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Senador bolsonarista Marcos 
Rogério desejou sucesso à CPI 
da Covid instalada na ALRN.
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Bacia das almas é a expressão 
para defi nir aquele sujeito que está 
prestes a receber a Extrema Unção.
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MARCELO
HOLLANDA

Lula deve se achar um santo, São 
Lula dos Cofres Arrombados, 
padroeiro dos presídios brasileiros.

 PÁGINA 12

JOÃO
RICARDO
CORREIA

O debate político está polarizado 
no mundo, mas a política não é 
autônoma, tem princípios por trás.

 PÁGINA 5

GERALDO 
FERREIRA

Parceria entre Prefeitura de 
Natal e Sebrae abrirá Loja do 
Empreendedor na Zona Norte

Rombo de R$ 34,9 milhões: ex-servidores 
do Idema e empresas são condenados
CIDADES. 7 | Tribunal de Contas do Estado condenou os ex-servidores Gutson Johnson Bezerra e Clebson José Bezerril, a devolverem, de forma solidária, R$ 34,9 
milhões em razão de desvios realizados no órgão. Os ex-diretores do instituto, Jamir Fernandes e Gustavo Szilagy, foram responsabilizados por negligência

De volta às ondas: 
surfista Ítalo Ferreira 
está na terceira fase 
da etapa do México

Justiça Federal 
determina prisão 
do prefeito de 
Canguaretama 

Ministério da Saúde 
lança campanha 
para combater 
obesidade infantil

ESPORTES. 16 |   Após uma pausa 
para a disputa dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, o Circuito Mundial 
de Surfe está de volta. Os principais 
brasileiros se deram bem e 
avançaram direto à terceira fase, sem 
precisar da repescagem. Um dos 
destaques é o potiguar Ítalo Ferreira, 
medalha de ouro no Japão.

CIDADES. 6 |  A Justiça Federal do Rio 
Grande do Norte emitiu mandado de 
prisão contra Wellinson Carlos Dantas 
Ribeiro, por desvio de dinheiro e 
ocultação de documentação.

CIDADES. 9 |  Estratégia Nacional 
planeja disponibilizar recursos a 
municípios para o desenvolvimento 
de ações de combate ao problema e 
promoção de hábitos saudáveis.

POLÍTICA. 4 | Expectativa é que a unidade, que funcionará em 
setembro, atenda público com mais de 3.400 empresários 

Presidente da Câmara de Parnamirim sobre 
o Senado: “Apoio quem Bolsonaro mandar”

   Wolney França disse manter “bom diálogo” com o deputado federal Benes Leocádio, possível candidato ao governo 
do RN. E que, entre Fábio Faria e Rogério Marinho, que desejam ser senadores, seguirá orientação de Bolsonaro. Pág. 3.
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Prefeito Álvaro Dias: mais um passo dado pela gestão para o desenvolvimentoÍtalo Ferreira encarou dois brasileiros na estreia e já ocupa posição de destaque
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Foco na ZN
Em setembro, 3.400 empresários e 

outros milhares de micro empreendedo-
res individuais da Zona Norte já poderão 
obter suporte, orientação e capacitação 
para tocar seus negócios sem precisar 
sair de sua região.

Uma parceria da prefeitura de Natal 
com o Sebrae RN lançou nesta terça-feira 
a Loja do Empreendedor, que vai funcionar 
no Partage Norte Shopping, como parte de 
um termo técnico de cooperação. “É um 
desafi o gingante, mas ele estava preconi-
zado na Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas da Capital”, afi rmou Zeca Melo, 
superintendente do Sebrae-RN.  

Para poucos
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, de-

clarou no começo da semana e deu o que falar. 
Disse que as universidades brasileiras deveriam 
ser para poucos. Em entrevista à TV Brasil, ele 
ironizou a demanda dos professores por vaci-
nação contra a covid-19 e exaltou os institutos 
federais, que serão “a grande vedete” no futuro.

Uber universitário
O ministro da Educação disse estar cansa-

do de encontrar motoristas de aplicativo com 
terceiro grau completo. “Tem muito engenhei-
ro, advogado, dirigindo Uber porque não con-
segue a colocação devida, mas, se fosse técnico 
em informática, estaria empregado porque há 

demanda muito grande”, disse o ministro.
O ministro só não disse quem ele acha me-

recer um curso superior no Brasil.

Serra se licencia
O senador José Serra (PSDB-SP) estará 

afastado do Senado até 10 de dezembro deste 
ano. Serra recebeu diagnóstico de doença de 
Parkinson em estágio inicial. O tempo reque-
rido pelo parlamentar, que já foi candidato à 
presidência, é para tratar um distúrbio do so-
no decorrente da doença.

Marcação cerrada
Parlamentares em Brasília andam se 

queixando que suas redes sociais se trans-

formaram em latrinas a céu aberto graças à 
marcação cerrada de bolsonaristas, como 
de hábito, muito agressivos. Mas, ontem eles 
começaram a receber ligações de evangélicos 
pedindo a adesão deles ao voto impresso.

Filhos ilustres
Em pronunciamento no horário destinado 

aos deputados, no encerramento da sessão or-
dinária desta terça-feira, na Assembleia Legis-
lativa, o deputado Vivaldo Costa (PSD) lembrou 
dois ‘filhos ilustres’ de Caicó já falecidos: o profes-
sor Muirakytan Kennedy de Macedo e o historia-
dor Sinval Costa. As homenagens foram feitas, 
respectivamente, pelo jornalista Almir Macedo e 
pelo professor da UFRN Helder Macedo.

GIRO DE NOTÍCIAS

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

om reunião marcada para esta quarta-feira 11, 
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Covid instalada na última quarta-feira 4, na As-
sembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ga-
nhou ontem uma divulgação especial do senador 
Marcos Rogério (DEM) durante a CPI maior que 
investiga a ação do governo federal na pandemia.

O senador bolsonarista desejou sorte à CPI po-
tiguar para compensar a carraspana aplicada pela 
outra de Brasília no governo federal. 

E ontem não foi diferente. O coronel da reserva 
Hélcio Bruno, do Instituto Força Brasil, a ONG bol-
sonarista implicada na propagação de fake news 
contra vacinação e as instituições, ancorou-se 
num habeas corpus concedido pela ministra Car-
mem Lúcia, do STF, para não responder absoluta-
mente nada do que lhe era perguntado.

Depois de exibir críticas pesadas do site 
Força Brasil à vacinação e ao STF, o senador 
Randolph Rodrigues (Rede Sustentabilidade) 
indagou se o depoente não era agradecido à 
ministra Carmem Lúcia pelo habeas corpus 
recebido dela ante de depor. 

Mesmo assim, o senador Marcos Rogé-
rio manteve sua valorosa defesa às ações do 
governo federal quando citou a Assembleia 
Legislativa do RN e sua CPI para investigar o 
governo Fátima durante a pandemia como um 
exemplo a ser seguido pelos demais estados.

Mas aqui, a Comissão Parlamentar de Inquéri-

to funcionará com outra paridade de armas, pelo 
menos na relatoria, diferentemente de sua versão 
nacional em que o senador Omar Aziz (PSD-AM) 
não pode ser visto como um amigo de Bolsonaro.

Na versão potiguar, o deputado Kelps Li-
ma (Solidariedade) é o presidente da CPI, mas 
Francisco do PT é o relator.

Os deputados Getúlio Rêgo (DEM), George 
Soares (PL) e Gustavo Carvalho (PSDB) serão os 
membros titulares, e os deputados Galeno Tor-
quato (PSD), Nelter Queiroz (MDB), Tomba Farias 
(PSDB), Ubaldo Fernandes (PL) e Isolda Dantas 
(PT) serão os membros suplentes.

E já está decidido: todas as informações 
que chegarem à CPI ou que forem solicitadas 
em nome do grupo deverão passar primeira-
mente pelo presidente da comissão. O relator 
fi cará com uma cópia.

Ao todo, são 12 contratos investigados com 
prazo de resposta de até  48 horas e um dos fo-
cos interessa ao governo federal: a compra de 
respiradores pelo Consórcio Nordeste à Hemp-
care, que terminou em calote por parte da em-
presa, que recebeu e não entregou.

Aliás, entre os convocados está o ex-presi-
dente do Consórcio Nordeste, Rui Costa, que 
comandava a autarquia à época do contrato 
que redundou num prejuízo de R$ 49 milhões 
aos estados da região, entre eles o Rio Grande 
do Norte, que foi lesado em quase R$ 5 milhões.

Senador bolsonarista diz 
na CPI da Covid que RN 
é exemplo a ser seguido
C

RONDÔNIA JÁ

Senador Marcos Rogério desejou 
sorte à CPI da Covid instalada na 
Assembleia Legislativa do RN
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Com exclusividade ao Agora 
Entrevista, o presidente da 
Câmara Municipal de Par-

namirim vereador Wolney França 
(PTC), falou sobre a retomada das 
atividades da Casa pós recesso. Ele 
também analisou o cenário polí-
tico do estado, nacional e opinou 
sobre as reformas eleitorais e o voto 
impresso.
No fi nal da conclusão dos tra-
balhos no primeiro semestre do 
ano, a Câmara aprovou, em re-
gime de urgência, um projeto do 
Executivo que deu o aval para a 
prefeitura de Parnamirim fazer 
um empréstimo no valor de R$ 
100 milhões. Matéria bastante 
criticada pela oposição.

Agora RN – Qual as expectativas 
do retorno dos trabalhos pós re-
cesso?

Woney França - Voltamos com 
uma boa expectativa. Antes do 
recesso, nossa produção teve um 
aumento de 20% em relação ao 
ano passado, mesmo com a pan-
demia. Então voltamos satisfei-
tos com esse início de legislatura, 

os vereadores dando entrada em 
seus projetos, sessões longas, 
com muitas discussões.

Agora RN – Qual a necessidade 
da aprovação desse projeto dos 
R$ 100 milhões de reais, em regi-
me de urgência?

Wolney França - A bancada 
entendeu que esse recurso se-
rá revertido para a população. 
Quando chegou à Câmara, hou-
ve uma questão de urgência em 
função das taxas de juros que 
serão cobras. Há uma instabi-
lidade fi nanceira muito grande 
em função do período que esta-
mos passando. Consideramos 
dois pontos; a questão do re-

cesso e aproveitar, naquele mo-
mento, os percentuais de juros 
que foram negociados entre a 
prefeitura e a  Caixa Econômica. 
São recursos que irão ser desti-
nados em favor da população 
de Parnamirim, principalmente 
na área de infraestrutura. 

Agora RN – Quais as prioridades 
para esse segundo momento do 
ano?

Wolney França - Nós vamos 
implementar a TV e rádio Câ-
mara. É uma prioridade que 
temos em relação à comuni-
cação. Reformamos a Câmara 
já com essa estrutura, então é 
uma forma que o povo vai ter 

para acompanhar as sessões 
e o trabalho do legislativo. Já 
temos a revista digital, então 
temos essa visão de ampliar a 
comunicação da Casa.

Agora RN – De que forma o se-
nhor vê essas operações que têm 
batido às portas da Câmara de 
Parnamirim?

Wolney França - Estamos à 
disposição da justiça para es-
clarecer tudo que nos for solici-
tado. O Ministério Público está 
fazendo seu papel constitucio-
nal, os vereadores têm o direito 
e oportunidade de se defende-
rem. Então, isso não atrapalha 
o legislativo.

Agora RN - De que forma o senhor 
se posiciona em relação ao voto 
impresso e reforma eleitorais?

Wolney França - Isso tudo é mui-
to polêmico. Nós fi camos sem sa-
ber de que forma vamos trabalhar, 
tudo só se defi ne depois que forem 
aprovadas as mudanças. Às vezes, 
as regras mudam faltando pouco 
tempo para o dia da eleição, isso 
atrapalha o candidato. Sobre o vo-
to impresso, precisamos respeitar 
quem defende, o que a maioria 
decidir terá que ser respeitado, 
vivemos em uma democracia.

Agora RN – Eleições 2022, como o 
senhor vai se posicionar em rela-
ção ao governo do Estado, presi-
dente, Senado e parlamentos?

Wolney França - Não serei can-
didato. Estamos conversando. 
Já temos alguns nomes. Em Par-
namirim, se a primeira dama for 
candidata, com certeza iremos 
apoiá-la. Temos um diálogo muito 
bom com deputado Benes, que 
está trabalhando sua candidatura 
ao governo, também temos uma 
aproximação com Walter Alves, 
os ministros Rogério Marinho e 
Fábio Faria têm trabalhado muito 
pelo estado. Temos bons nomes.

Agora RN – Entre Rogério Mari-
nho e Fabio Faria, para o Senado, 
quem o senhor apoiaria?

Wolney França - Apoio quem 
Bolsonaro mandar.

Robério sobre projeto do Dia sem Carne: “É tão somente de educação alimentar”

O vereador de Natal Robério Pau-
lino viu um projeto de sua auto-
ria ganhar as redes sociais, entre 

polêmicas e fake news. A proposta do 
"Dia sem Carne" ganhou repercussão 
até nacional, com o compartilhamento 
em forma de chacota do filho do presi-
dente da República, Carlos Bolsonaro. 
Diante disso, o parlamentar natalense 
soltou uma nota nesta terça-feira 10, na 
qual destrincha a proposta.

