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FRENTE FORMADA POR DEPUTADAS 
DEFENDE DIREITOS DAS MULHERES

DIAGNÓSTICO PRECOCE AMPLIA CHANCES DE 
CURA DO CÂNCER DE MAMA PARA ATÉ 95% 

ATIVIDADE PARLAMENTAR. 4 ALERTA. 6 E 7

PARLAMENTO EXPANDE AÇÕES DA AL 
E ALCANÇA TODAS AS REGIÕES DO RN

INTERIORIZAÇÃO. 13

Outubro Rosa: ALRN 
dedica mês à saúde e 
ao bem-estar da mulher 

CAMPANHA | Para ajudar na 
conscientização e prevenção ao 
câncer de mama, que atinge mais 
de 53 mil pessoas no estado, a 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte (ALRN) lançou as iniciativas 
“Outubro Rosa” e “Lenço Solidário”
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Um estudo identifi cou que 
47% das mulheres deixa-
ram de fazer as visitas de 

rotina ao médico para prevenção 
do câncer de mama durante a 
pandemia de Covid-19, em 2021. 
Para ajudar na conscientização 
e prevenção à doença, que atinge 
mais de 53 mil pessoas no estado, 
a Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte (ALRN) lançou 
o “Outubro Rosa” e a campanha 
“Lenço Solidário”.

A solenidade, que reuniu re-
presentantes de diversos setores 
da sociedade, aconteceu no dia 4. 
Viabilizada pela Frente Parlamen-
tar da Mulher (FPM), as ações fa-
zem parte da Campanha Mundial 
Outubro Rosa. A atividade visa 
enfatizar e promover a ideia que 
o diagnóstico precoce aumenta 
a efi cácia do tratamento e, por 
efeito, potencializa as chances de 
cura, que é 95%.

A campanha Lenço Solidário 
recebe doações de lenços, que 

serão entregues às mulheres que 
perderam o cabelo durante o tra-
tamento contra o câncer. Másca-
ras de proteção facial contra Co-
vid-19 também podem ser doadas. 
A contribuição pode ser feita na 
sede da ALRN, na zona Leste de 
Natal. A distribuição do material 
arrecadado acontecerá no dia 29 
de outubro, quando as campanhas 
serão encerradas. Contudo, foi en-
fatizado, durante o lançamento, 
que a pauta da saúde da mulher é 
demanda cotidiana da Casa Legis-
lativa.

Intitulada de “Câncer de ma-
ma: tabu, falta de clareza sobre 
a doença, diagnóstico precoce e 
autocuidado”, a pesquisa realiza-
da pela Inteligência em Pesquisa e 
Consultoria (Ipec) a pedido da Pfi -
zer mostra que 60% das mulheres 
sabem que a mamografi a deve ser 
feita anualmente a partir dos 40 
anos. Mas o exame é apontado co-
mo um dos entraves no diagnós-
tico da doença, segundo as parla-

mentares Cristiane Dantas (SDD) 
e Eudiane Macedo (Republicanos) 
- ambas da FPM.

“As cirurgias eletivas, de modo 
geral, estão em uma grande fi la 
de espera, bem como as cirurgias 
para pacientes com câncer de ma-
ma. Aqui no estado não há tantos 
hospitais que façam esse tipo de 
atendimento (de câncer). Temos 
a Liga Contra o Câncer, que tem 
atendimento de primeira quali-
dade, mas cuja demanda é muito 
grande, já que atende pacientes de 
todo o estado”, destacou Cristiane 
Dantas.

A parlamentar, que presidiu a 
audiência, reforça que o amparo e 
o cuidado prestados às mulheres 
em tratamento deve ser o mesmo 
ofertado no processo de conscien-
tização, prevenção e acolhimento. 
Cristiane Dantas comentou que 
os demais deputados estaduais 
têm debatido projetos de lei que 
garantem assistência ao cuidado 
com as mulheres e no combate às 

doenças. 
O Estatuto Para Pessoa com 

Câncer é um exemplo citado pela 
deputada. O projeto, que tramita 
na ALRN, apresenta todas as dire-
trizes para acolhimento para pes-
soas com câncer - independente 
de qual seja. Para ela, o estatuto 
é de suma importância, pois res-
guarda todos os direitos dos pa-
cientes. A expectativa é que o pro-
jeto seja votado até o fi m do ano.

“Muitas deixaram de se cuidar, 
principalmente na pandemia. Isso 
fez crescer os índices do câncer 
de mama. Hoje, nós temos uma 
demanda reprimida de exames. 
O Outubro Rosa é para enfatizar o 
cuidado da mulher e dos exames 
de rastreamento, como a mamo-
grafi a. A campanha do Lenço So-
lidário ajuda a resgatar a autoesti-
ma das mulheres que sofrem com 
o diagnóstico que maltrata, que 
precisam fazer a quimioterapia, 
as fazendo perder o cabelo”, desta-
cou a parlamentar.

