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 Sherloquinho, esperto, ouviu que o 
prefeito Álvaro Dias não desistiu da 
candidatura a governador em 2022.. 
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 A|Terra tem cerca de 1.500 vulcões 
potencialmente ativos, que podem ter 
erupções nas próximas décadas.
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  O Brasil está fora da primeira viagem 
do secretário de Estado dos EUA, 
Antony Blinken, à América do Sul. 

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 Arena das Dunas abriga os shows 
de Jorge&Matheus, Limão com 
Mel e RaiíSaia Rodada.
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 Funcionários do Walfredo Gurgel 
e do Hospital Deoclécio Marques 
reclamam da falta de refeições. 
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Governo do estado anuncia progressão de carreira para 
magistério e reafirma compromisso com a Educação

POLÍTICA. 3 | Desembargador Gilson Barbosa, numa entrevista exclusiva ao Agora RN, disse não acreditar que os questionamentos feitos pelo presidente Jair 
Bolsonaro prejudiquem a credibilidade da urna: “Ele nunca apresentou provas”. O magistrado reforça que sistema de votação é seguro, sigiloso e auditável

ESPORTES. 16 | Miguel de Oliveira, campeão brasileiro em 1970, se notabilizou no boxe mundial cinco anos depois, ao 
conquistar o cinturão do peso médio-ligeiro do Conselho Mundial de Boxe. Ele morreu nesta sexta-feira, em São Paulo

CIDADES. 9 | No Dia do Professor, governadora Fátima Bezerra anunciou a concessão de duas letras da progressão salarial e 
mudança de nível para os professores efetivos da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. 

Presidente do TRE assegura que urnas 
eletrônicas são totalmente confiáveis

Boxe de luto: campeão mundial Miguel de Oliveira 
não resiste ao câncer no pâncreas e morre aos 74 anos
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Federações vão dar 
o que falar no RN

Últimas da Política

Styvenson insatisfeito

Nas próximas eleições, em 
outubro de 2022, as fe-
derações partidárias vão 

valer para as eleições de deputado 
estadual e deputado federal no 
Rio Grande do Norte e no Brasil. 
Nas eleições proporcionais (vere-
ador, deputado estadual, distrital 
e deputado federal), continua 
sem possibilidade de coligação. 
Os partidos que quiserem se unir 
antes da eleição devem formar 
federações.  PÁGINA 6

O senador Styverson Valetim 
(Podemos) não recebeu bem as 
especulações de que o ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves (PDT) po-
deria compor chapa com ele em 
2022.  Em 2018, o hoje senador 
se recusou a receber e tirar fotos 
com políticos tradicionais.

Governadora Fátima Bezerra voltou ao Instituto Padre Miguelinho, onde estudou, no bairro do Alecrim, para anunciar melhoria para mais de 12 mil profi ssionais

ELISA ELSIE/ASSECOM RN
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Um dia, nos gloriosos anos de 
1960, a Polícia Federal en-
trou numa das redações da 

extinta Editora Abril para prender e 
interrogar (não se sabe bem) algum 
jornalista e teria ouvido de Victor 
Civita, o dono da empresa, a seguinte 
advertência:

“Não mexam com os meus co-
munistas”.

À parte o folclore, esse tipo de 
história de capitalistas cujos negó-
cios estão recheados de esquerdistas 
construiu um mito sobre a imprensa 
e os jornalistas de maneira geral: o de 
que eles majoritariamente rezam pe-
las cartilhas da esquerda ideológica.

Então, por que eles são tão valio-
sos para empresários da comunica-
ção que construíram seus negócios 
primariamente para ter lucro?

Não é verdade, em primeiro lugar, 
que o talento e a competência te-
nham no esquerdismo político uma 
reserva de mercado.

Há excelentes jornalistas de di-
reita e esquerda nessa relação, como 
há picaretas em ambos os campos 
ideológicos.

Os tradicionais veículos de co-
municação pelo mundo têm orienta-
ções editoriais diferentes, mas não se 
furtam a abrir espaços à diversidade 
de pensamento, o que é um fenôme-
no exclusivamente das democracias.

Quando disse (e se ele disse real-

mente) “não toquem em meus comu-
nistas”, Civita estava pensando nos 
seus trabalhadores intelectuais; gen-
te disposta a lidar duramente com 
apurações complexas e na qualidade 
dos textos, contrariando a censura 
de imprensa vigente na época.