“Em nenhum momento o projeto 
fala em proibir o consumo de carne 
por quem quer que seja. A proposta 
é tão somente instituir nos órgãos ou 
entidades ligadas ao poder público, 
como deixa bem claro o projeto, o 
Dia sem Carne. Em nenhum mo-
mento se fala de proibição a bares e 
restaurantes privados da cidade de 
servir carne ou qualquer prato, co-
mo desonestamente propagaram os 
fabricantes de fake news”, esclarece.

Paulino ainda pontua que o pro-
jeto, cujo objetivo “é tão somente de 

educação alimentar”, já funciona em 
outras cidades brasileiras. E dá o exem-
plo do Estado de São Paulo, onde o Dia 
sem Carne foi aprovado pela ALRN e 
implantado em algumas secretarias. 
Em Porto Alegre, capital do Rio Grande 
do Sul, afirmou ele, o projeto já está em 
discussão. “A iniciativa segue tendência 
mundial lançada nos EUA em 1985, 
por meio do Dia Mundial sem Carne, 
celebrado no dia 20 de março, que tem 
o apoio da Agência das Nações Unidas 
para a Agricultura e a Alimentação 
(FAO) e de diversos artistas, como o 
beatle Paul McCartney”, acrescenta.

Ainda na nota, o vereador re-
conhece que a proposta pode ter 
gerado estranhamento à população, 
diante da crise alimentar neste mo-
mento de pandemia global. “Mas es-
sa pandemia vai passar, com o poder 
da inteligência, da ciência e da vaci-
nação em massa, e não de cloroquina 
e ivermectina, como defenderam os 
mesmos que atacam desonestamen-

te nosso projeto no momento. Nosso 
projeto não é somente para a pan-
demia, mas para os próximos anos, 
olhando para o futuro”, destaca.

Consumo de carne
O vereador traçou um panorama 

referente ao consumo de carne no 
Brasil e no mundo. Confi ra trecho 

completo da nota:
“Segundo a FAO, 75% das novas 

doenças que afetaram os seres hu-
manos nos últimos 15 anos são cau-
sadas por patologias provenientes da 
carne e outros produtos de origem 
animal, pelo que se recomenda redu-
zir sua ingestão e aumentar o consu-
mo de produtos vegetais na alimen-

tação diária. Portanto, nosso projeto 
tem um objetivo unicamente de saú-
de pública, educativo. A redução da 
ingestão de carne e seus derivados, 
especialmente dos embutidos, é uma 
recomendação de muitas associa-
ções médicas, não somente nossa.

Apesar de ser um país com muitas 
carências alimentares, o Brasil é um 
dos maiores consumidores de carne do 
mundo, com 160 gramas/dia/pessoa, 
em média. A população mais pobre, 
como não pode consumir carnes mais 
frescas, termina se refugiando nos em-
butidos, como a salsicha, um verdadei-
ro veneno para a saúde da população, 
por conta de tantos conservantes ne-
les inseridos. Existem alimentos muito 
melhores de origem vegetal, com um 
poder nutricional muito maior e mais 
saudáveis. Além disso, nosso projeto 
não sugere qualquer proibição da in-
gestão de carne por toda semana, mas 
apenas UM DIA, e exclusivamente nos 
órgãos públicos”

MÁRCIO GUERRA

Robério: "Em nenhum momento o projeto fala em proibir o consumo de carne"

ESCLARECIMENTO

Wolney França: sobre eleições para o 
Senado: “Apoio quem Bolsonaro mandar”

REPRODUÇÃO YOUTUBE

Vereador Wolney França disse que vai priorizar comunicação da Câmara, implantando a TV e a rádio, na Casa Legislativa

ENTREVISTA |  Presidente 
da Câmara Municipal de 
Parnamirim disse, ainda, 
que tem um "diálogo muito 
bom" com o deputado 
Benes Leocádio
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A Zona Norte de Natal vai ga-
nhar em breve um espaço de 
suporte, orientação e capa-

citação para os micro e pequenos 
empreendedores da região. A Loja 
do Empreendedor vai começar a fun-
cionar no próximo mês de setembro 
no Partage Norte Shopping, com a 
expectativa de atender a um público 
alvo mais de 3.400 empresários. O 
espaço vai funcionar graças a uma 
parceria entre a Prefeitura de Natal 
e o Sebrae. O termo técnico de coo-
peração de formalização do espaço 
foi assinado nesta terça-feira 10 pelo 
prefeito Álvaro Dias e pelo diretor 
superintendente do Sebrae/RN, Zeca 
Melo, em solenidade realizada no sa-
lão nobre do Palácio Felipe Camarão.

Também participaram da soleni-
dade o presidente da Fecomércio/RN, 
Marcelo Queiroz, o vereador Hermes 
Câmara, representando a Câmara 
Municipal e secretários municipais, 
dentre eles o de Trabalho e Assistência 
Social, Adjuto Dias, Meio-Ambiente e 
Urbanismo, Th iago Mesquita, e de 
Planejamento, Joanna Guerra, tam-
bém parceiros do projeto.

A Loja do Empreendedor é um 
espaço de atendimento tanto para 

os que querem abrir seu próprio 
negócio quanto para os que já pos-
suem um empreendimento. Con-
tando com parceiros estratégicos, 
o programa disponibiliza acesso fa-
cilitado à informação, orientação, 
qualifi cação e regularização das 
atividades, dentre outros serviços. 
Em uma visão mais ampla, a loja 
vem para simplifi car processos, fa-
cilitando o dia a dia do empresário 
junto aos órgãos públicos munici-
pais, garantindo dessa forma aten-
dimento ágil e de qualidade.

O espaço vai funcionar com equi-
pes das secretarias municipais de 

Trabalho e Assistência Social (Semtas), 
Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
Vigilância Sanitária Municipal, Plane-
jamento, além de apoio e orientação 
dos técnicos do Sebrae/RN.

Durante a cerimônia, Álvaro 
Dias destacou a importância socio-
econômica da Zona Norte, lembran-
do que a região registra ano após 
ano um crescimento exponencial, 
concentrando mais de 90 mil empre-
sas, sendo 22 mil delas enquadradas 
entre micro e pequenos negócios. “A 
Zona Norte compõe um mercado 
muito atrativo e que merece toda a 
atenção. Por isso, decidimos junto 

com o Sebrae/RN abrir a Loja do 
Empreendedor na região, que con-
centra 26% das micro e pequenas 
empresas de Natal”, comentou. 

O prefeito disse ainda que esse 
é mais um passo dado pela gestão 
para o fomento, estímulo e geração 
de desenvolvimento. “O Poder Pú-
blico precisa fortalecer, estimular e 
facilitar ao máximo a abertura de 
novos empreendimentos. Ao apon-
tar os melhores caminhos a serem 
seguidos por quem deseja enveredar 
pelo meio empresarial, a Loja do Em-
preendedor cumpre esse papel e a 
Prefeitura seguirá oferecendo todos 

os mecanismos possíveis para que a 
classe produtiva local possa crescer 
cada vez mais para gerar emprego, 
renda e divisas”, pontuou.

O secretário Adjuto Dias apon-
tou o papel que a Semtas desen-
volverá na Loja do Empreendedor, 
com foco na capacitação. “A Semtas 
possui um amplo programa de qua-
lifi cação profi ssional que será reto-
mado agora com força total neste 
segundo semestre. Vamos oferecer 
cursos de capacitação em diversas 
áreas. A Loja do Empreendedor vai 
absorver esse público, encaminha-
do para o mundo de trabalho ou 
orientando sobre a abertura do pró-
prio negócio. Isso é um avanço sem 
igual”, defi niu o titular da Semtas.

As parcerias entre a Prefeitura 
de Natal e o Sebrae/RN mereceram 
destaque por parte do diretor supe-
rintendente da entidade, Zeca Me-
lo. “Encontramos nessa gestão do 
prefeito Álvaro Dias um parceiro de 
primeira grandeza. Juntos, estamos 
tocando diversos projetos como as 
ações de biossegurança junto aos 
profi ssionais do turismo. Só nessa 
ação, foram mais de 1.300 profi ssio-
nais atendidos. Também atuamos 
junto da Prefeitura na retomada das 
aulas presenciais na rede pública 
municipal de Educação, alcançan-
do 78 unidades de ensino público de 
Natal e estamos fi nalizando as tra-
tativas para trabalhar em conjunto 
nos projetos de modernização do 
Complexo Turístico da Redinha e 
da nova Loja Natal Original, em Mi-
rassol. Só quem tem a ganhar com 
isso é a cidade”, listou Zeca Melo.

A Prefeitura de Natal tem atuado 
como parceira do desenvolvi-
mento da cidade, apoiando os 

empreendedores natalenses em di-
versas frentes. Uma delas é a simplifi -
cação dos processos para emissão de 
licenças e alvarás de funcionamento 
para empresas e empreendimentos 
instalados na cidade. Como resultado 
desse trabalho, de janeiro até agosto, 
foram registradas mais 10 mil con-
sultas de viabilidade para abertura de 
empresas, 592 licenças de funciona-
mento provisórios e 180 licenças de 
funcionamento defi nitivas. 

Na visão de analistas do mercado 
local, são números animadores, prin-
cipalmente por surgirem em tempos 
de covid-19. Por determinação do 
prefeito Álvaro Dias, a Semurb se 
adaptou durante a pandemia para 
manter seu funcionamento, abrindo 
atendimento virtual pelo "Semurb 
On-line" e priorizando a segurança 
de servidores e da população. Vários 
serviços podem ser acessados via site 

(www.natal.rn.gov.br/semurb) e todo 
o atendimento ao público feito pelo 
WhatsApp, e-mail e telefone. 

Visando a agilizar e democratizar 
o atendimento do licenciamento, por 
exemplo, a Secretaria adotou o recebi-
mento de relatórios e laudos de visto-
rias, que possibilita ao empreendedor 
enviar as informações diretamente 
pelo sistema e aguardar em casa para 
receber sua licença. Outra facilidade 
foi a adesão ao sistema Directa, que 
proporciona mais transparência e um 
melhor acompanhamento do contri-
buinte ao processo de licenciamento.

Além disso, foram prorrogadas 
automaticamente as validades das 
CNDA’s com datas de vencimento 
durante a situação de emergência no 
município. Como também das licen-
ças dos alvarás (construção, reforma 
e/ou ampliação, demolição e de fun-
cionamento), das licenças ambien-
tais (prévia, instalação, operação e 
autorização), o que trouxe mais tran-
quilidade aos contribuintes, num 

momento de difi culdade para todos.
“Natal estava fi cando para trás 

nesse quesito. Nos dias de hoje onde 
os investimentos são escassos preci-
samos criar um ambiente de negó-
cios atrativo e estimulante para os 
empreendedores. Somos atualmente 
referência no Brasil em matéria de 
celeridade, análise de processos e 
emissão de licenças”, diz o prefeito 
Álvaro Dias. O superintendente re-
gional do Sebrae, Zeca Melo, reco-
nheceu a ação da Prefeitura nesse 
campo. “Vemos avanços notáveis 
em Natal, no apoio da Prefeitura aos 
pequenos empreendedores, e preci-
samos reconhecer de público o tra-
balho desempenhado pela Semurb 
e por todas as secretarias municipais 
envolvidas nesse processo, que hoje 
está rápido, ágil e desburocratizado. 
É assim que o Poder Público pode 
contribuir para a construção de uma 
sociedade empreendedora e atrativa 
para novos negócios”, parabenizou 
Zeca Melo, no evento desta terça.