CAMPANHA | Solenidade 
de lançamento reuniu 
representantes de diversos 
setores da sociedade no 
último 4 de outubro

Multiplicadoras da prevenção: ALRN 
lança Outubro Rosa e Lenço Solidário
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Alinhado com esse pensa-
mento, a deputada Eudiane 
destacou a contribuição que os 
lenços têm na autoestima das 
mulheres que lutam contra o 
câncer. “Aquele mulher que 
não tem condições de comprar 
o lenço é beneficiada com essa 
ação”. A parlamentar pontuou 
que o “Outubro Rosa é uma 
campanha trabalhada nos 365 
dias do ano. Existe o mês de 
outubro para dar visibilidade, 
mas diversas entidades com-
pram essa luta cotidiana”.

A deputada também re-
conheceu que há “demanda 
reprimida” na realização dos 
exames, e, por isso, enfatizou 
a importância do autoexame, 
através do toque realizado 
no seio. “A mulher tem que 
se tocar, pois é a partir desse 
momento que ela consegue 
sentir que tem algo diferente 
em seu corpo. E, assim, fazer 
a mamografia. Hoje, conta-

mos com uma rede de apoio 
muito grande, formada por 
grupos voluntários de apoio”, 
comentou. 

Os homens também têm 
papel importante no enfren-
tamento da doença. Segundo 
Hilneth Correia, fundadora do 
grupo Rivever, existem homens 
que, alicerçados no argumento 
do ciúme, não querem que as 
esposas deles façam exames, 
como o preventivo. O apoio 
dos homens às mulheres, espe-
cialmente quando se relacio-
nam com elas, faz diferença na 
promoção do diagnóstico pre-
coce e garante melhor suporte 
afetivo às mulheres durante 
o tratamento, de acordo com 
Hinelte.

Para se ter ideia, cerca de 
70% dos homens abandonam 
suas companheiras após o 
diagnóstico da doença, se-
gundo dados divulgados pela 
Sociedade Brasileira de Masto-

logia (SBM).
 A presidente da Rede Fe-

minina de Combate ao Câncer, 
Magda Maria de Oliveira Silva, 
demonstrou preocupação com 
os possíveis casos graves que 
chegarão à rede pública de 
saúde nos próximos dias. Ela 
destacou ainda a necessidade 
e importância da doação de 
lenços. “Parabenizo a ação de 
busca a doação de lenços, per-
mitindo que as mulheres em 
tratamento possam continu-
ar com a autoestima elevada 
mesmo em momento difícil 
como é o período de tratamen-
to”, clamou. 

Presente de forma virtual, 
a médica mastologista e presi-
dente da Sociedade Brasileira 
de Mastologia no RN, Daniella 
da Gama Dantas, frisou a im-
portância da sociedade olhar 
para a causa e proteger essas 
mulheres portadoras do cân-
cer de mama. “Essa campanha 

tem o objetivo principal de 
salvar vidas, com a realização 
de exames de rastreamento, 
como a mamografia”.

Sobre a campanha de do-
ação de lenços, a médica con-
vidou a população a participar 
“Convido você que tem um 
lenço a doar a fazê-lo. Assim 
doará beleza, vida e cor a essas 
mulheres”, convocou. 

Finalizando os discursos, a 
defensora pública e represen-
tante do Coletivo Nísia Flo-
resta, Ana Lúcia Raimundo, 
clamou a todos para acolher 
as mulheres incentivando o 
autoexame e a realização da 
mamografia no tempo certo. 
“Como defensora pública eu 
aprendi a apoiar o mais caren-
te. Isso precisa ser feito com 
as mulheres. Precisamos pen-
sar nos outros com empatia. 
Uma atitude dessa pode fazer 
toda diferença e salvar vidas”, 
clamou. 

A importância do resgate da autoestima

O Outubro Rosa é para 
enfatizar o cuidado da 
mulher e dos exames de 
rastreamento, como a 
mamografia. A campanha 
do Lenço Solidário ajuda 
a resgatar a autoestima 
das mulheres que sofrem 
com o diagnóstico”

“
CRISTIANE DANTAS 
DEPUTADA ESTADUAL 
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A Frente Parlamentar da 
Mulher, criada em 2017, 
é um fórum permanente 

congregando várias instituições 
públicas, privadas e sociedade 
civil. Por meio da Frente, são pro-
movidas audiências públicas e 
debates sobre temas importantes 
relacionados aos direitos femini-
nos e saúde da mulher, como ago-
ra a campanha do Outubro Rosa e 

Lenço Solidário.
Outra mobilização importante 

é o combate à violência domésti-
ca, intensifi cado durante o Agosto 
Lilás,  mês de prevenção à violên-
cia contra a mulher. O período 
tem importante peso na pauta fe-
minina e foi instituído pela Lei Nº 
10.066/16, de autoria do mandato 
da deputada Cristiane Dantas.

“Ainda para este ano, estamos 

planejando realizar o lançamento 
local do Pacto Nacional pelos Di-
reitos das Mulheres e o Encontro 
de Frentes Parlamentares da Mu-
lher no Rio Grande do Norte, em 
parceria com a Câmara Federal e 
com as câmaras municipais”, reve-
la Cristiane, presidente da Frente 
Parlamentar, que conta ainda com 
Eudiane Macedo (Republicanos) e 
Isolda Dantas (PT). 