Ou seja, a censura foi o motor que 
levou parte da imprensa a resistir e a 
outra parte a capitular, sendo ambas 
representativas durante a vigência 
da ditadura militar no Brasil.

E houve talento em ambos os 
lados, como também sobejas de-
monstrações de mediocridade que 
in� uenciam a comunicação até hoje.

Contudo, as redes sociais em-
baralham esse jogo e a imprensa 
pro� ssional perdeu considerável 
espaço para as mentes criativas de 
comunicadores e � lósofos do “livre” 
pensamento.

“Como livre pensar é só pensar”, 
já disse Millôr Fernandes, será preci-
so que um passo decisivo seja dado 
para requali� car os conteúdos a par-
tir de uma vigilância rigorosa sobre 
mentiras e verdades, fatos e fakes.

Não será um controle e nem re-
gulação e muito menos censura.

O que será então?
Convenhamos, não é um desa� o 

nada simples considerando os avan-
ços tecnológicos das últimas déca-
das, mas é o que temos pela frente. 

É respirar fundo e seguir.

Direita, esquerda e imprensa

Mais um pouco
A princípio, os estadistas 

pensam e dão conselhos para 
que parlamentares e autorida-
des não batam cabeça no exer-
cício de suas funções institucio-
nais. E Lira meio que incorporou 
esta postura com frases desse 
tipo:

“Neste momento eu acho que 
os governadores deveriam ter 
um pouco mais de sensibilidade, 
trazer o debate para um campo 
mais de se pensar na sociedade” 
(...) “Porque na realidade não 
tem um estado que esteja mini-
mamente com as suas � nanças 
prejudicadas nesses últimos 
anos de arrecadação crescente, 
principalmente de combustí-
veis, energia e comunicações.”

Ora, primeiro-ministro!

Não surpreende
O Brasil está fora da primeira 

viagem do secretário de Estado 
dos EUA, Antony Blinken, à Amé-
rica do Sul. O chefe da diploma-
cia na gestão de Joe Biden viajará 
a Equador e Colômbia de 19 a 21 
de outubro. Ele tem encontros 
com o presidente do Equador, 
Guillermo Lasso, em Quito, na 
terça (19) e em Bogotá se reúne 
com o presidente Iván Duque, 
� cando lá  até quinta (21).

Buaaaa!
O presidente Jair Bolsonaro 

anda revoltado com o que mui-
ta gente anda fazendo com ele, 
culpando-o pela disparada dos 
combustíveis. Para lideranças 
evangélicas, uma base aliada 
que ele vem perdendo, o presi-
dente con� denciou que chora 
escondido no banheiro para 
que a primeira-dama não o vis-
se. A� nal, ela o acha o marido 
um machão da casa e não seria 
justo pagar esse mico.

Então, continuamos pagan-
do.

Opa, aliás...
..., senhor presidente, a in-

� ação acelerou em setembro 
no Brasil, voltando a castigar 
como sempre  os mais pobres, 
de acordo com o mais recente 
levantamento do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea).

Em setembro,ela acelerou 
para 1% ou mais sobre as cama-
das despossuídas, di� cultando o 
acesso a alimentos, energia elé-
trica e gás de cozinha.

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

Primeiro Ministro
Com a proximidade das elei-

ções, o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), vem se mos-
trando cada dia mais um primei-
ro-ministro do débil governo Bol-
sonaro.

Nesta sexta-feira, por exemplo, 
esse estadista  voltou a rebater os 
governadores sobre o projeto apro-
vado pelos deputados que altera a 
regra de tributação sobre combus-

tíveis.  E disse não ser correto eles 
a� rmarem que a mudança afetará 
a arrecadação dos estados.“Eu te-
nho só que lastimar, porque talvez 
esse senador não sinta no bolso a 
di� culdade de um caminhoneiro, 
de um uber, de um taxista, os fretes 
que impactam a vida do brasileiro 
de uma maneira geral, e nós não 
podemos � car na letargia, na inér-
cia de não fazermos nada”, a� rmou 
Lira numa entrevista à Globonews.  