Ações da Prefeitura simplificam processos 
e estimulam ambiente de negócios 

Loja do Empreendedor será instalada na Zona Norte
GESTÃO | Espaço vai 
funcionar graças a 
uma parceria entre a 
Prefeitura de Natal e o 
Sebrae. Termo técnico de 
cooperação foi assinado 
nesta terça-feira

ALEX RÉGIS/SECOM

ALEX RÉGIS/SECOM

Prefeito Álvaro Dias lembrou, durante a solenidade, que a Zona Norte registra ano após ano um crescimento exponencial 

Semurb se adaptou durante a pandemia 
para manter seu funcionamento, abrindo 
atendimento virtual pelo “Semurb On-line” 
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Uma civilização imprime o 
seu caráter em todos seus pro-
dutos, sociais, políticos e inte-
lectuais, escreve Christopher 
Dawson, em Inquéritos Sobre 
Religião e Cultura, e encontra 
sua expressão mais íntima “na 
religião, na filosofia e nas ar-
tes”. O debate político está po-
larizado no mundo, mas a polí-
tica não é autônoma, estão por 
trás princípios, doutrinas e filo-
sofias. O campo de batalha vai 
da Academia às Redes sociais, 
passando pela Mídia, Cultura e 
Artes. As mudanças são impul-
sionadas, alterando as relações 
sociais e morais, desenraizan-
do o ocidente de suas funda-
ções na natureza e na tradição, 
compondo uma nova organi-
zação artificial, materialista e 
coletivista. Seguindo a cartilha 
de Gramsci, uma militância or-
ganizado ocupou veladamente, 
depois imperiosamente, a edu-
cação, mais marcantemente a 
área de humanas, formando um 
corpo compacto que hoje dou-
trina os estudantes de todas as 
áreas, formando os guerreiros 
da justiça social, com viés an-
ti-religioso, anti-família e pró 
Estado regulador e autoritário, 
encarnação da justiça, acima 
de qualquer contestação. Milo 
Yiannipoulos diz que os conser-
vadores não perderam a guerra 
cultural, eles simplesmente 
nem se deram ao trabalho de 
lutar. Envolvidos na guerra 
econômica, onde o capitalismo 
triunfava a larga margem sobre 
a economia socialista, os con-
servadores não se aperceberam 
de que com a guerra perdida, 
os vencidos procurariam novos 
campos a explorar para conti-
nuar a luta pelo poder, e fariam 
a ocupação progressiva, cres-
cente, até chegar à hegemonia 
de toda área de educação, artes, 
cultura e mídia, hoje exibindo 
tons totalitários e condenató-
rios a qualquer pensamento di-
vergente. A polarização na are-
na política é fruto dessa guerra 
cultural, em que um lado se 
nomeia portador das virtudes e 
verdades, arauto de uma utopia 
futura de paz e liberdade, mas 
estranhamente sob a tirania do 
politicamente correto. Reativa-
mente, isso é contestado, assim 
como todo estranho sentimen-
to contra o conjunto cultural 
em que se fundamentou nossa 

civilização. Milo completa: “até 
que reconquistemos a arena 
cultural, as vitórias políticas 
dos conservadores serão meros 
contratempos ao avanço cons-
tante dos princípios esquer-
distas”. Foi Ronald Reagan que 
disse: “As artes e as humanida-
des nos ensinam quem somos e 
o que podemos ser. Elas estão 
no cerne da cultura da qual fa-
zemos parte.” Fica visível que a 
questão, acima de tudo é a cul-
tura, não a política. A censura 
e perseguição contra os que 
não comungam a hegemonia 
de pensamento é tão brutal que 
comitês que se formaram em 
universidades americanas para 
garantir um suspiro de liberda-
de de pensamento era formado 
por esquerdistas moderados. A 
construção de uma nova iden-
tidade passa pelo repúdio à 
antiga ordem e sua destruição. 
Novas teorias e percepções são 
consideradas revelações e con-
ferem autoridade a seus porta-
dores. Segundo Roger Scruton 
“essa é a ideologia totalitária 
perfeita uma pseudociência 
que solapa e descarta todas as 
afirmações concorrentes”. O 
objetivo do politicamente cor-
reto é esmagar a liberdade de 
expressão. “A vida de ninguém 
é arruinada por algumas pa-
lavras maliciosas, se toca, são 
apenas palavras” diz Milo e 
arremata “quando a esquerda 
assume o comando da cultura 
ela usa isso para difamar, rotu-
lando os opositores de racistas, 
sexistas e intolerantes”. Esses 
absolutistas querem dominar a 
conversa “aterrorizando os ou-
tros e os reduzindo ao silêncio”. 
A intrusão opressiva dos temas 
do politicamente correto nas 
empresas, escolas, igrejas e fa-
mílias, comunidades normati-
vas estabelecidas em uma base 
variada de princípios alternati-
vos, tenta sujeitar a vida como 
um todo, subordinando a opi-
nião popular a uma ideologia, 
para moldar o comportamento 
social para seus próprios fins, 
diz David T. Koyzis, em Visões 
e Ilusões Políticas. Hayek, em O 
Caminho da Servidão, diz que 
tentar dominar as forças da so-
ciedade, subordinando-a a uma 
supremacia é “o caminho não 
só do totalitarismo, mas um 
meio certo de obstar o caminho 
do futuro”.

A CULTURA É MAIS IMPORTANTE 
QUE A POLÍTICA

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A BEM DA
VERDADE
A
VVVVVVVVVVVVV

Dr. Geraldo Ferreira

Chegou a vez das pessoas 
com 23 anos se vacinarem 
contra a covid-19 nesta 

quarta-feira 11. A cada remessa 
de vacinas enviadas pelo Governo 
Federal, a capital avança imuni-
zando contra a doença. 

O prefeito Álvaro Dias come-
mora a aceleração da vacina na 
capital e chama a população a se 
imunizar. “Vamos ampliar a vaci-
nação nesta quarta-feira para pes-
soas a partir de 23 anos de idade. 
Essas pessoas vão poder receber 
a dose de esperança contra o co-
ronavírus e seguimos acelerando 
com a imunização e trabalhando 
sem parar. Salvar vidas é nossa 
prioridade”, disse o prefeito. 

Para se vacinar, os jovens po-

dem procurar um dos cinco drives 
(Via Direta, Palácio dos Esportes, 
Sesi, Nélio Dias e Arena das Du-
nas), além das 35 salas de vacina-
ção. Para receber o imunizante é 
necessário apresentação de um 
documento com foto, comprovan-
te de residência, cartão de vacina 
e cadastro prévio no RN Mais Vaci-
na. Importante lembrar que todos 
os públicos anteriormente con-
templados que por algum motivo 
não tenham ido se vacinar podem 
buscar um dos pontos de vacina-
ção para receber o imunizante.

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

Segunda dose
Para receber a segunda dose é 

necessária a apresentação do car-
tão de vacina, documento com 
foto e comprovante de residência 
de Natal.

Oxford
Pode receber a D2 quem re-

cebeu a primeira dose até 19 de 
maio, ou 85 dias.

Coronavac
Pode receber a D2 quem com-

pletou 28 dias da primeira dose.

Pfizer
Pode receber a D2 quem re-

cebeu a primeira dose até 21 de 
maio.

Natal avança na 
imunização e vacina 
público com 23 anos 
nesta quarta-feira

LEMBRANDO | Para receber o imunizante é necessário apresentação de um documento 
com foto, comprovante de residência, cartão de vacina e cadastro prévio no RN Mais 

ALEX RÉGIS/SECOM
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Bacia das almas é a expressão 
infalível para defi nir aquele 
sujeito que está nas últimas, 

prestes a receber a Extrema Unção.
Alguns a usam para marcar uma rea-

ção do time que conseguiu a virada no pla-
car na prorrogação. “Arrancou a vitória na 
Bacia das Almas aos 47 do segundo tempo”.   

No caso do líder do governo da Câma-
ra, deputado Ricardo Barros, entalado até 
os escassos fi os de cabelo na CPI da Covid, 
a bacia das almas pode também signifi car 
outra expressão: “morrer abraçado”.

Pela lógica de uma contabilidade 
que jamais é criativa, políticos profi ssio-

nais como ele ou o presidente da Câma-
ra, Arthur Lira, sustentam suas posições 
de maneira mais ou menos inteligente.

Defi nitivamente, Lira ganha de la-
vada nesse quesito fazendo um jogo de 
xadrez com o presidente Jair Bolsonaro 
que Barros não pode mais fazer (vejam 
vocês!) por estar lá, na Bacia das Almas.

Lira deve sua eleição a um dos car-
gos mais poderosos do País à interferên-
cia do presidente e há uma dívida a ser 

paga pelo fato do Centrão hoje dar as 
cartas dentro do governo.

Só que em se tratando de Bolsonaro tudo 
sai mais caro pelas idiossincrasias do manda-
tário. E Lira, a despeito do tamanho da dívida, 
tem um jeito de defender Bolsonaro que po-
de incluir  abandoná-lo à própria sorte.

Quando percebe que isso não será su-
ficiente para endossar seu apoio irrestrito 
ao Planalto, ele joga uma bóia providencial 
amarrada a uma corda de contenção que 

maneja com uma sabedoria quase velhaca.
Já Ricardo Barros, não. Ele, como o 

nosso Fábio Faria, ministro das Comu-
nicações, é do tipo que abraça qualquer 
tese para se manter vivo, mesmo que 
isso custe o que lhe resta de reputação.

Agora mesmo, Barros mudou comple-
tamente de ideia sobre a utilidade do voto 
impresso, que agora passou a fazer parte de 
uma de suas bandeiras de conveniência.

Certo está Lira que quando dá uma 

pancada no cravo, reserva a outra na fer-
radura. Que usa o cálculo político para 
manter sempre a corda esticada em seu 
favor ou fornecer mais para que alguém 
acabe enforcado enquanto ele está ileso.

Em 2015, Ricardo Barros – conhe-
cido no Paraná como “leitão vesgo”, 
aquele que mamando numa teta não tira 
os olhos da outra – pertencia a base de 
apoio do governo da presidente Dilma 
Rousseff  (PT). E acompanhou o veto da 
petista ao voto impresso, previsto no pro-
jeto de lei da minirreforma eleitoral.

Agora, na Bacia das Almas, ele mu-
da de opinião.

Quem está na Bacia das Almas

MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

A pedido do Líder da Mi-
noria, senador Jean Paul 
Prates (PT-RN), e do presi-

dente da Comissão de Meio Am-
biente, senador Jaques Wagner 
(PT-BA), a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado vai 
debater, nos próximos dias, os re-
sultados da auditoria operacional 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), que apontou que a venda 
das refi narias pela Petrobras pode 
gerar desabastecimento no país. 
O requerimento para a realização 
da audiência pública foi aprovado 

nesta terça-feira 10.
O parecer do TCU afi rma que as 

vendas de ativos da Petrobras colo-
cam em risco o desenvolvimento e a 
reorganização do mercado de refi no 
de petróleo no Brasil.

“O relatório aponta que te-
remos problemas de abasteci-
mento de produtos refi nados em 
petróleo pela primeira vez no 
Brasil em toda a sua história. Is-
so nunca tinha acontecido desde 
Getúlio até hoje. É extremamente 
grave”, afi rmou  Jean Paul.

O parlamentar explicou que o Bra-
sil está pagando mais do que o preço de 
paridade internacional do petróleo.

“A venda das refi narias provocará 
efeitos que ninguém conhece. Esta-
mos pagando na porta da refi naria, 
antes de impostos, antes de acusar go-
vernadores pela taxa tributária, antes 
dos distribuidores, antes dos postos 
de gasolina , o preço internacional 
mais o frete e mais as despesas desse 

combustível fi ctício que na verdade 
sai do próprio Brasil”, completou.

O TCU apontou também que 
pode haver interrupções no forne-
cimento de GLP, especialmente nas 
regiões Sul e Nordeste.

Foram convidados para a audiên-
cia o Ministro do Tribunal de Contas 
da União, Walton Alencar Rodrigues, 
o Secretário da Secretaria de Infra-
estrutura – Petróleo do Tribunal de 
Contas da União, Alexandre Carlos 
Leite de Figueiredo, e o superinten-
dente-geral do Cade (Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica), 
Alexandre Cordeiro Macedo.

Venda
Um acordo celebrado pela Petro-

bras com o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) colocou 
à venda oito refi narias da estatal, pa-
ra encerrar um processo de investiga-
ção no órgão.

A Petrobras pretende assinar 

esse acordo de venda das refi narias 
até o fi m deste ano. Até o momento, 
a estatal brasileira fechou apenas a 

venda de uma refi naria, a Landulpho 
Alves (RLAM), na Bahia, para o fundo 
Mubadala, dos Emirados Árabes.

Risco de desabastecimento de petróleo será debatido
PETRÓLEO |  Audiência 
pública foi pedida pelos 
senadores Jean Paul e 
Jaques Wagner e ocorrerá 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE)

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

Jean Paul alerta: “A venda das refi narias provocará efeitos que ninguém conhece”

A Justiça Federal do RN emitiu 
mandado de prisão contra o 
prefeito de Canguaretama, 

Wellinson Carlos Dantas Ribeiro, con-
denado a quatro anos e seis meses de 
reclusão, no regime semiaberto.

O ministro Luis Roberto Bar-
roso, do STF, segundo o site Justiça 
Potiguar, negou o último recurso 
impetrados pela defesa e manteve a 
decisão de primeiro e segundo graus, 
que foram convergentes em conde-

nar o prefeito à pena de três anos e 
seis meses de reclusão, referente ao 
crime de ocultação de documentos 
(artigo 305 do Código Penal), e um 
ano de detenção pelo crime de omis-
são de prestação de contas (artigo 1º, 
VII, Decreto-Lei 201/67), na forma do 
artigo 69 do Código Penal, a serem 
cumpridas no regime semiaberto.

A hipótese é de que Wellinson, 
no cargo de prefeito do Município 
de Canguaretama(RN), “destruiu/

ocultou toda a documentação refe-
rente a programas de implemento da 
educação, inviabilizando que a gestão 
subsequente pudesse realizar a pres-
tação de contas, bem como também 
desviou e aplicou irregularmente os 
recursos públicos federais repassados, 
causando um prejuízo total direto ao 
erário na ordem de R$1.228.205,10 
(um milhão, duzentos e vinte e oito 
mil, duzentos e cinco reais e dez cen-
tavos)”, descreveu o ministro.