TRABALHO | Grupo 
desenvolve ações e leis que 
buscam a implementação 
de políticas públicas que 
reforçam a igualdade de 
gênero o ano inteiro 

Frente Parlamentar defende os 
direitos das mulheres na ALRN

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RN
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O Grupo Reviver já abriu ofi cial-
mente o calendário de mamo-
grafi as do Outubro Rosa 2021. 

Os exames são disponibilizados às 
mulheres a partir dos 40 anos de Na-
tal, Parnamirim e Assu. Importante 
destacar que as pacientes devem le-
var RG, comprovante de residência e 
cartão SUS do município no qual se-
rão atendidas. Até amanhã, 8, a Uni-
dade Móvel Savana Galvão estará em 
frente à Câmara Municipal de Natal, 
na Avenida Jundiaí, 546, Tirol. 

Na sequência, a unidade do Grupo 
Reviver estará, no dia 9, no IMCOPE, 
Rua Lagoa Cabaliana, 1266, Soledade 
II, Zona Norte; de 11 a 15 na UBS Mon-
te Castelo, avenida Dr Sadi Mendes, 
s/n, Parnamirim; dia 16, na UNI-RN, 
Rua Prefeita Eliane Barros, 2000, Tirol; 

de 18 a 20 na Escola de Governo, no 
Centro Administrativo; de 25 a 28 na 
UBS Quintas, Travessa Luiz Sampaio, 
s/n e dias 29 e 30 em Assu.

“Temos a satisfação em ter um 
calendário permanente para reali-
zação de mamografi as, mas é claro 
outubro é especial pela simbologia 
que o mês traz para nós que levan-
tamos a bandeira da prevenção e do 
diagnóstico do câncer de mama o 
ano inteiro. O Grupo Reviver tem se 
consolidado como uma referência no 
nosso Estado, permitindo o acesso 
facilitado das mulheres a esse exame 
tão importante para detecção preco-
ce do câncer e outras alterações nas 
mamas”, afi rmou a presidente do 
Grupo Reviver, Ana Tereza Mota.

História e balanço das atividades

Proporcionar o acesso a mamo-
grafi a, ultrassonografi a, biópsias e 
informações quanto à importância 
do autoexame e diagnóstico precoce 
do câncer de mama. É com essa no-
bre missão que o Grupo Reviver foi 
criado em 2012, por iniciativa de mu-
lheres que tiveram câncer e de outras 
tantas apoiadoras da causa, incluin-
do profi ssionais da área de saúde.

Atualmente a capacidade de 
atendimento do Grupo Reviver é de 
até 1200 mamografi as por mês, em 
razão de credenciamento junto ao 
Ministério da Saúde e contrato de 
prestação de serviço fi rmado com a 
Prefeitura Municipal de Natal e 300 
exames mensais em contrato fi rma-
do com a Prefeitura Municipal de 
Parnamirim.

Grupo Reviver realiza mamografias 
em Natal, Parnamirim e Assu
PREVENÇÃO | Exame é 
gratuito. Pacientes devem 
levar RG, comprovante de 
residência e cartão SUS 
do município no qual serão 
atendidas

Temos a satisfação 
em ter um calendário 
permanente para 
realização de 
mamografias, mas é claro 
outubro é especial pela 
simbologia que o mês 
traz”

“
ANA TEREZA MOTA
PRESIDENTE DO REVIVER

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RN
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O mês de Outubro já é conheci-
do mundialmente como um 
mês marcado por ações afi r-

mativas relacionadas à prevenção 
e diagnóstico precoce do câncer de 
mama. O alerta maior é que quanto 
mais cedo identifi cada a patologia, 
maior a possibilidade de cura.  No Rio 
Grande do Norte em 2021, o Institu-
to Nacional de Câncer (Inca) estima 
1.130 novos casos da doença, dos 
quais mais de 50% diagnosticados já 

em estágio avançado.
A mamografi a, que pode ser 

considerada o RX da mama, é a 
principal forma de detecção preco-
ce (prevenção) do câncer de mama 
na atualidade e devem ser realiza-
das rotineiramente, possibilitando 
o diagnóstico da doença em estágio 
inicial e elevando as chances de 
cura para até 95%.

Há uma série de sinais aos quais a 
mulher deve fi car atenta. Sobre a im-

portância desta atenção especial, o 
AGORA RN elencou com a presiden-
te do Grupo Reviver, Ana Tereza Mo-
ta. O Reviver possui um calendário 
permanente de mamografi as gratui-
tas na Unidade Móvel Savana Galvão, 
em todas as zonas administrativas de 
Natal e cidades do interior do Estado 
e acompanha as mulheres que neces-
sitam de exames complementares e 
prestam os esclarecimentos e dire-
cionamento quanto ao tratamento.

Diagnóstico precoce amplia as 
chances de cura para até 95%
OUTUBRO ROSA |  Presidente 
do Gupo Reviver, Ana 
Tereza Mota, chama 
atenção para a importância 
da detecção do câncer de 
mama no estágio inicial

A mamografi a é o exame 
considerado mais importante  
neste trabalho de prevenção
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A detecção precoce de câncer 
de mama aumenta considera-
velmente as chances de cura. 
Certo?

Ana Tereza Mota  - Sim. A pro-
porção de cura é inversamente 
proporcional. Quanto mais 
cedo identifi cada a patologia, 
maior a possibilidade de cura. 
Para nódulos detectados com 
0,5cm a probabilidade de cura 
é de 95%.

