brasil, Argentina, Estados 
Unidos, Canadá, México, Repú-
blica Dominicana, Porto Rico, 
Venezuela, Uruguai, Panamá, 
Ilhas Virgens e Colômbia. As se-
leções se classifi caram através 
de eliminatórias encerradas em 
fevereiro deste ano.

Brasil sediará Copa América de 
Basquete masculino de 2022

O torneio terá a participação de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana e mais seis países

MARCELO CORTES

AMERICACUP

Sertões 2021 será uma prova 100% 
nordestina, composta por um roteiro 
que vai cortar sete dos nove estados 
da região; RN é um deles 