Justiça Federal manda prender 
prefeito por desvio de recursos 
e ocultação de documentação

CANGUARETAMA

Prefeito Wellinson Carlos 
Dantas Ribeiro: condenado 
no regime semiaberto
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O Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-RN) condenou os 
ex-servidores do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema), Gutson Johnson 
Bezerra e Clebson José Bezerril, a de-
volverem, de forma solidária, R$ 34,9 
milhões em razão de desvios realiza-
dos no órgão. A Corte também con-
denou 24 empresas e 50 pessoas por 
receberem pagamentos indevidos 
ou emprestarem contas bancárias 
para operacionalização dos desvios. 
Os ex-diretores do instituto, Jamir 
Fernandes e Gustavo Szilagy, foram 
responsabilizados por negligência.

Os desvios no Idema foram inves-
tigados no âmbito da Operação Can-
deeiro, defl agrada em setembro de 
2015 pelo Ministério Público Estadu-
al. Após a operação, a equipe técnica 
do Tribunal de Contas iniciou audito-
ria para aprofundar a investigação. A 
auditoria identifi cou que os desvios 
eram realizados de três formas: or-
dens de pagamento, transferências 
diretas por meio de ofícios e ordens 
bancárias a pessoas sem vínculo com 
o Idema. Com o trabalho dos audito-
res, descobriu-se que o dano foi de R$ 
34,9 milhões, e não de R$ 19 milhões, 
como se acreditava inicialmente.

Nos termos do voto do rela-

tor, conselheiro Carlos Th ompson 
Fernandes - que foi acatado pelos 
demais membros do Pleno do TCE 
por unanimidade, em sessão reali-
zada na quarta-feira, dia 4 de agos-
to - os servidores públicos e pessoas 
físicas e jurídicas que participaram 
do esquema pagarão multas que 

variam entre 5% e 10% do montan-
te total de recursos desviados com 
a sua participação. Além disso, foi 
declarada a inabilitação para o 
exercício de cargo em comissão pa-
ra todas as pessoas físicas envolvi-
das e declarada a idoneidade para 
licitar e contratar, pela administra-

ção pública, de 8 empresas.
De acordo com a decisão, as em-

presas e pessoas condenadas devem 
devolver os recursos na medida de 
sua participação no esquema de 
desvios. Gutson Johnson Bezerra e 
Clebson José Bezerril, que tinham 
papel de liderança na organização 

criminosa e confessaram os crimes 
na Justiça, foram responsabilizados 
pela integralidade dos valores desvia-
dos. Os demais foram responsabiliza-
dos na medida de sua participação, 
tendo como base os recursos que 
transitaram pelas contas de empre-
sas e pessoas físicas, seja em razão 
de pagamentos indevidos, sem vín-
culo contratual, para empresas, seja 
em relação às pessoas físicas que 
emprestaram suas contas bancárias 
para o esquema criminoso.

No que diz respeito aos ex-dire-
tores do Idema, Jamir Fernandes e 
Gustavo Szilagy, o relator conside-
rou a omissão “no dever de diligen-
ciar a adequada fi scalização acerca 
da regularidade das ordens de paga-
mentos com recursos públicos, no-
tadamente quanto aos documentos 
em que apuseram suas assinaturas”. 
Jamir Fernandes foi responsabiliza-
do por negligência em relação a R$ 
29,9 milhões e Gustavo Szilagy em 
relação a R$ 4,9 milhões.

O ressarcimento deve ser realiza-
do por todos os condenados, na me-
dida de suas responsabilidades, até 
que se atinja o montante total con-
tabilizado como prejuízo ao erário, 
que é de R$ 34,9 milhões. Em alguns 
casos, como o de Gutson Bezerra e 
Clebson Bezerril, por força de dela-
ção premiada celebrada com a Justi-
ça, já foram devolvidos bens à Justiça, 
cujos valores devem ser deduzidos 
do total a ser ressarcido. Foram man-
tidas as medidas cautelares de indis-
ponibilidade de bens dos acusados, 
anteriormente determinadas pela 
Corte de Contas e confi rmadas pelo 
Supremo Tribunal Federal.

A Secretaria Municipal de 
Segurança, Defesa Civil, 
Mobilidade Urbana e Trân-

sito, por meio da Patrulha Maria da 
Penha, realizou na manhã desta se-
gunda-feira 9, uma palestra educa-
tiva sobre a importância da denún-
cia em caso de violência doméstica 
ou familiar contra as mulheres.

A ação aconteceu na comuni-
dade rural de Paulo Freire e faz par-
te da campanha “Agosto Lilás”. As 
atividades contaram com a partici-

pação da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social. Além da orientação 
sobre como funciona o atendimen-
to da Patrulha, a comunidade rece-
beu informativos sobre a Lei Maria 
da Penha, a qual protege mulheres 
vítimas de violência doméstica. 

“Estamos realizando um traba-
lho coletivo. A proposta é informar 
às comunidades sobre a necessida-
de de realizar a denúncia em caso 
de violência contra a mulher. Esti-
vemos em uma roda de conversa 

com a população. Esse diálogo é 
muito importante para que a popu-
lação saiba que pode contar com a 
Patrulha Maria da Penha 24h por 
dia”, enfatizou Jamile Silva, coorde-
nadora da Patrulha Maria da Penha.

A campanha “Agosto Lilás” se-
gue com ações educativas durante 
todo o mês. O trabalho está sendo 
realizado em conjunto com o Cen-
tro de Referência da Mulher (CRM) 
e o Juizado de Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher.

Campanha de conscientização 
contra violência doméstica 
chega à zona rural de Mossoró

AGOSTO LILÁS

Além da orientação a respeito da 
Patrulha, comunidade recebeu 
informativos sobre Lei Maria da Penha

TCE condena ex-servidores do Idema e 
empresas a devolverem R$ 34,9 milhões
AUDITORIA | Desvios no 
Idema foram investigados 
no âmbito da Operação 
Candeeiro, deflagrada em 
setembro de 2015 pelo 
Ministério Público do RN 

WESLEY DUARTE

REPRODUÇÃO

Gutson Johnson Bezerra é apontado, pelo TCE, como um dos líderes da organização criminosa e confessou crimes na Justiça
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O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) re-
comendou que o Município 

de Natal instale dois Centros de Re-
ferência Especializado de Assistência 
Social (Creas) na cidade. Para isso, 
emitiu uma recomendação direcio-
nada ao prefeito e ao presidente da 
Câmara Municipal para que incluam 
a previsão orçamentária para a im-
plantação dos novos Creas nas leis 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
Orçamentária Anual (LOA) para 2022. 
Esses Creas deverão ser instalados nas 
zonas Oeste e Norte da cidade.

O prazo estipulado para que os 
gestores providenciam essa inclusão 
nas leis é de 10 dias úteis, conforme 
está indicado na recomendação pu-
blicada pela 21ª Promotoria de Justi-
ça de Natal no Diário Ofi cial do Esta-
do (DOE). A unidade ministerial tem 
como atribuição fi scalizar as condi-

ções de funcionamento dos serviços 
e programas da Assistência Social do 
Município de Natal, bem como dos 
conselhos tutelares da capital

Tanto a Prefeitura do Natal quan-
to a Câmara Municipal de Natal 
deverão informar ao Ministério Pú-
blico as providências tomadas para 
atender ao que foi recomendado, 
encaminhando a devida documenta-
ção comprobatória. Caso contrário, 
devem apresentar as razões que im-
pedem o cumprimento da recomen-
dação ministerial, sob pena de serem 
adotadas medidas judiciais cabíveis. 

Creas incapazes
Para emitir a recomendação, 

o MPRN levou em consideração o 
fato de que os Creas Norte e Oeste 
estão com capacidade de atendi-
mento inferior à demanda de seus 
territórios, fato reportado como 

uma queixa recorrente das equipes 
técnicas e registrados em procedi-
mentos administrativos que trami-
tam na Promotoria de Justiça. 

Essa realidade, inclusive, já reco-
nhecida e sinalizada pela gestão de 

Natal, uma vez que o Plano Muni-
cipal de Assistência Social (PMAS) 
vigente prevê a instalação de mais 
duas unidades do Creas, sendo uma 
na zona Oeste e outra na zona Norte. 

Embora o PMAS seja o principal 

documento norteador das ações 
do Poder Público na execução da 
política, até o momento, passados 
meados de 2021, não foi publici-
zada nenhuma iniciativa institu-
cional para dar cumprimento à 
previsão da ação já descrita. Assim, 
provavelmente, sua execução com 
a implantação dos novos Creas não 
será possível neste quadriênio. 

Deste modo, o MPRN avaliou a 
necessidade de diligenciar para as-
segurar a instalação desses Creas, 
a fi m de tornar a capacidade dos 
equipamentos compatível com as 
demandas de seus territórios de 
abrangência. E ainda em atenção 
às normativas e em deferência ao 
que a própria gestão elencou como 
prioritário para a assistência so-
cial do Município de Natal, desde, 
pelo menos 2019, quando publicou 
o PMAS 2018-2021.

MPRN recomenda implantação de Creas em Natal
CENTROS DE REFERÊNCIA

Uma parceria entre o Sebrae e 
o Sertões vai deixar, esse ano, 
um legado para 350 peque-

nos negócios nas cidades por onde a 
caravana de competidores e equipes 
de apoio passarão. O Sebrae capaci-
tou os donos de micro e pequenas 
empresas em protocolos de biosse-
gurança e conceder o selo “Turismo 
Confi ável” a esses estabelecimentos, 
para estimular o consumo por parte 
dos integrantes do Rally.

O Sertões, que tem início no pró-
ximo dia 13 de agosto, na praia da 
Pipa, em Tibau Sul (RN), é conside-
rado o maior rally das Américas. Em 
2021, a prova chega à sua 29ª edição, 
cruzando 7 dos 9 estados do Nor-
deste. Segundo os organizadores, o 
evento mobiliza quase dois mil par-

ticipantes, entre pilotos, navegado-
res, mecânicos e equipes de apoio, 
durante os 10 dias de duração.

“O Sertões acessa pequenas 
cidades do Brasil, onde a base eco-
nômica é sustentada pelos micros e 
pequenos empreendedores; assim, 
promovemos muitas transformações 
positivas nessas regiões”, explicou a 
VP de Operações do Sertões, Leonora 
Guedes. “Em 2021, a parceria com o 
Sebrae foi bem estratégica. Em virtu-
de da pandemia de Covid-19, entre as 
capacitações oferecidas, a prioridade 
foi qualifi car esses estabelecimentos 
com o protocolo de segurança. Com 
essa ação, todos os estabelecimentos 
participantes receberam o selo “Tu-
rismo Confi ável”, completou.

 “Em cada cidade anfi triã, foram 

indicadas as empresas que estão 
aptas a atender os participantes. É 
importante que, tanto empresários 
quanto equipes sintam-se seguros 
durante a passagem do evento”, des-
taca o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles. Segundo ele, o evento injeta 
cerca de R$ 800 mil reais nas econo-
mias locais por dia, movimentando 
restaurantes, hotéis, ofi cinas, postos 
de combustível, supermercados, far-
mácias, entre outros negócios. “Esse 
projeto inédito quer potencializar 
os atrativos turísticos dessa região, 
valorizando a culinária, o artesanato, 
a hospitalidade e a própria cultura 
Nordestina”, ressaltou Melles. 

A capacitação concedida pelo 
Sebrae a esses donos de pequenos 
negócios, distribuídos ao longo do 

percurso do Rally, poderá ser com-
posta por workshops, consultorias 
e cursos nos seguintes eixos: Proto-
colos de biossegurança, Formaliza-
ção de empresas (MEI), Boas prá-
ticas nos serviços de alimentação, 
Sustentabilidade ambiental, Estru-
turação de experiências turísticas 
a partir de produtos locais (exem-
plo vinho, camarão, artesanato, 
cachaça etc.) e Marketing digital.

Na Trilha dos Sertões
O Sebrae vai apresentar, a partir 

do dia 14 de agosto, uma série com 10 
episódios mostrando como as micro 
e pequenas empresas aproveitam a 
passagem do Rally por suas cidades 
para fazer negócios. A série vai estar 
no canal do Sebrae no Youtube.

Sebrae e Rally dos Sertões capacitam pequenos 
empresários nas cidades anfitriãs do evento
LEGADO | Empreendedores 
tiveram a oportunidade 
de participar de cursos e 
workshops e receberam 
o selo “Turismo Confiável” 
para atender com 
segurança a caravana da 
29ª edição do Sertões, 
competição que começa 
dia 13, no Rio Grande do 
Norte

RICARDO LEIZER

AGORA RN

O Sertões começará no próximo 
dia 13 de agosto, na praia da Pipa, 
em Tibau Sul (RN). É considerado 
o maior rally das Américas.