Neste sentido, qual a importân-
cia do autoconhecimento e do 
autocuidado das mamas?

Ana Tereza Mota  - Autoco-
nhecimento é muito relativo 
porque as pessoas não conhe-
cem a anatomia e a fi siologia 
das mamas. O autocuidado é 
representado pelo autoexame 
das mamas e pela observação 
das mesmas o que está incluso 
no autoexame.

O Outubro Rosa se transformou 
numa grande e relevante cam-
panha de conscientização, mas 
os cuidados precisam ser toma-
dos o ano inteiro. Como manter 
a mulher em alerta nos outros 
meses?

Ana Tereza Mota  - Todo pro-
cesso de conscientização é di-
nâmico e crescente. A mulher 
que incorpora valores pessoais 
aos cuidados com a saúde faz, 
pela sua conduta pessoal, a pre-
venção do câncer de mama e do 
câncer de colo uterino.

Quando deve ser feito o exame 

clínico das mamas? Pra quem é 
indicada a mamografi a?

Ana Tereza Mota  - Segundo a 
Sociedade Brasileira de Mas-
tologia, a mamografi a deve ser 
realizada anualmente. Se a ma-
mografi a apresentar alguma 
alteração, o paciente deve ser 
encaminhado ao mastologista 
e nessa ocasião será feito o exa-
me clínico e solicitado outros 
exames complementares.

A que alterações na mama a 
mulher deve fi car atenta para 
a detecção precoce da doença?

Ana Tereza Mota  - Para detec-
ção precoce não existem altera-
ções mamárias. O sinal de aler-
ta de que existem alterações 
mamárias que carecem de cui-
dados específi cos são retração 
do mamilo, erosão da pele da 
mama, área endurecida na ma-
ma, qualquer protuberância, 
secreção desconhecida (fl uido 
transparente, amarelado), assi-
metria entre as mamas, pele en-
rugada na área da mama, veia 
crescente aparentemente.

Quais os principais fatores de 
risco para o surgimento da do-
ença?

Ana Tereza Mota  - Não existem 
fatores isolados, um conjunto 
de atitudes e comportamentos 
defi nem alguns fatores que po-
derão favorecer o surgimento 
da doença. Dentre eles temos: 
estresse, obesidade, vida seden-
tária, hereditariedade e doen-
ças autoimunes.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RN
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Criado pela lei 10.379 de 2018, 
o Diário Oficial Eletrônico 
da Assembleia Legislativa 

é o veículo de comunicação, pu-
blicação e divulgação dos atos do 
Poder Legislativo do Estado do Rio 
Grande do Norte. Desde setembro 
ele vem circulando totalmente re-
formulado, com uma nova diagra-
mação que conferiu mais leveza e 
dinamicidade à leitura.

No ar, através do portal eletrô-
nico (www.al.rn.gov.br) da Casa, é 
nele que, de forma transparente, 
são publicadas as portarias, proje-
tos de lei e outros que compõem o 
Processo Legislativo e os Atos Ad-
ministrativos que integram a roti-
na do Poder Legislativo potiguar.

A partir da capa as mudanças 
são visíveis. O antigo brasão do 
Estado do Rio Grande do Norte 
foi substituído pelo novo. Ele ago-
ra fica centralizado, com maior 
destaque e à sua esquerda fica o 
indicativo da Legislatura, a 62ª 
atualmente. Do lado direito está 
localizada a Sessão Legislativa. 

A repaginação conseguiu dar 
mais destaque ao cabeçalho, que 
contém o ano, a data e o número 
da edição e logo abaixo dele vem o 
selo com o prêmio da Unale. 

Foram diversas mudanças e a 
capa concentra várias delas: a al-
teração para o novo layout incluiu 
a lista com a nomenclatura das 
lideranças parlamentares e agora 
os líderes aparecem elencados ao 
lado da composição da Mesa Di-
retora. 

As atualizações tiveram sequ-
ência na segunda página: o rodapé 
com o expediente do Sistema de 
Gerenciamento de Publicação, in-
formando o formato, horário e en-
dereço eletrônico para envio das 
matérias por parte das diretorias 
e gabinetes teve a nomenclatura 
readequada de acordo com a re-
forma administrativa. 

A diagramação em duas colu-
nas de antes, muitas vezes fazia 
com que um ato se iniciasse ao fi-

nal da página, na primeira coluna, 
à esquerda, para logo continuar 
nessa mesma página, acima, à di-
reita, na segunda coluna. Após a 
repaginação, os atos são reprodu-
zidos em texto corrido, totalmen-
te na horizontal, com apenas uma 
coluna, facilitando o seu acompa-
nhamento. 

Outra facilidade para quem 
pesquisa ou precisa consultar o 
documento é a sequência indi-
cada no sumário: primeiro vêm 
todas as publicações do Processo 
Legislativo, em seguida os Atos 
Administrativos, sem se mistura-
rem uns aos outros no decorrer do 
documento, como ocorria ante-
riormente.

“Tivemos essa preocupação 
em alterar o layout e organizar 
todas as matérias publicadas, de 
forma ordenada e deixando mui-
to mais harmonioso para que a 
leitura seja facilitada”, explica a di-

retora administrativa e financeira 
da ALRN, Dulcinea Brandão, que 
conduziu as mudanças. 