Rafael Motta se 
posiciona contra a 
Reforma Administrativa

Em tramitação na Câmara dos 
Deputados e podendo ser vo-
tada a qualquer momento no 

Plenário da Casa, a Reforma Admi-
nistrativa (também conhecida como 
a PEC 32/20) já tem o voto contra 
garantido de um parlamentar poti-
guar. Trata-se do deputado federal 
Rafael Motta (PSB), que manifestou 
o seu voto contrário à proposta, se 
unindo na campanha em defesa dos 
servidores públicos do Brasil, en-
cabeçada pela direção nacional do 
Partido Socialista Brasileiro. 

Segundo Rafael, é indiscutível 
que a administração pública brasi-
leira precisa de mais e� ciência. No 
entanto, a PEC 32 ataca os pilares 
que, desde a última Constituição, 
têm sido decisivos para nortear os 
serviços públicos no país. Para o 
deputado, é importante ampliar o 
debate sobre a proposta. “Antes que 
seja aprovado o projeto que mexe 
com a vida e estabilidade de tantas 
famílias, é preciso dialogar com a 
sociedade, destacando a impor-
tância do serviço público. Nenhum 
país, estado ou município funciona 
sem um quadro de servidores pú-
blicos efetivo”, disse. 

O parlamentar argumentou, 
ainda, que defender a Reforma re-
presenta um retrocesso. “Na contra-
mão de um aperfeiçoamento técni-
co e pro� ssional da administração 
pública, a PEC traz a previsão de 
cortes de direitos nas mais diversas 
categorias, concentração de pode-
res descomunais e abre margem 
para um loteamento ideológico 
prejudicial na dinâmica dos cargos 
públicos, favorecendo o desmonte e 
desvalorização dos serviços e servi-
dores em um momento em que eles 
mais devem ser valorizados”, com-
pletou o deputado Rafael Motta. 

A proposta que tramita na Câ-
mara prevê uma série de mecanis-
mos que podem ser prejudiciais ao 
serviço público, como a redução da 
jornada de trabalho e remuneração; 
contratação irrestrita de terceiriza-
dos e temporários por até 10 anos, o 
que pode impactar diretamente os 
concursos públicos; possibilidade 
de exoneração caso o cargo se torne 
obsoleto; modi� cação nos critérios 
para demissão e procedimentos de 
avaliação de desempenho, entre ou-
tros pontos. 

Aprovada na Comissão Espe-
cial da Casa, como a Reforma Ad-
ministrativa é uma PEC precisa de, 
no mínimo, 308 votos favoráveis, 
em dois turnos, para ser aprovada 
no plenário da Câmara dos Deputa-
dos. Depois vai ao Senado Federal, 
onde precisa ter no mínimo 49 vo-
tos, também em dois turnos, para 
então ser promulgada.

DIVULGAÇÃO

POSIÇÃO | Deputado 
federal  argumenta que a 
reforma é um retrocesso 
na administração pública 
brasileira e que vai votar 
contra sua aprovação

Rafael Motta afirma que reforma administrativa deve ser debatida com sociedade
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TULIO LEMOS
@blogtuliolemos

@tuliolemosrn
tuliolemosjornalista@gmail.com

Candidatura 
Sherloquinho andou pelos 

corredores da prefeitura de Natal e 
ouviu que o prefeito Álvaro Dias não 
desistiu da candidatura a governa-
dor no próximo ano. O pai de Adju-
to, matreiro, está preservado para 
chegar sem arranhões em 2022. 6 de 
abril é a data da decisão.

Voto
O voto da deputada Natália Bo-

navides pela alteração do cálculo do 
ICMS, que trará prejuízo de quase 
500 milhões por ano ao RN, ainda 
não foi digerido na governadoria. Di-
ferente de Natália, o povo de Fátima 
não encontrou motivo para sorrir.

Novidade
Vem do Alto Oeste uma novida-

de para deputado federal que pode 
tirar o sono dos atuais deputados. 
O nome do candidato é Major Bri-
lhante, que já conta com dezenas 
de apoio em vários municípios. Ele 
ainda não escolheu a � liação parti-
dária.

Parnamirim
Agita Parnamirim mensagens 

cifradas que circulam em grupos 
de WattsApp e sinalizam para 
suposta delação premiada de um 
vereador da cidade

Lobo Solitário
Diz uma das mensagens: “O 

lobo solitário assim que assumiu 
o mandato ainda em janeiro con-
traiu um empréstimo de 50 mil pa-
ra descontar em seu contracheque 
a pedido da 1a dama, ele entregou 
os 50 mil que a � nalidade era para 
ela trocar de carro, ele foi preso e � -
cou sem salário e até hoje ninguém 
arcou com o débito junto ao Banco 
do Brasil”.