Prefeitura e Câmara Municipal devem informar, ao MPRN, providências adotadas
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

O SINTECT-RN convoca todos os trabalhadores da categoria representados por essa entidade para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 17/08/2021 (terça-feira), em primeira convocação 
para as 18h30min, e em segunda convocação com qualquer número de filiados para as 19h, na própria sede do 
SINTECT/RN, sito à Rua José Freire de Souza, 1, Lagoa Nova – Natal/RN e na subsede, na Av. Dix Sept Rosado, 321, 
Centro – Mossoró/RN, às 17h30min em primeira convocação, e às 18h00min em segunda convocação com qualquer 
número de filiados para discussão e deliberação sobre a seguinte.  
Pauta: 

 Informes; 
 Deflagração de GREVE por tempo indeterminado a partir das 00horas do dia 18/08/2021. 

 
Natal, 11 de agosto de 2021. 

 
 

O Ministério da Saúde lançou 
ontem, 10,  estratégia nacio-
nal para combater a obesi-

dade infantil e campanha educativa 
sobre o tema. As iniciativas preten-
dem promover a alimentação sau-
dável entre crianças e adolescentes.

A Estratégia Nacional de Preven-
ção e Atenção à Obesidade Infantil 
– Proteja disponibilizará recursos a 
municípios para o desenvolvimento 
de ações de combate ao problema e 
promoção de hábitos saudáveis.

Na primeira etapa, poderão 
aderir até mil prefeituras. A parti-
cipação do programa implicará o 
compromisso de implantar uma 
série de iniciativas, como a vigilân-
cia alimentar e nutricional com ma-
peamento da situação das crianças 
e adolescentes na cidade, e campa-
nhas de comunicação para discutir 
com a sociedade a importância de 

hábitos mais saudáveis.
Também estão previstas entre 

as ações da estratégia a formação de 
equipes de saúde para lidar com as 
crianças e adolescentes do municí-
pio e a articulação com a comunida-
de para que as recomendações para 
evitar a obesidade infantil sejam 
acolhidas no cotidiano das famílias.

Serão disponibilizados R$ 90 mi-
lhões de reais. “É muito pouco. Nós 
queremos mais. Para isso vamos 
trabalhar para alocar os recursos do 
orçamento de Saúde. Se não con-
templarmos a Atenção Primária à 
Saúde de forma adequada, vai cair 
nos nossos hospitais e vamos ter 
que botar recursos lá e é muito mais 
difícil”, disse o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, na cerimônia de 
lançamento.

Campanha
A Campanha de Prevenção e 

Atenção à Obesidade Infantil de 
2021 terá como foco a promoção 
do consumo de alimentos in natura 
e redução do consumo de comidas 
ultraprocessadas.

As peças de campanha tam-
bém chamam a atenção para a 
importância de realizar ativida-

des físicas desde os primeiros 
anos de vida, sejam elas nas brin-
cadeiras e atividades lúdicas ou 
na prática de esportes.

O projeto também mira o gran-
de tempo que crianças e adoles-
centes passam em frente a telas, 
assistindo à TV, interagindo pelos 
smartphones ou utilizando apps em 
computadores e tablets.

“Essas ações são importantes 
porque já vinha aumentando e na 
pandemia cresceu mais por moti-
vos óbvios, com as pessoas em casa. 
A obesidade é uma doença por si só 
e aumenta risco de outras doenças”, 
declarou o secretário de Atenção 
Primária à Saúde, Rafael Parente.

Cenário nacional
Segundo dados do Ministério da 

Saúde, atualmente há 6,4 milhões 
de crianças com até 10 anos com 
excesso de peso e 3,1 milhões de 
crianças nessa faixa etária com obe-
sidade. Na faixa de até cinco anos, o 
índice é de 15,9%, enquanto na de 
cinco a nove é de 31,8%.

Entre os adolescentes, há 11 mi-
lhões de indivíduos com excesso de 
peso e 4,1 milhões com obesidade, 
um índice total de 31,9%.

Governo lança 
estratégia para combate 
à obesidade infantil
ALIMENTAÇÃO | Plano 
destina recursos para que 
municípios promovam 
hábitos saudáveis

Campanha terá como foco a promoção do consumo de alimentos in natura e redução do consumo de comidas ultraprocessadas

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

FIOCRUZ

Pesquisadores do Instituto de 
Biologia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj) 

desenvolveram um equipamento 
para capturar e medir a carga de 
coronavírus em diversos ambientes, 
a partir de aerossóis presentes na 
atmosfera. A fi nalidade é fornecer 
informações mais precisas sobre a 
concentração de SARS-Cov-2 e a ca-
pacidade de contágio.

De acordo com o coordenador 
do projeto, biofísico Heitor Evan-
gelista, “a maioria das pesquisas 
sobre risco de contágio está ba-
seada em modelos teóricos. Nós 
estamos tentando verifi car isso 
na prática”, explicou. O biofísico 
informou ainda que as pesquisas 
que indicam uma grande capaci-
dade de contágio foram feitas em 
hospitais. E os ambientes em que 
pretendem realizar os testes são 
as escolas públicas e a estação 
ferroviária Central do Brasil, todos 
locais de grande aglomeração.

O equipamento, batizado de 
CoronaTrap, passa pelos últimos 
ajustes para facilitar seu desloca-
mento. Os vírus capturados são 
armazenados em um recipiente 
de cor âmbar chamado biofl ask e 
mantidos em baixas temperaturas 
para que não se degradem.

Um dos grandes desafi os para a 
realização das medições é a enor-
me sensibilidade do coronavírus à 
degradação ambiental. Então, ao 
lado do professor César Amaral, da 
Uerj, quatro pesquisadores, sendo 
um mestrando e três graduandos, 
deram início ao projeto logo no co-
meço da pandemia.

Segundo Evangelista, a baixa 
probabilidade de contágio nas 
atividades ao ar livre e com distan-
ciamento entre pessoas deve ser 
confi rmado pelos testes que estão 
sendo realizados. “O coronavírus 
resiste pouco à luz solar e à tempe-
ratura, o que resulta em nossa difi -
culdade de capturá-los ao ar livre”, 
explicou o pesquisador.

O biofísico acrescentou que a 
equipe identifi cou uma grande di-
ferença entre a quantidade de vírus 
em ambientes fechados e abertos. 
Enquanto ao ar livre, o CoronaTrap 
fi ca praticamente sem vírus, e em 
determinados locais fechados com 
aglomerações, com luz ambiente de 
baixa intensidade e ar-condicionado, 
a coleta pode ser expressiva.

“No entanto, é preciso realizar 
mais medições para que tenhamos 
certeza do que está faltando fazer 
quanto às medidas de prevenção do 
contágio”, disse Evangelista.

Equipamento, batizado de CoronaTrap, passa pelos últimos ajustes

Pesquisadores criam 
equipamento para  
capturar coronavírus

CIÊNCIA 



Será do Rio Grande do Norte 
a estudante que vai parti-
cipar da etapa nacional do 

PES Spelling Bee, competição de 
soletração em inglês, com estu-
dantes de todo o Brasil. A aluna do 
Mundial Colégio e Curso, Marina 
Tyssaleah, do 5º ano, venceu todas 
as etapas e agora participará da 
grande fi nal no dia 31 de agosto 
representando a região Nordeste.

Marina disputou com outros 
classifi cados de diversas escolas 
do Nordeste e se tornou fi nalista. 
“Eu tô muito feliz e animada. É 
bastante responsabilidade. Eu es-
tou muito ansiosa, na expectativa 
que dê tudo certo e eu consiga 
vencer a etapa nacional”, afi rmou 
a estudante após a sua vitória.

O Spelling Bee tem, dentre ou-
tros objetivos, estimular a leitura e 
a escrita, aumentar a concentra-
ção, consolidar a internalização 

de vocabulário em inglês, de-
senvolver habilidades de estudo, 
ampliar o repertório linguístico, 
desenvolver habilidade de comu-
nicação e de falar em público.

De acordo com Lilian Kasey, 
professora de Língua Inglesa e 
das aulas Bilíngue no Mundial, a 
realização do projeto foi uma ati-

vidade desafi adora, porém com 
um resultado incrível. “Fiquei 
muito feliz em ver que os alunos 
estão se dedicando para avançar 
ainda mais na língua inglesa. O 
campeonato despertou neles a 
prática da leitura, da escrita, e o 
desejo de competir levando o no-
me da escola! Todos os alunos se 
saíram incrivelmente bem”.

Com a competição, acres-
centa a professora, os alunos 
aprendem e se divertem. “É uma 
ótima oportunidade para os alu-
nos vivenciarem a cultura e exer-
citarem a língua estrangeira de 
forma divertida. O objetivo é que 
os estudantes se expressem em 
inglês e pensem o idioma, não 
como um obstáculo, mas como 
algo muito bom para eles. Duran-
te toda a atividade desenvolvida 
no concurso, os estudantes só 
podem falar em inglês”, explica.

Pesquisa encomendada pela 
Associação Brasileira de Man-
tenedoras de Ensino Superior 

(Abmes), entidade que representa 
instituições privadas do setor de 
educação superior, aponta que a 
maioria de seus alunos prefere o re-
torno parcial das aulas presenciais.

Feito em parceria com a Edu-
ca Insights, o levantamento Ob-
servatório da Educação Superior: 
análise dos desafi os para 2021 – 4ª 
edição constatou que 55% dos alu-
nos de instituições privadas de en-
sino superior preferem o retorno 
das aulas presenciais, mas apenas 
em alguns dias da semana, princi-
palmente nas disciplinas práticas 
que requerem laboratórios.

Nas demais disciplinas, eles pre-
ferem que se mantenha o ensino re-
moto, em que as aulas são ministra-
das no formato online. Na avaliação 
da Abmes, “muitos alunos que gos-
taram do ensino híbrido gostariam 
que ele fosse mantido”, mesmo após 
o fi m da pandemia.

A pesquisa entrevistou, via in-
ternet, entre os dias 28 de julho e 
4 de agosto, 668 estudantes matri-
culados em cursos presenciais de 
instituições de ensino superior pri-

vado, mas que tiveram de ir para o 
modelo híbrido em decorrência da 
pandemia. Dos entrevistados, 52% 
disseram que as atividades em 
sala devem priorizar as aulas prá-
ticas, e para 38%, as disciplinas de-
veriam estar no formato de ensino 
híbrido, no qual se alternam aulas 
presenciais e à distância (online).

Considerando os estudantes 
que já se vacinaram pelo menos 
com a primeira dose do imunizante 
contra a covid-19, 43% manifesta-
ram que “todas as aulas podem ser 
escalonadas”, enquanto 47% disse-
ram que “apenas as práticas devem 
fazer parte do cronograma”.

Já entre os que não foram imu-
nizados, 34% se disseram a favor de 
todas as aulas serem escalonadas, 

com alternância de aulas presen-
ciais e à distância; e 56% se disseram 
a favor de apenas aulas práticas fa-
zerem parte do cronograma.

Benefícios
De acordo com a Abmes, as ins-

tituições de ensino superior têm ofe-
recido soluções para que os alunos 
continuem o curso de graduação, 
mesmo em meio à crise econômica 
decorrente da pandemia.

O levantamento aponta que 
76% dos estudantes “receberam 
algum benefício para rematrícula”, 
como desconto por antecipação 
da semestralidade (49%); fi nan-
ciamento ou parcelamento (18%); 
seguro educacional (6%); e curso 
livre ou de curta duração (3%).
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ARQUIVO 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Ensino híbrido agrada a estudantes 
de universidades privadas no Brasil

Potiguar representa o Nordeste em 
competição de soletração em inglês

EDUCAÇÃO | Pesquisa ouviu 
668 estudantes matriculados 
em cursos presenciais

Mais da metade dos entrevistados quer retorno presencial, mas não todos os dias 

Estudante Marina Tyssaleah

IDIOMA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
COMARCA DE MOSSORÓ – SEXTO OFÍCIO DE NOTAS – REGISTRO DE IMÓVEIS DA SEGUNDA ZONA 

 
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. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO 2° CHAMADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 708.047/2021
Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto 
de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, 
torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 30 de agosto de 2021, às 
08h01min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro 
Izidro de Medeiros”, a Tomada de Preços nº 003/2021, do tipo menor preço global em regime de 
empreitada por preço Global, visando a CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A ÁREA DE 
PLAYGROUND NA CRECHE MODELO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. O Edital 
encontra-se disponível Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro 
Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do 
Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço 
eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações 
serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 10 de agosto de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
J P DA SILVA LOPES EIRELI, CNPJ 33.917.013/0001-89, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação para a atividade de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada na Rua 
Dr. João Francelino Filho, n° 80, bairro Brisa da Serra - Patu/RN. 
 

JOÃO PAULO DA SILVA LOPES 
Representante Legal 
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Experimentos com organoides 
cerebrais, chamados popular-
mente de minicérebros, foram 

essenciais para a identifi cação do 
vírus zika como agente causador 
de microcefalia. Agora, esse mesmo 
modelo de estudo será usado por pes-
quisadores da Plataforma Científi ca 
Pasteur (SPPU, na sigla em inglês) da 
Universidade de São Paulo (USP) para 
investigar os possíveis danos causa-
dos pelo novo coronavírus no cérebro.