Ela conta como foi a ideia 
de modernizar o Diário Oficial 
Eletrônico: “Recebi do diretor de 
Gestão Tecnológica, Mário Sér-
gio, um exemplar da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina, 
que nos inspirou a mudar a nos-
sa publicação. Quando observei, 
comecei a identificar o que pode-
ríamos mudar. Então convidei o 
setor de Tecnologia para me dar 
um assessoramento e o servidor 
Waldir, responsável pela publica-
ção, para eu dizer exatamente o 
que achava que deveria melho-
rar. Começamos a planejar e eles 
gostaram a proposta. Facilitar 
a leitura tanto para o corpo de 
servidores quanto para o público 
externo foi o nosso propósito e 
posso dizer que estou satisfeita”, 
afirmou a diretora.

TECNOLOGIA | Nova 
diagramação já pode ser 
observada desde setembro. 
Designe atual oferece mais 
leveza e dinamismo 

Diário Oficial Eletrônico da 
ALRN ganha novo projeto gráfico

Desde setembro, Diário Oficial já está circulando totalmente reformulado, com diagramação mais leve e dinâmica

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RN
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A cidade de Apodi sediará, nos 
próximos dias 28 e 29 de ou-
tubro, a terceira edição do En-

contro de Procuradores e Advogados. 
Promovido pela Assembleia Legislati-
va do RN. O encontro tem como prin-
cipal objetivo fortalecer a advocacia 
pública legislativa. Durante dois dias, 
o simpósio vai reunir procuradores e 
advogados públicos do Rio Grande do 
Norte, com uma abordagem mais pró-
xima aos Legislativos da região Oeste 
do Estado.

“O maior objetivo é a integração 
entre procuradorias e advocacias le-
gislativas. O intuito da Assembleia Le-
gislativa do RN é que ocorra a troca de 
ideias, buscando soluções para casos 
assemelhados que casas legislativas 

enfrentam no dia a dia. Além disso, 
a gente buscou a interiorização na 
busca de aproximar as câmaras mu-
nicipais da Assembleia Legislativa e 
a Assembleia Legislativa das câmaras 
municipais”, explicou o procurador-
-geral da Assembleia Legislativa do 
RN, Sérgio Freire.

O III Encontro de Procuradores 
e Advogados pretende ampliar a dis-
cussão de temas relevantes para o 
setor, colher demandas, difi culdades 
e soluções da advocacia pública da 
região e ainda capacitar, de maneira 
conjunta e recíproca, os profi ssionais 
da advocacia pública com relação a 
temas necessários à atuação efi ciente 
dessa carreira.

Serão 10 horas de palestras que 

abordarão temas como a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD - Lei 
Federal nº 13.709/2018); a Reforma da 
Previdência: regime geral (INSS) e re-
gime próprio (Emenda Constitucional 
Federal nº 103/2019, além de Emenda 
Constitucional Estadual nº 20/2020); 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) e Comissão Especial de Inqué-
rito (CEI).

“O III Encontro de Procuradores 
e Advogados encerra com um grande 
diálogo entre os participantes na bus-
ca de entendimentos convergentes 
para as questões que se assemelham 
no nosso dia a dia”, destacou o procu-
rador Sérgio Freire.

Entre os palestrantes e convida-
dos, estão o presidente da Assembleia 

do RN, deputado Ezequiel Ferreira, 
procurador-geral da Assembleia do 
RN, Sérgio Freire, diretor da Escola 
Assembleia, professor João Maria, 
presidente da Câmara Municipal de 
Apodi, vereador Antônio de Souza 
Maia Júnior, prefeito de Apodi, Alan Je-
ff erson da Silveira Pinto, presidente da 
Federação das Câmaras Municipais 
do Estado do Rio Grande do Norte, 
vereador Paulinho Freire e outros.

A realização do III Encontro de 
Procuradores e Advogados conta com 
o apoio institucional da Assembleia 
Legislativa do RN, Câmara Municipal 
de Apodi, Prefeitura Municipal de 
Apodi e Federação das Câmaras Mu-
nicipais do Estado do Rio Grande do 
Norte (FECAM/RN).

Assembleia promove 3° Encontro de 
procuradores e advogados em Apodi
EVENTO | Com mais de 
10 horas de palestras, 
objetivo é a integração entre 
procuradorias e advocacias 
legislativas, na busca 
conjunta por soluções 

▪ Quinta, 28 de outubro de 2021:
13h45 - Credenciamento

14h15 - Palestra: Implicações da 
LGPD no Poder Público, com Lucas 

Leal Sampaio e Alberto Talma 
Catão Quirino, assessores da 
Procuradoria-Geral da ALRN

16h15 - Palestra: A nova Previdên-
cia e suas reformas, com Antônio 

Carneiro de
Souza Júnior, assessor da Procura-

doria-Geral da ALRN.

▪ Sexta, 29 de outubro de 2021:
09h00 - Abertura: Palavra dos 

Presidentes
09h30 - Palestra: Aspectos práti-
cos das Comissões de Inquérito 

legislativas, com
Renato Morais Guerra, assessor 
da Procuradoria-Geral da ALRN
11h30 - Encerramento: Fórum 

de Debates sobre as práticas da 
Advocacia, com a palavra aberta a 
todos os procuradores e advoga-

dos públicos.