Quebra cabeça
Outra mensagem aguça a 

curiosidade: “Em solo do Trampo-
lim da Vitória, um elo que se une 
com os verdes canaviais, um que-
bra cabeça bem montado, mas não 
tão complicado de decifrar, basta 
ter inteligência. 3 peças importan-

tes deste quebra cabeça, o diretor 
de uma autarquia (defensor fake) o 
bobo da corte, segundo chefe maior 
da terra do Rio Pequeno e um lobo 
solitário encarcerado. O trabalho 
do defensor fake é de pombo cor-
reio, levando e trazendo informa-
ções lá da terra da cana de açúcar 
para nossa Trampolim da Vitória, 
pelo menos 3 vezes semanais.”

Quebra cabeça II
“A vida dos verdes canaviais, 

vem � cando para trás, o foco hoje 
é a querida Trampolim da Vitória. 
O Defensor fake deixou uma jovem 
senhora tomando conta do lobo 
solitário encarcerado, alimentan-
do-se apenas de informações e 
sonhos. Juntamente com o bobo 
da corte, o segundo maior chefe 
da Trampolim da Vitória, vem ten-
tando conquistar admiradores (as) 
peças chaves do processo do Fura 
Fila, POR LIVRE ESPONTÂNEA 
PRESSÃO. Mas os representantes 
do poder independente já estão 
ciente e de olhos bem abertos.”

DIVULGAÇÃO
ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

“Em 25 anos de uso da urna 
eletrônica, jamais houve 
comprovação de fraude”, 

a� rmou o presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral no Estado (TRE-
-RN), desembargador Gilson Barbo-
sa, em entrevista exclusiva ao Agora 
RN, nesta sexta-feira (15).  Con� ra a 
entrevista:

 Agora RN: Este ano comemoramos 
os 25 anos de implantação da urna 
eletrônica. Qual o impacto dela no 
processo eleitoral brasileiro?

Gilson: O sistema eleitoral brasilei-
ro possui reconhecimento inter-
nacional. As urnas eletrônicas são 
utilizadas há mais de duas décadas 
sem qualquer prova concreta de 
fragilidade operacional que possa 
propiciar fraudes nos resultados. 
Tenho quase 40 anos de magistra-
tura e participei de eleições no an-
tigo sistema de votação em cédulas 
de papel e apuração manual. Esse, 
além de ser passível de fraudes, era 
um processo lento, cheio de erros 
e suspeição. Tudo isso foi transfor-
mado com a instituição do voto 
eletrônico.
Em 25 anos de utilização da urna 
eletrônica, jamais houve compro-
vação de fraude. Todo o processo 
é auditável e � scalizado pelos cida-

dãos, partidos políticos, universida-
des e várias instituições da socieda-
de. As auditorias de código fonte e 
avaliações públicas de segurança 
testam frequentemente a urna e a 
sua tecnologia.

Agora RN: Os constantes questio-
namentos e ataques feitos pelo 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) em relação à segurança e 
integridade das urnas eletrônicas 
prejudicou a credibilidade desta?

Gilson: Não acredito que os 
questionamentos feitos pelo 
presidente Jair Bolsonaro preju-
diquem a credibilidade da urna. 
Ao ser questionado sobre frau-
des, ele nunca apresentou pro-
vas. O que se pode a� rmar é que 
o atual processo eletrônico de 
votação brasileiro tem cumprido 
devidamente o seu objetivo pre-
cípuo: garantir a integridade e a 
segurança do processo eleitoral. 
Sob esse sistema, foram eleitos 
quatro presidentes da República, 
entre eles o senhor Jair Bolsona-
ro, além de milhares de outros 
agentes políticos. Nunca se apre-
sentou perante o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) qualquer 
evidência ou mesmo indício de 
fraude.
 Trata-se de um sistema de vota-
ção seguro, sigiloso e auditável. A 
implantação da urna eletrônica no 

Brasil, com seus diversos mecanis-
mos de segurança, permitiu a eli-
minação de vários tipos de fraudes 
e de erros humanos existentes no 
antigo processo eleitoral, tais como 
a duplicidade de votos e a troca de 
cédulas eleitorais durante a conta-
gem.
 O sistema eletrônico também as-
segura o total sigilo do voto: não é 
possível saber em quem o eleitor 
votou, protegendo-o de pressões 
indevidas. Além disso, o voto no 
Brasil é auditável antes das eleições 
(os sistemas da urna eletrônica são 
devidamente assinados e lacrados 
com a participação de todos os 
interessados), durante as eleições 
(dezenas de urnas são sorteadas 
em todos os estados para um teste 
de integridade no dia da votação) e 

depois das eleições (é possível con-
ferir os boletins impressos pelas 
urnas ao � nal da votação com a 
totalização divulgada pelo TSE.