Além dos organoides cerebrais, 
também serão usados neurônios 
corticais (de uma região do cére-
bro conhecida como córtex), am-
bos produzidos a partir de células-
-tronco pluripotentes induzidas 
(iPSC, na sigla em inglês) —técnica 
que possibilita reprogramar uma 
célula adulta para que retorne a 
um estágio não diferenciado.

“Ao ser manipulada em la-
boratório, a célula volta a ter 
comportamento embrionário e, 
assim, pode ser transformada em 
qualquer tipo de célula”, explica a 
pós-doutoranda Fabiele Baldino 
Russo, em entrevista à Assessoria 
de Comunicação da SPPU.

O procedimento descrito pela 
bióloga possibilita criar aglomera-
dos celulares com a mesma estru-
tura e função de um cérebro. “Es-
sas estruturas mimetizam muito 
bem o que ocorre nos tecidos hu-
manos que enfrentam infecções”, 
acrescenta Russo.

Os resultados da pesquisa 
deverão ajudar a compreender a 
patogenicidade e os mecanismos 
de infecção do Sars-CoV-2 no cére-
bro. Isso porque há cada vez mais 
relatos clínicos de pacientes com 
Covid-19 com danos neurológicos, 
confusão mental, perda de pala-

dar e olfato, convulsões, distúrbios 
motores e encefalite.

O material biológico necessário à 
pesquisa está sendo obtido com den-
tes de leite cedidos por voluntários. 
A partir das células-tronco extraídas 
da polpa dentária, são produzidos in 
vitro os neurônios, em 2D, e os orga-
noides cerebrais, em 3D, que depois 
serão infectados com o Sars-CoV-2. 
Dessa forma, espera-se conseguir 
analisar os tipos celulares mais afe-
tados pelo vírus, além de verifi car se 
ocorre morte celular.

“A proposta é entender a ação do 
Sars-CoV-2 nas células do sistema 
nervoso. Investigar, por exemplo, se 
o vírus afeta as sinapses dos neurô-
nios ou mesmo destrói essas células 
nervosas. Ou se os infectados serão 
mais propensos a ter a doença de 

Alzheimer no futuro, por exemplo”, 
comenta a pesquisadora, que prevê 
os primeiros resultados para 2022.

Na SPPU, a técnica iPSC também 
será usada para a triagem in vitro de 
drogas contra o vírus zika. Em pa-
ralelo, serão produzidos organoides 
cerebrais a partir de células-tronco 
pluripotentes de ovinos ou caprinos, 
o que possibilitará avançar nos estu-
dos que investigam os mecanismos 
de comprometimento cerebral nes-
ses animais por Trypanosoma vivax, 
o protozoário causador da tripanos-
somose, doença que causa diversos 
problemas de saúde e pode levar à 
morte. Esses estudos serão realizados 
pela biomédica Ethiane Segabinazi e 
pela bióloga Ana Paula Pessoa Vilela, 
ambas pós-doutorandas na SPPU e 
bolsistas da FAPESP.

CIÊNCIA | Resultados 
da pesquisa deverão 
ajudar a compreender 
a patogenicidade e os 
mecanismos de infecção do 
Sars-CoV-2

GRUPO DA USP 
INVESTIGA IMPACTOS 
DA COVID-19 NO 
CÉREBRO HUMANO

Estudo analisa se 
os infectados serão 
mais propensos 
a ter a doença 
de Alzheimer 
no futuro, por 
exemplo

A proposta é entender 
a ação do Sars-CoV-2 
nas células do sistema 
nervoso. Investigar, por 
exemplo, se o vírus 
afeta as sinapses dos 
neurônios ou mesmo 
destrói essas células 
nervosas”

“

FABIELE BALDINO RUSSO
PESQUISADORA
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Golpe
Quer dizer se, por acaso, es-

tivesse programado um golpe 
militar no Brasil, comandado 
pelo presidente Bolsonaro, seria 
anunciado com antecedência 
e defl agrado com um desfi le de 
blindados, em Brasília?  

Golpe2
Não tem a menor chance de 

acontecer o tal “golpe” e quem tem 
bom senso sabe disso. E até quem 
não tem bom senso sabe, como é 
o caso de Bolsonaro. O problema é 
a politização de tudo, é a necessi-
dade de se fi car quase 24 horas por 

dias nas redes sociais e, por falta 
de informação, divulga-se qual-
quer besteira, qualquer especula-
ção, a qualquer preço.

Golpe 3
Golpe de verdade, bem dado, 

deveria acontecer a partir da von-
tade dos eleitores que não depen-
dem dos ladrões disfarçados de 
políticos. A arma é o voto. Blindado 
deve ser o caráter de cada um de 
nós, para não aceitar se corromper 
e votar num troço qualquer.

Pateta
O ex-presidiário e ex-presi-

dente Lula disse, numa entrevis-
ta a rádio ABC de Porto Alegre, 
que o desfi le militar na Esplana-
da dos Ministérios, em Brasília, 
foi uma “cena patética“. E com-
pletou: “Acho que nem Sarney, 
nem FHC, nem eu, nem Dilma 
e nem Temer nunca precisamos 
disso.”

Pateta 2
O “rapaz inocente” foi aponta-

do, por policiais federais, promo-
tores e procuradores de Justiça 
como o líder de uma organização 
criminosa que saqueou os cofres 
públicos do Brasil.

Pateta 3
Talvez, o ex-presidiário con-

sidere, também, as autoridades 
que o mandaram para o xilindró 
“patetas”. Ele deve se achar um 
santo, São Lula dos Cofres Ar-
rombados, padroeiro do Sistema 
Penitenciário Brasileiro.  

Balas
Um envelope com três balas de 

revólver destinadas ao Papa Fran-
cisco foi apreendido em uma agên-
cia postal na Itália, disse a polícia 
à CNN, nesta segunda-feira 9. O 
material foi encontrado no domin-
go 8, à noite, em Milão. A polícia 

ainda está analisando a carta e as 
balas. O objetivo é determinar se o 
remetente constitui uma ameaça 
ao líder da Igreja Católica.

Justiça
As unidades do Poder Judici-

ário do RN não funcionam nes-
ta quarta-feira 11, quando são 
comemorados o Dia da Criação 
dos Cursos Jurídicos no Brasil, o 
Dia dos Magistrados e o Dia do 
Advogado. O serviço judiciário, 
no entanto, não para com os 
plantões de primeiro e segundo 
graus, para a concessão de medi-
das de urgência.

A quebra na safra do café, 
causada pela seca e a gea-
da recentes, deve deixar o 

produto de 35% a 40% mais caro 
nos supermercados até o fi m de 
setembro. O aumento é o maior re-
gistrado há pelo menos 25 anos no 
país, segundo a Abic (Associação 
Brasileira da Indústria de Café).

O diretor-executivo da entida-
de, Celírio Inácio da Silva, descarta 
o risco de desabastecimento, mas 
diz que o preço repassado ao con-
sumidor pode subir ainda mais 

nos próximos meses.
Segundo ele, de janeiro a julho, 

o café cru, que é transformado pe-
la indústria em produto torrado 
ou moído, teve alta de 80%. Ou-
tros insumos, como embalagens 
e energia, também fi caram mais 
caros, fazendo o preço do produto 
fi nal subir 11% no período.

A principal incógnita é o clima, 
que agora causa insegurança por-
que ainda não se sabe qual foi o 
impacto da geada do último mês, 
diz Silva. Além disso, houve au-
mento das exportações, somado à 
produção menor já esperada para 
2021 devido ao ciclo das cafeeiras.

“Há muitos anos nós não pas-
sávamos por essa difi culdade. São 

muitos fatores, ao mesmo tempo, 
que estão contribuindo para esse 
aumento incomum”, diz.

A safra de 2022 ainda depende 
da chuva na hora da fl orada das 
plantas, que deve acontecer daqui 
a 60 dias. “Se houver a fl orada no 
café, o mercado acaba se acalman-
do um pouco. Mas isso depende 
de uma chuva, e estamos em um 
período de seca”, diz Silva.

Nesta terça, 10, as entidades 
que integram o Funcafé (Fundo de 
Defesa da Economia Cafeeira) têm 
uma reunião com a ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, para 
determinar o valor de recuperação 
para as plantações afetadas, que 
deve ser de R$ 1,3 bilhão.

Indústria prevê maior alta no preço 
do café no supermercado em 25 

A quebra na safra do café deve deixar o produto de 35% a 40% mais caro nos supermercados até o fim de setembro

DIVULGAÇÃO

ECONOMIA | DAbic estima 
aumento de até 40% nas 
prateleiras

FERNANDO FRAZÃO

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi) registrou 
infl ação de 1,89% em julho 

deste ano. O índice apresentou uma 
queda em relação à da taxa de junho 
(2,46%), mas teve alta na compara-
ção com julho de 2020 (0,49%).

Segundo dados divulgados hoje, 
10, pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE), o Sinapi 

acumula taxas de 13,49% no ano e 
de 22,6% em 12 meses. Com isso, o 
custo da construção por metro qua-
drado chegou a R$ 1.448,78 em julho.

Os materiais de construção 
tiveram alta de 2,88% no mês e pas-
saram a custar R$ 853,03 por metro 
quadrado. Já a mão de obra teve alta 
de 0,52% e passou a ter um custo por 
metro quadrado de R$ 595,75.

Relatório alerta para a possibilidade de que efeitos da mudança climática sejam irreversíveis

Construção civil tem 
inflação de 1,89% em 
julho, diz IBGE

ONU
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MARCELO CAMARGO

UESLEI MARCELINO/REUTERS

A infl ação ofi cial no país acele-
rou a 0,96% em julho, o maior 
resultado para o mês desde 

2002, segundo os dados do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) nesta terça-feira, 10.

O resultado veio dentro do es-
perado, mas o cenário é bastante 
desafi ador e não dá sinais de folga, 
avaliou o economista Victor Wong, 
da gestora de recursos Vinland Capi-
tal. “As expectativas de infl ação estão 
sensíveis à infl ação corrente. Inércia 
de infl ação alta e expectativas acima 
da meta tornam o quadro mais desa-
fi ador”, disse.

Os avanços de preços em bens 
industriais e em serviços deixa um 
sinal de alerta muito forte, opinou o 
economista-chefe da AZ Quest, Ale-
xandre Manoel. A pressão nos preços 
administrados pelo governo, em ra-
zão da crise hídrica, também chama 
a atenção.

“Caso a tendência de serviços 
evolua conforme a economia volte 
ao pré-pandemia, o ciclo da alta de 
juros pode ser maior. Um país com o 
histórico do Brasil não pode brincar 
com a inércia infl acionária. Tem que 
agir, como o Banco Central vem fa-
zendo”, afi rmou Manoel.

O economista-chefe da AZ Quest 
mantém a previsão de alta de 1 ponto 
porcentual na taxa básica de juros, a 
Selic, na reunião de setembro do Co-
mitê de Política Monetária (Copom) 

do BC, mas avalia que há chance de 
acréscimo de 1,25 ponto porcentual, 
encerrando 2021 aos 7,50% ao ano.

Os custos mais elevados da ener-
gia elétrica, passagem aérea e gaso-
lina foram responsáveis juntos por 
mais da metade da infl ação de julho, 
mas os aumentos permanecem dis-
seminados, alcançando 64% de todos 
os itens investigados.

“São diversos os fatores que in-
fl uenciam no movimento de preços. 
Existe a questão de repasse de custos, 

altas de energia elétrica, combustí-
veis, gás. Isso tudo pode infl uenciar 
lojista e empresário a repassar esse 
aumento de custos para o consumi-
dor fi nal”, afi rmou André Almeida, 
analista do Sistema Nacional de 
Índices de Preços do IBGE. “O mês 
de julho teve infl uência, principal-
mente, da alta da energia elétrica, 
gás, combustíveis, passagens aéreas”, 
completou.

A energia elétrica subiu 7,88% em 
julho, o equivalente a mais de um ter-

ço da infl ação, em função da alta de 
52% na cobrança extra sobre a conta 
de luz pelo acionamento da bandei-
ra tarifária vermelha patamar 2. O 
encarecimento da energia elétrica 
também é consequência de reajustes 
tarifários em São Paulo, Curitiba e 
Porto Alegre.

Houve aumentos ainda nos pre-
ços do gás de botijão, gás encanado, 
aluguel residencial, condomínio e 
taxa de água e esgoto. Os alimentos 
também fi caram mais caros, puxa-
dos pelo encarecimento do tomate, 
frango em pedaços, leite longa vida 
e carnes.

O único grupo com queda de 
preços foi o de Saúde e cuidados 
pessoais, graças à redução no valor 
do plano de saúde, determinada pela 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS).

A taxa de infl ação acumulada 
pelo IPCA em 12 meses subiu a 8,99% 
em julho, o maior patamar desde 
maio de 2016. Segundo o IBGE, os 
aumentos sucessivos em itens moni-
torados pelo governo, como a energia 
elétrica e os combustíveis, vêm con-
tribuindo para esse movimento, jun-
to com o encarecimento das carnes.