PROGRAMAÇÃO
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A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Arena 
das Dunas, instalada na As-

sembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, chegou à 12ª reunião, na 
qual foi ouvido o depoimento do 
procurador aposentado Raimun-
do Nonato de Lima, que até 2010 
presidiu a Comissão Jurídica de 
Acompanhamento da Copa (Co-
jac) da Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE).

 A CPI se baseia na auditoria 
realizada pelo Governo do Estado 
que apontou possíveis prejuízos 
decorrentes do contrato de con-
cessão da Arena das Dunas, equi-
pamento multiuso projetado para 
a Copa do Mundo de 2014, os quais 
ultrapassariam R$ 421 milhões aos 
cofres públicos.

O presidente da CPI da Are-
na das Dunas, deputado Coronel 
Azevedo (PSC) fez um balanço das 
atividades que entram na reta final 
das oitivas. Dez atores já foram 
ouvidos. “A maior contribuição da 
CPI é trazer esse tema para agenda 
política e pública do Estado. Que-
remos, principalmente que se faça 
o ajuste contratual, tornando o RN 
atrativo para investimentos. E se há 
algum crime, vamos encaminhar 
aos órgãos fiscalizadores encar-
regados da persecução criminal”, 
assinala.

“Ainda que não esteja finaliza-
da, a CPI da Arena já aponta para 
uma necessidade urgente de revi-
são do contrato entre o Governo 
do Estado e a empresa Arena das 
Dunas. Depoimentos de diversos 

agentes, sejam eles auditores, pro-
curadores, ex-secretários e empre-
sários, indicam a falta de estudos 
mais técnicos e de parâmetros 
mais nítidos para a determinação 
dos custos da Arena e da forma do 
cálculo das receitas transitórias da 
Arena para o Governo do Estado”, 
destacou a relatora da CPI, deputa-
da Isolda Dantas (PT). 

 A Cojac foi formada com o ob-
jetivo de assessorar, resolver e dar 
soluções às demandas jurídicas do 
Estado, em especial à Secretaria de 
Turismo, durante a Copa do Mun-
do de 2014. Entre as demandas 
estava a análise da minuta do con-

trato da Parceria Público Privada 
(PPP), firmada para construção e 
administração da Estádio de Fute-
bol Arena das Dunas.

Durante seu depoimento, Rai-
mundo Nonato de Lima, na con-
dição de testemunha, informou 
que a comissão, até dezembro 
de 2010, período em que presi-
diu a Cojac, teve suas atividades 
esvaziadas porque agia somente 
com base em provocações. “Essa 
era uma comissão formada por 
seis procuradores para assessorar 
todos os assuntos jurídicos rela-
cionados à Copa do Mundo em 
Natal”, disse ao afirmar que quan-

do provocada, os relatores emiti-
ram um parecer com sugestões e 
modificações na formatação do 
contrato que regeria a PPP. 

Participaram também da 12ª 
reunião da CPI os deputados sub-
tenente Eliabe (SDD), Tomba Fa-
rias (PSDB), Kleber Rodrigues (PL) 
e Getúlio Rêgo (DEM). A próxima 
reunião acontecerá no dia 19/10, 
quando serão ouvidas todas as tes-
temunhas elencadas no processo 
como fiscais de contratos, procura-
dores, autor do ofício 65/2013, além 
de representantes da Empresa Valo-
ra, responsável pelo financiamento 
da construção da Arena das Dunas.

INVESTIGAÇÃO | Comissão se 
baseia na auditoria realizada 
pelo Governo do Estado que 
apontou possíveis prejuízos 
decorrentes do contrato de 
concessão do estádio

CPI da Arena das Dunas chega 
ao 10º depoimento com avanços

17/08 - Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, 
e o auditor de Controle Interno do Estado, Marcos José 
Moura Fagundes.

24/08 - O diretor-presidente do Consórcio Arena 
das Dunas Concessão e Eventos S.A, Ítalo Mitre Alves 
de Lima

31/08 - O ex-secretário extraordinário da Copa do 

Mundo, Demétrio Torres.
08/09 - Iana Silva Gomes de Lima, auditora do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE).
14/09 - Kílvia de Freitas, diretora da LS Engenharia 

em Saúde Ltda. e Marcel Dantas Nogueira, diretor da 
2M Engenharia e Urbanismo.

21/09 - Auditores do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE), Vladimir Sérgio de Aquino Souto e José 
Rosenilton.

05/10/2021 - Procurador aposentado Raimundo 
Nonato de Lima, ex-presidente da Comissão Jurídica 
de Acompanhamento da Copa (Cojac) da Procurado-
ria Geral do Estado (PGE). 

QUADRO CPI DA ARENA  -  PESSOAS OUVIDAS

No último encontro, foi ouvido o procurador aposentado Raimundo Nonato de Lima

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RN
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Única no Brasil a apurar os 
gastos com a pandemia do 
novo coronavírus em âmbi-

to estadual, a Assembleia Legisla-
tiva do Rio Grande do Norte segue 
com o trabalho da CPI da Covid, 
que acaba de completar dois me-
ses. Até este momento, foram con-
vidadas ou convocadas 52 pessoas 
na condição de testemunhas, co-
laboradores e investigados. Destes, 
muitos já foram ouvidos e outros 
estão aguardando as datas de suas 
oitivas.

A CPI tem como presidente o 
deputado estadual Kelps Lima (So-
lidariedade). Além dele, compõem 
o grupo de trabalho Francisco do 
PT, como relator, e os deputados 
George Soares (PL), Getúlio Rêgo 
(DEM) e Gustavo Carvalho (PS-
DB). A instalação se deu no dia 4 
de agosto e, neste mês de outubro, 
atingiu o marco de 60 dias de fun-
cionamento ativo, com sessões às 
quartas-feiras e quintas-feiras no 
Plenarinho da Assembleia Legisla-
tiva, transmitidas ao vivo pela TV 
Assembleia, inclusive nas redes 
sociais.

Uma das apurações mais gra-
ves da CPI da Covid, de acordo com 
Kelps, diz respeito à perda de quase 
R$ 5 milhões pelo Governo do Esta-
do na compra de respiradores pelo 

Consórcio Nordeste, cujos recursos 
foram repassados pelos gestores do 
Governo do RN antes mesmo da 
assinatura do contrato que respal-
dava a transação.  Contudo, revela 
ele, os membros da CPI se preo-
cuparam em cumprir duas metas 
principais: “não transformar a CPI 
em um movimento de acusações 
sem fundamentos fáticos e evitar 
uso político eleitoral da comissão. 
O esforço é voltado para apurar o 

que foi feito com o dinheiro”, des-
taca.

“Há um intransigente respeito 
no tratamento com as testemu-
nhas, convidados e investigados 
para que, no fi m, nenhum inocente 
seja acusado erroneamente e ne-
nhum culpado, se houver, venha a 
alegar que teve alguma forma de 
sua defesa cerceada”, acrescenta o 
presidente da Comissão, deputado 
estadual Kelps Lima.

Doze suspeitas estão sendo 
investigadas pela CPI da Covid do 
RN, com os objetivos de recuperar 
recursos do RN que foram perdi-
dos; sugerir formas que podem 
melhorar a administração pública 
a partir de falhas que tenham sido 
constatadas em procedimentos 
administrativos dentro das repar-
tições públicas do Estado; e iden-
tifi car os culpados pelo mau uso e 
desvio de dinheiro público.

ATIVIDADE PARLAMENTAR |
Até este momento, foram 
convidadas ou convocadas 
52 pessoas na condição de 
testemunhas, colaboradores 
e investigados

CPI da Covid completa dois meses 
investigando a gestão da pandemia

Presidente da CPI, deputado Kelps Lima ressalta “intransigente respeito” às testemunhas 
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Aproximar o Poder Legislativo da socieda-
de. É esse o objetivo da nova campanha de 
comunicação da Assembleia do Rio Gran-

de do Norte lançada através de Live no perfil do 
Instagram da Casa. Oficialmente, a Assembleia 
apresentou o personagem virtual, Legis, feito em 
animação 3D, que a partir de agora mostrará co-
mo funcionam as deliberações da Casa e dos seus 
24 deputados. 

“Estamos mais uma vez, inovando com a 
Comunicação da Assembleia, ao lançarmos o 

Legis, um personagem para aproximar as pes-
soas do Parlamento. Já fizemos campanhas 
premiadas com temas de interesse da socieda-
de como adoção de crianças, autismo, aliena-
ção parental e mais recentemente, doação de 
sangue. Dessa vez, inovamos apresentando um 
personagem virtual, o Legis, um jovem gente 
boa, que vai detalhar como funciona as aprova-
ções de leis, o trabalho dos deputados estaduais 
que impactam na vida de todos”, disse o presi-
dente da Casa, Ezequiel Ferreira (PSDB). 

A campanha, desenvolvida pela Faz Propagan-
da em parceria com a Rox Estúdio e pela Diretoria 
de Comunicação da Assembleia está disponível 
nas mídias digitais, rádio e em TV no mês de ou-
tubro, como confirma a diretora de Comunicação 
da Assembleia, Marília Rocha. 

INOVAÇÃO  |  Feito com animação 3D,  
Legis mostrará como funcionam as 
deliberação da ALRN, aproximando-se 
da população por meio da tecnologia 

Assembleia Legislativa 
cria personagem 
virtual para apresentar 
ações da Casa

Dessa vez, inovamos 
apresentando um 
personagem virtual, o Legis, 
um jovem gente boa, que 
vai detalhar como funciona 
as aprovações de leis, o 
trabalho dos deputados 
estaduais que impactam na 
vida de todos”

“
EZEQUIEL FERREIRA 
PRESIDENTE DA ALRN 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RN
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O personagem Legis chegou 
chegando para, de forma lúdica, 
dar ainda mais visibilidade às 
ações internas da Casa, se so-
mando às outras estratégias que 
vem sendo utilizadas com maes-
tria pela Diretoria de Comunica-
ção Institucional. 