As carnes fi caram 34,28% mais 
caras nos últimos 12 meses. A ener-
gia elétrica acumula um aumento de 
20,09%. A gasolina subiu 39,65% nos 
12 meses encerrados em julho, en-
quanto o etanol aumentou 57,27%. O 
gás de botijão fi cou 29,29% mais caro.

Inflação é a maior para julho desde 
2002 e chega a 8,99% em 12 meses
ECONOMIA | Conta de 
luz respondeu por mais 
de um terço do IPCA do 
mês passado, segundo o 
IBGE; aumentos no gás de 
botijão, aluguel residencial 
e alimentos também 
contribuíram para o resultado

Alimentos também ficaram mais caros, puxados pelo encarecimento do tomate, frango em pedaços, leite longa vida e carnes

Aposta do governo para reduzir 
o risco de apagões e raciona-
mento, o programa de redu-

ção voluntária de energia voltado 
para grandes consumidores pode 
ter baixa adesão. Levantamento da 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) mostra que 65% dos empresá-
rios consultados afi rmam ser “difícil” 
ou “muito difícil” mudar o horário 
de operação das suas empresas para 
aliviar a pressão sobre o sistema elé-
trico no horário de pico, quando há 
maior demanda de energia.

As regras do programa foram 
apresentadas pelo Ministério de 
Minas e Energia na última semana. 
O programa é voltado apenas para 
grandes consumidores que, volunta-
riamente, se disponham a reduzir ou 
evitar o consumo de energia em de-
terminados horários, por períodos de 
quatro a sete horas por dia. Em con-
trapartida, as empresas vão receber 

uma compensação fi nanceira, mas 
o valor não está previsto no modelo 
apresentado pelo governo. 

De acordo com os dados, um 
terço dos empresários consultados 
considera a medida “muito difícil” 
de ser adotada, enquanto outros 
32% responderam que será “difícil”. 
O especialista em energia da CNI, 
Roberto Wagner Pereira, explica que 
para algumas empresas é complica-
do aderir ao programa em meio a um 
processo de recuperação de perdas 
causadas pela pandemia da covid-19.

As perspectivas, segundo ele, 
estão alinhadas com o resultado da 
pesquisa, que mostra que 22% das 
empresas consideram a medida 
“nem fácil, nem difícil” de ser imple-
mentada, enquanto 14% consideram 
“fácil ou muito fácil”.

“Acho válida essa proposta do 
governo. Mesmo que a adesão não 
chegue a 100%, isso vai ajudar no 

contexto geral. Vemos com bons 
olhos essa iniciativa e as empresas 
que têm a possibilidade de transferir 
essa carga vão fazer, pois a proposta 
é razoável, vai ter um retorno tarifá-
rio para as empresas que é razoável”, 

disse. “Isso não é a solução, é uma das 
que vai somar a outras medidas que 
o governo está fazendo.”

Os dados apontam que a maior 
difi culdade para mudar o horário de 
consumo está entre os autogerado-

res, onde 84% das empresas consi-
deram muito difícil ou difícil. A taxa 
também é mais elevada entre os con-
sumidores que operam no chamado 
mercado livre - onde podem negociar 
os preços da energia diretamente 
com as geradoras. Nessa categoria, a 
avaliação de difi culdade para adesão 
é de 70%.

Pela proposta do governo, os inte-
ressados deverão apresentar ofertas 
de redução de energia ao Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 
Os lotes de economia devem ser 
maiores do que 30 MW (megawatts), 
o que não agradou parte do setor elé-
trico. O limite foi considerado muito 
alto, pois signifi caria parar a produ-
ção para algumas empresas. Assim 
como outras regras, o parâmetro 
ainda pode ser alterado, já que o go-
verno deve revisar a proposta após as 
contribuições apresentadas durante 
a consulta pública.

Levantamento da CNI mostra que programa para grandes consumidores pode ter baixa adesão

Redução voluntária de consumo de energia deve ter baixa
PESQUISA
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

O céu anuncia um dia de muito trabalho para você, por isso, 
organize bem as tarefas e divida bem o seu tempo para 
dar conta de tudo sem estresse ou atrasos. A criatividade 
será uma ótima aliada e pode ajudá-la a encontrar soluções 
rápidas e inovadoras para os problemas.

Você vai esbanjar simpatia e boa lábia, e terá muita 
facilidade para se entender com as pessoas. Mas 
os astros alertam que o seu trabalho será muito 
desgastante. Quanto mais movimentado for o 
ambiente, mais energia você vai utilizar.

Conversar com os parentes pode ajudá-la a fazer 
algumas escolhas ou tomar decisões importantes. 
Lua e Vênus vão realçar a sua simpatia, o que deve 
bene  ciar todos os setores da sua vida.

Hoje você vai olhar mais para o futuro e pode dar 
o primeiro passo para realizar algo muito desejado. 
Marte garante muita determinação e coragem para 
transformar ideias em realidade. Busque aliados para 
os seus projetos, tome a dianteira e vá à luta!

Bom dia para investir na troca de ideias, 
principalmente com pessoas sábias e bem-sucedidas, 
que tenham muito a ensinar. Você também pode se 
bene  ciar com cursos e treinamentos. Pesquise, pois 
há muitas coisas legais e gratuitas na internet.

Os astros incentivarão você a canalizar a sua 
curiosidade e empolgação em coisas construtivas 
e que possam contribuir para o seu progresso. 
Procure se aproximar de pessoas sábias e que 
tenham algo importante a ensinar.

Você pode ganhar uma grana inesperada hoje ou 
pode receber um dinheiro com o qual já nem estava 
contando mais: saiba usar para não faltar depois. 
Use e abuse da sua boa lábia para mostrar seus 
conhecimentos e obter bons resultados no trabalho.

A saudade de alguém que está longe deve apertar 
nesta quarta e pode ser difícil fazer contato. 
Persista, pois isso fará bem ao seu astral. Estudos 
continuam muito favorecidos: não perca a chance 
de investir no seu aperfeiçoamento.

Unir-se aos colegas por um objetivo em comum pode 
ser uma boa estratégia para você hoje no trabalho. 
Mas será preciso investir muito no diálogo e conversar 
bastante para vencer as diferentes e chegar a um 
meio-termo que agrade a todos os envolvidos.

Este é um bom dia para você se livrar de coisas e emoções 
que bloqueiam a sua vida e não levam a nada. Descarte, 
em casa e no trabalho, de tudo que está entulhado e 
você não usa mais. Faça uma faxina, também, nas suas 
emoções e tente tirar os ressentimentos do coração.

Lua e Vênus em Virgem trazem à tona o que você 
tem de melhor. No trabalho, além de cumprir suas 
tarefas com a disciplina de sempre, você ainda será 
muito prestativa com os colegas.

As parcerias continuam estimuladas e você tem mais é que 
se unir aos colegas para ter mais força e conquistar mais 
rápido as metas em comum. Vênus na Casa 7 garante bom 
entrosamento e muita harmonia nas parcerias, enquanto 
Mercúrio promete deixar o diálogo mais  uido e proveitoso.

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
Justiça se faça: o menino 

Pedro Martelli, considerado 
revelação na narração 

esportiva, foi lançado na rádio 
web do Neto... ... Depois passou 

a integrar a equipe do Olivério 
Junior na rádio Capital, como 
segundo do José Silvério... ... 
Agora, informa-se, está sendo 

contratado para integrar a 
equipe de esportes da rádio e 

TV Bandeirantes. A propósito 
de Band, providências 

começam a ser tomadas para 
a mudança do BandSports 

para as novas instalações da 
rua Tabapuã... ... Já está tudo 
pronto lá. Agora, com o fi m da 
Olimpíada, não tem mais nada 

impedindo... ... Aliás, após a 
saída de todas as empresas da 
Newco, inclusive emissoras de 
rádio para a avenida Paulista, 

as instalações do Morumbi 
irão passar por uma nova 
distribuição de espaços.

Gravando
Record marcou para esta quar-

ta a primeira gravação do “Paredão 
dos Famosos”, novo quadro do “Ho-
ra do Faro”, com estreia prevista 
para o próximo dia 22.

No elenco fi xo do programa, Tiruli-
pa, Fabíola Gadelha e Sérgio Mallandro.

O primeiro
Além dos três, Mallandro, Ti-

rulipa e Fabíola, o “Paredão dos 
Famosos” já tem os convidados dos 
seus vários episódios.

Os deste primeiro, por exemplo, 
são Biel, Ana Hickmann, Bruno e 
Enzo, Carioca, Camila Rodrigues e 
Solange Almeida.

Quase lá
Ainda não dá pra cravar, mas está 

muito próximo um novo acerto da Ma-

rília Gabriela com a Band.
Conversa bem avançada. Acre-

dita-se que até o fi nal do mês deve 
bater o martelo.

Correria
No SBT, com cenários prontos, já 

tem estúdio reservado para a gravação 
do novo “Show do Milhão”.

Primeiro, o pré-light nesses pró-
ximos dias para os últimos ajustes. 
O programa, agora sob o comando 
de Celso Portiolli, está com estreia 
anunciada para 3 de setembro.  

Primeiros toques
Autores de “Aruanas”, Estela Ren-

ner e Marcos Nisti estão em Los An-
geles, envolvidos com uma nova série 
para o mercado internacional.

Lá, eles também irão desenvol-
ver um outro trabalho sobre ativis-

mo socioambiental.

Previsão
Já a segunda temporada de 

“Aruanas”, gravada em São Paulo, 
tem seu lançamento previsto para 
dezembro no Globoplay.

Além do elenco principal, haverá 
várias participações especiais, como as 
de Lázaro Ramos e Daniel de Oliveira.

Gol aço
Agora com Messi no PSG, que já 

conta com Neymar, Di Maria e Mbap-
pé, além de Ben Yedder (Monaco), Payet 
(Olympique de Marseille) e Dembelé 
(Lyon), entre outros craques, o campe-
onato francês se valorizou demais.

A ESPN tem os direitos de transmis-
são. Aliás, os seus bem valorizados direi-
tos de transmissão. O contrato acaba de 
ser renovado para esta temporada.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

Obra do acaso cria 
novo problema na 
“Praça” do SBT

Xiii! Tem confusão na “Praça”. O 
fato da atriz Marlei Cevada se afas-
tar do programa, por causa de um 
fi lme no Uruguai, já é um assunto 
conhecido. Foi noticiado aqui.

O problema é que essa histó-
ria, segundo se informa, teve um 
bastidor meio complicado. Pri-
meiro, conta-se, em uma reunião 
com Leon Abravanel, a Marlei 
não teve o seu pedido de se afas-
tar atendido.

Mas, depois, ao falar com o 
dono do programa, Carlos Alber-
to de Nóbrega, foi liberada e via-

jou. Ficou de voltar no começo da 
semana passada. Só que não vol-
tou. Não deu. A escala foi alterada 
e as fi lmagens, problema que ela 
não contava, devem terminar ape-
nas no fi nal deste mês de agosto.

Um desencontro dos mais 
desagradáveis. Antes, todo o epi-
sódio da liberação, que acabou 
colocando um diretor contra o ou-
tro, e agora esse afastamento dos 
trabalhos por mais de 60 dias.

No que vai dar tudo isso, se é 
que vai dar alguma coisa, ou como 
será resolvido, ninguém ainda sabe. 
Mas, vamos combinar, não se trata 
de nada tão fi m do mundo assim, 
que não se encontre uma solução 
satisfatória. Bandeira branca, para 
o bem e felicidade de todos.

 INSTAGRAM
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
CAMAR RN MARICULTURA LTDA EPP. CNPJ: 11.808.952/0003-14, com endereço na Ilha do Pisa Sal, s/n, 
município de Galinhos/RN, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - Renovação nº 2020-152297/TEC/RLO, 
com prazo de validade até 04/08/2025, em favor do projeto de carcinicultura marinha, com 119,30ha de 
camarões marinhos, na zona rural do município de Galinhos/RN. 
 

José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho - Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
FRANCISCO ESTEVÃO SOBRINHO, CPF: n° 474.639.534-91 torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a LICENÇA 
de REGULARIZAÇÃO de OPERAÇÃO, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de 
Mossoró-RN. 

Francisco Estevão Sobrinho 
Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA N° 2021-161268/TEC/LP-0051 

JOÃO PAULO DA SILVA LOPES, CPF 096.289.704-37, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença Prévia N° 2021-
161268/TEC/LP-0051, com prazo de validade até 28/07/2023, Localizado na Avenida Senador Dinarte Mariz, 
s/n, São Benedito, Pau dos Ferros/RN. 
 

JOÃO PAULO DA SILVA LOPES  
Nome do Representante Legal 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL – SINSENAT 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL - SINSENAT, Gestão Somos de Luta, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do Art. 35, I, do seu Estatuto, vem, por meio deste, 
convocar os SERVIDORES SINDICALIZADOS para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se 
no dia 25 de agosto de 2021 (quarta-feira), às 09h, na PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ (próximo ao 
Viaduto do Baldo), CEP 59030-020, Centro, NATAL/RN. 
1- APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018/2019/2020, JÁ 

PUBLICADAS NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO SINSENAT E NO JORNAL IMPRESSO DA ENTIDADE 
(5 MIL EXEMPLARES, POR PUBLICAÇÃO, QUE FORAM DISTRIBUÍDOS NOS LOCAIS DE TRABALHO) E 
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 QUE SERÁ PUBLICADA ANTES DA 
REALIZAÇÃO DA REFERIDA ASSEMBLEIA. 