O Plenário, Comissões, Audi-
ências Públicas e outras ativida-
des parlamentares contam com 
uma cobertura jornalística em 
tempo real, além dos projetos e 
anexos, como é o caso da Escola 
da Assembleia. O Legis chega pa-
ra popularizar ainda mais outras 
temáticas como o processo legis-

lativo, os trâmites de leis e outras 
demandas e nomenclaturas pró-
prias do parlamento estadual. 

O Legis é como a “Lu” da Ma-
gazine Luiza, o “Novo Baianinho” 
das Casas Bahia e a “Nat” da Na-
tura: todos personagens virtuais 
que fazem sucesso na comuni-
cação e marketing de empresas. 
No poder público, um exemplo 
de mascote de sucesso é o Zé 
Gotinha, do Ministério da Saúde. 
“O motivo deles serem criados 
e existirem? Criar uma conexão 
mais próxima entre as pessoas”, 
destaca o diretor da Faz Propa-
ganda, Ricardo Rosado. 

Essa é a primeira vez que o Po-
der Público utiliza a ferramenta 
de personagem virtual para uso 
da Comunicação. Mais uma ino-
vação da Assembleia Legislativa 
do RN, que através do Planeja-
mento Estratégico, vem cons-
truindo e sendo referência para 
outras Casas Legislativas do País. 
“Assim como o projeto de Recur-
so Humanos, o Legis RH, o Legis 
Vídeo e tantos projetos exporta-
dos para outros estados, espera-
mos que o Legis seja parâmetro 
para inovações nos parlamentos 
do Brasil”, argumenta Ezequiel 
Ferreira.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RN
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A interiorização das ações le-
gislativas segue em curso na 
Assembleia Legislativa. Seja 

através de projetos como o Cone-
xão Parlamento, realizado pela 
Escola Assembleia, quanto através 
das audiências públicas, os even-
tos que a Casa realiza para discutir 
e propor soluções aos principais 
problemas da comunidade. Serri-
nha, Mossoró, Patu e Areia Branca, 
por exemplo, foram as quatro cida-
des que receberam as edições mais 
recentes das audiências públicas.

Para o presidente da Casa, de-
putado Ezequiel Ferreira (PSDB), 
ambas as iniciativas são exemplos 
da atuação parlamentar que não 
fica restrita apenas à capital, sede 
do Parlamento estadual. “A Casa 
tem as portas abertas para acolher 
e se comunica com a população 
através de diversos canais. Quando 
vamos ao interior, estreitamos ain-
da mais esses laços e damos voz a 
quem não era ouvido”, afirma.

Entre os eventos externos rea-
lizados nos últimos quatro meses, 
Serrinha sediou, no dia 2 de junho, 
a audiência pública proposta pelo 
mandato do deputado Kleber Ro-
drigues (PL) para discutir o pro-
blema do abastecimento d’água 
na cidade. O município sofre com 
a pouca oferta de água, apesar do 
esforço das gestões estaduais, ao 
longo dos anos, de realizar obras 
para garantir o atendimento bási-
co que hoje está colapsado.

Em agosto, no dia 4, foi a vez 
do Legislativo discutir e propor so-
luções para o Hospital da Mulher, 
em Mossoró. O debate na Câmara 
Municipal foi uma proposição do 
deputado Sousa (PSB) e foi focado 
no equipamento que está sendo 
construído pelo Governo do Esta-
do e que vai atender a população 
de Mossoró e região.

Patu, em 30 de setembro, se-
diou a audiência pública, realizada 
pelo mandato do deputado Dr. Ber-
nardo (MDB), para tratar da im-
plantação de uma Base Avançada 
do Samu na região do Médio Oeste 

Potiguar. As discussões tiraram 
encaminhamentos com relação 
às próximas providências a serem 
tomadas para a concretização des-
sa melhoria na área de saúde para 
todos os municípios da região.

Na próxima semana, dia 15, será a 
vez de Areia Branca receber represen-
tantes numa audiência pública com 
o tema “Privatização do terminal sa-
lineiro em Areia Branca: impactos na 
economia regional e situação dos por-
tuários pós arrendamento”. O debate 
é uma iniciativa do deputado Souza, 
que tem se dedicado à temática.

Conexão Parlamento
O projeto da Escola da As-

sembleia que está disseminando 
o saber e o conhecimento, qua-
lificando servidores públicos das 
Câmaras Municipais e a própria 
população potiguar, está a pleno 
vapor no seu projeto de expan-
são. Ao todo já são 55 escolas 
abertas em todo o RN.

O ciclo de aulas foi iniciado 
no dia 3 de agosto, com o curso 
de Empreendedorismo em Apodi, 
região do Oeste Potiguar. Depois 
foi a vez de Guamaré, na Região 
Central, com a “Jornada Pedagógi-
ca de Educação Parlamentar”, que 
também foi aos municípios de Por-
talegre, Mossoró, Baraúna, Currais 
Novos e Parnamirim.

Parlamento interioriza ações da AL 
e alcança todas as regiões do RN
INTERIORIZAÇÃO | Serrinha, 
Mossoró, Patu e Areia 
Branca, por exemplo, foram 
as quatro cidades que 
receberam as edições mais 
recentes das audiências 
públicas

Através de projetos disseminados pelo interior do estado, ALRN beneficia população distante da Grande Natal
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