Natal, 10 de agosto de 2021. 
 

Gestão SOMOS DE LUTA. 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, 29.810.931/0001-37, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LS para a extração de areia numa área de 9,00 hectares no Leito do Rio Potengi, entrada Próximo km 268 
BR 304, Zona Rural, São Pedro - RN. 
 

JANAINA SOARES DA SILVA 
Diretora Administrativa 

O algoritmo de corte de fotos 
no Twitter continua com 
problemas após o caso de 

favorecimento de pessoas bran-
cas nas imagens da rede social. 
Agora, um concurso realizado 
pela própria plataforma apontou 
que o sistema tem priorizado, nos 
cortes, mulheres jovens, magras e 
brancas. O problema foi indicado 
por Bogdan Kulynych, um estu-
dante de segurança da computa-
ção da EPFL, na Suíça, que foi o 
vencedor da ação que desafi ava 
profi ssionais a encontrar falhas na 
inteligência artifi cial (IA) da rede 
em relação à fotos de pessoas. 

Segundo a pesquisa de Kulyny-
ch, baseada em no algoritmo 
StyleGAN2 de deep fake — méto-
do que permite criar imagens de 
pessoas reais em computador por 
IA — o corte das fotos no Twitter 
favorecem pessoas com traços 
femininos, brancas e jovens, reco-
nhecendo características como a 
textura da pele para determinar 
idade e gênero. Outros dois ven-
cedores do desafi o também des-

cobriram que o corte desfavorecia 
pessoas com traços como cabelos 
brancos ou que tivessem parte de 
texto em árabe, por exemplo, para 
priorizar postagens em inglês. 

“Basicamente, quanto mais 
magra, jovem e feminina for 
uma imagem, mais ela será fa-
vorecida”, afi rmou Patrick Hall, 
cientista do BNH, empresa que 
presta consultoria em IA e que 
foi jurado na competição.

Chamado Def Con, o concurso 
surgiu depois que o Twitter en-
frentou diversas críticas pelo favo-
recimento de pessoas brancas em 
detrimento de pessoas negras em 
suas fotos. A polêmica, em novem-
bro de 2020, fez com que a rede so-
cial adotasse uma outra visualiza-

ção de fotos na feed, e testasse uma 
opção de mostrar uma imagem 
sem cortes. Ainda assim, as prévias 
de imagens, geradas pelo algorit-
mo, continuaram enviesadas em 
relação à raça, idade e gênero. 

“Quando pensamos sobre pre-
conceitos em nossos modelos, não 
se trata apenas do acadêmico ou 
experimental, mas como isso tam-
bém funciona com a forma como 
pensamos na sociedade”, disse 
Rumman Chowdhury, diretor da 
área de pesquisa em aprendiza-
do de máquina do Twitter. “Nós 
criamos esses fi ltros porque pen-
samos que isso é bonito, mas isso 
acaba treinando nossos modelos e 
conduzindo essas noções irrealis-
tas do que signifi ca ser atraente”.

Os funcionários do Google ba-
seados no mesmo escritório 
antes da pandemia podem 

ver diferentes mudanças nos salá-
rios se decidirem trabalhar de casa 
permanentemente, de acordo com 
uma calculadora de pagamento da 
empresa vista agência Reuters.

O experimento acontece em to-
do o Vale do Silício, que geralmen-
te defi ne tendências para outros 
grandes empregadores.

O Facebook e o Twitter também 
reduziram o pagamento de funcio-
nários remotos que se mudaram 
para áreas menos caras, enquanto 
empresas menores, incluindo Red-
dit e Zillow, mudaram para mode-
los de pagamento independentes 
de localização, citando vantagens 
quando se trata de contratação, 
retenção e diversidade.

O Google, da Alphabet, oferece 
aos funcionários uma calculado-
ra que permite que eles vejam os 
efeitos de um movimento. Mas, 

na prática, alguns funcionários re-
motos, especialmente aqueles que 
se deslocam de longas distâncias, 
podem sofrer corte no pagamento 
sem mudar endereço.

“Nossos pacotes de remunera-
ção sempre foram determinados 
por localização e sempre pagamos 
no topo do mercado local com ba-

se no local de onde o funcionário 
trabalha”, disse um porta-voz do 
Google, acrescentando que o paga-
mento varia de cidade para cidade 
e de estado para estado.

Imagens da calculadora interna 
de salários do Google vistas pela 
Reuters mostram que uma funcio-
nária que mora em Stamford, Con-
necticut –a uma hora de trem da ci-
dade de Nova York– receberia 15% 
a menos se trabalhasse em casa, 
enquanto uma colega do mesmo 
escritório morando em Nova York 
não veria cortes no trabalho de ca-
sa. As capturas de tela mostraram 
diferenças de 5% e 10% nas áreas de 
Seattle, Boston e San Francisco.

A calculadora afi rma que usa 
as áreas estatísticas metropoli-
tanas do US Census Bureau, ou 
CBSAs. Stamford, Connecticut, 
por exemplo, não está na CBSA 
de Nova York, embora muitas 
pessoas que moram lá traba-
lhem em Nova York.

Algoritmo do Twitter favorece 
mulheres jovens e magras 

Google pode reduzir salário 
de quem ficar em home office

Concurso surgiu depois que Twitter enfrentou críticas pelo favorecimento de pessoas brancas

Stand do Google em Davos 

DIVULGAÇÃO

REDES SOCIAIS| Competição 
promovida pela plataforma 
queria encontrar problemas 
na inteligência artificial de 
corte de fotos e conseguiu 

TECNOLOGIA

NUCLEO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - NINTER 
CNPJ 05.256.229/0001-05 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA 

 
O diretor executivo do Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista do Estado do Rio Grande do Norte, no uso da 

prerrogativa que lhe é conferida pelo artigo 7º, “f” , estatuto da entidade convoca o conselho confederativo, 
extraordinariamente, para reunir-se as 17 horas em primeira e única convocação, do dia 17 de agosto de 2021, para 
tratar da dissolução da entidade, na forma do artigo 11, §3° também do estatuto. 
Edital convocado por Pedro Ferreira da Silva Neto, Diretor Executivo, portador do CPF/MF nº 391.357.994-04, 
com endereço para notificação à Rua Assu, nº 506, Tirol, CEP 59020-110. Dê-se ciência e publique-se em jornal 
de grande circulação. 

Natal/RN, 10 de agosto  de 2021. 
Pedro Ferreira da Silva Neto – Diretor Executivo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN, 
torna público, que no próximo dia 02 de setembro de 2021, às 10:00 horas, fará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo “menor preço”, objetivando a contratação de 
empresa especializada em construção civil para execução da Obra de Reforma e 
Adequação da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Contador, munícipio de Poço 
Branco/RN, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar n° 37840002, de acordo com o 
projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do presente processo. 
Na data da sessão só será permitindo a presença de apenas 1 (um) representante de cada 
empresa, na sala de reuniões da CPL/PMPB, respeitando os cuidados necessários frente as 
normas de prevenção ao COVID19. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no email; 
prefeituradepocobrancocpl@gmail.com ou pelo site: www.pocobranco.rn.gov.br. 

Poço Branco/RN, 10 de agosto de 2021
Valério Sampaio Carneiro - Presidente da Comissão de licitação

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

A VILAC CITRUS LTDA, CNPJ: 06.133.837/0001-95, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada, com 
prazo de validade até 05/08/2027, Agricultura Irrigada de Citrus, localizado no município de Afonso Bezerra/RN.  

 
José Alvares Vieira 

Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I S.A., 24.895.239/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, com 
prazo de validade até 05/08/2027, em favor do empreendimento Central Eólica Terra Santa I, localizada na 
Fazenda Propriedade Rural Lagoa do Maroto, s/n, Zona Rural, Município de Caiçara do Norte/RN. 

Gabriela Ianhez 
Representante Legal 
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Depois de uma pausa 
para a disputa dos Jo-
gos Olímpicos de Tó-

quio-2020, o Circuito Mundial 
de Surfe está de volta. Nesta 
terça-feira, a etapa do México, a 
sétima da temporada, começou 
na ondas de Barra de la Cruz, na 
região de Oaxaca, ao sul do país 
da América do Norte, e os prin-
cipais brasileiros se deram bem 
e avançaram direto à terceira fa-
se, sem precisar da repescagem.

Estes são os casos de Filipe 
Toledo, que venceu a quarta ba-
teria do dia, de Ítalo Ferreira e de 
Gabriel Medina, que fi caram em 
segundo lugar na quinta e na sex-
ta baterias, respectivamente.

Medalha de ouro na Olim-
píada, Ítalo encarou dois brasi-
leiros na estreia. Convidado da 
etapa mexicana, Mateus Herdy 
levou a melhor, com somató-
rio de 14,13 pontos, e também 
está classifi cado. Ítalo fez 13,93 
e fi cou logo atrás. Peterson Cri-
santo terminou com 13,03 e vai 
disputar a repescagem.

Medina fez 10,13 pontos e 
terminou atrás de Jack Robin-
son, da Austrália, com 13,83, 
na sexta bateria. Os dois estão 

classifi cados e deixaram o me-
xicano Diego Cadena para a 
repescagem, com 7,90.

Com mar pequeno, Filipinho 
fez a maior nota da bateria logo 
na sua primeira onda, com 6,83. 
Na terceira tentativa, fez 6,63 e 
assegurou a vitória sobre Jeremy 
Flores, da França, e Jhony Corzo, 
do México. O brasileiro somou 
13,46 pontos contra 11,33 do fran-
cês, que também se classifi cou.

Algoz de Medina nas semi-
fi nais da Olimpíada, o japonês 
Kanoa Igarashi fi cou em ter-
ceiro lugar em sua bateria, a 
primeira do dia, e vai ter que 
disputar a repescagem. Ele fi -
cou atrás dos americanos Kelly 
Slater e Kolohe Andino.

Na semana passada, Medina 
anunciou que não irá a próxima 
etapa do Circuito Mundial, no 
Taiti, porque ainda não se vacinou 
contra a covid-19. Mesmo com a 
ausência, o bicampeão mundial 
já está garantido na etapa fi nal 
da temporada, na Califórnia, que 
reunirá apenas os cinco primeiros 
colocados do ranking. Medina é o 
líder até aqui, com 46.720 pontos. 
Italo ocupa a segunda colocação, 
com 33.555.

Ítalo avança direto e 
está na terceira fase 
da etapa do México
SURFE | Principais brasileiros 
se deram bem no início da 
primeira competição após os 
Jogos Olímpicos

Medalha de ouro na Olimpíada, Ítalo encarou dois brasileiros na estreia 

O CPB (Comitê Paralímpico 
Brasileiro) informou que 
duas pessoas da delegação 

brasileira que está em Tóquio para 
a disputa das Paraolimpíadas fo-
ram diagnosticadas com Covid-19. 
A competição será realizada de 24 
de agosto a 5 de setembro.

De acordo com o comitê, os con-
taminados, que estão assintomáti-
cos e isolados, não são atletas. Eles 
não tiveram os nomes divulgados. 
“Os profi ssionais da área de saúde 
do CPB monitoram os demais mem-
bros da delegação com a realização 
de testes diários de RT-PCR, todos 
negativos”, disse o comitê em nota.

Durante as Olimpíadas de Tó-
quio, que se encerraram neste do-
mingo (8), houve uma escalada de 
casos de Covid-19 na capital japone-
sa. Há pouco mais de três semanas, a 
cidade registrou 882 casos. Sete dias 
depois da abertura ofi cial do evento, 
já eram 3.300. No sábado, 7, um dia 

antes da cerimônia de encerramen-
to, foram 4.566 novos infectados.

Dentro da bolha olímpica, fo-
ram 436 resultados positivos para o 
coronavírus —33 de atletas. Após a 
festa que encerrou os Jogos, o COB 
(Comitê Olímpico do Brasil) cele-
brou não ter registrado nenhum 
caso de Covid-19 durante as Olim-
píadas na delegação brasileira, que 
foi composta por 302 atletas além 
de dirigentes e equipes técnicas.

Na semana passada, os primeiros 
atletas do Brasil embarcaram para as 
Paraolimpíadas no Japão. No total, a 
delegação do país será composta por 
255 competidores (incluindo atletas 
sem defi ciência como guias, calhei-
ros, goleiros e timoneiros).

São 159 homens e 96 mulheres, 
além de comissão técnica, médica 
e administrativa, totalizando 428 
pessoas. Segundo a CPB, jamais uma 
missão brasileira em Jogos no exte-
rior teve tamanha proporção.

Brasil tem dois casos de 
Covid-19 na delegação 
paraolímpica em Tóquio

TÓQUIO 2020
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Denise Lima
Nutricionista
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