Agora RN: Já foi traçado plano de 
segurança para as eleições do pró-
ximo ano no Estado? Se sim, o que 
há de diferente em relação ao últi-
mo pleito

Gilson: O TRE-RN iniciou em junho 
deste ano o planejamento das Elei-
ções Gerais de 2022. Foram criados 
grupos de trabalho permanentes 
das Eleições 2022 para tratar de 
assuntos como Encerramento do 
alistamento eleitoral; Comunica-
ção; Mesários e colaboradores; 
Atividades de preparação e dia da 
eleição; Apuração dos resultados e 
Segurança do pleito. A ideia é que 

o planejamento das Eleições 2022 
do RN seja aprovado em novembro 
deste ano.

Agora RN: Já existe orçamento para 
as Eleições Gerais de 2022 no RN ?

Gilson: A questão orçamentária 
das Eleições 2022 ainda está em 
nível de TSE.

Agora RN: Sobre o Prata da Casa, 
qual foi o objetivo maior do evento?

Gilson: O Projeto Prata da Casa 
teve o objetivo de celebrar os 
25 anos de utilização da Urna 
Eletrônica e, principalmente, 
disseminar informações corre-
tas e con� áveis sobre o funciona-
mento do processo eletrônico de 
votação ao eleitorado. 
O tema urna eletrônica tem sido 
um dos mais comentados do mo-
mento e o nosso papel é mostrar à 
sociedade que esse é um sistema 
seguro de votação e acompanha os 
avanços tecnológicos. E para isso, 
nada melhor que debater sobre a 
segurança dos sistemas eletrônicos 
de votação, apuração e totalização 
da Justiça Eleitoral.
Além de abordar sobre a segurança 
do processo eletrônico de votação, 
o projeto Prata da Casa debaterá 
temas caros à Justiça Eleitoral, co-
mo a participação feminina no pro-
cesso democrático, desinformação 
e Fake News.

Presidente do TRE garante segurança 
das urnas eletrônicas para pleito de 2022

Barbosa: “Nunca se apresentou qualquer evidência ou mesmo indício de fraude”

Não tô nada satisfeita 
com esse seu sorrisinho 

só fazendo besteira. 
Se ligue mulé! Gov, relaxe. 

Vou me ligar mais nas 
paradas de sucesso 

do PT
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Médico
Segunda, 18, o Dia do Médico. 

Homenagens merecidas a esses 
pro� ssionais, verdadeiros heróis 
no combate a catástrofe da pan-
demia.

Consórcio
Desde 1998, vi na Alemanha o 

sucesso dos consórcios de municí-
pios para a prestação de serviços es-
senciais à população. Como deputa-
do federal, defendi essa alternativa e 
apresentei projeto de lei.

Iniciativa
Saúdo a iniciativa do prefeito do 

Assú, Gustavo Soares, pela estrutu-

ração do Consórcio Inter federativo 
de Saúde, a � m de atender as cida-
des do Vale, que aderirem. Exemplo 
que deve prosperar;

Terceira via
Ciro Gomes, ao trocar farpas 

com Lula e Dilma, tem o único ob-
jetivo, que é valorizar-se como anti-
petista e ser o nome da terceira via.

Aspirina
Esse medicamento deixa de ser 

recomendado por especialistas dos 
EUA como prevenção de ataque 
cardíaco. Motivo são riscos de he-
morragia superarem os benefícios 
do tratamento.

Revolução
Nova geração de remédios contra 

Covid promete revolucionar trata-
mento. Pílulas com ação antiviral em 
fase � nal de testes serão indicadas pa-
ra tratamento imediato da infecção.

Vulcão atrai turistas
Agora, o vulcão levou La Palma a 

pendurar a placa de “lotado”. Curio-
sos e jornalistas se uniram aos turis-
tas habituais que viajam às ilhas. Os 
aviões e navios chegam lotados de 
mochileiros com suas câmeras.  Vêm 
com o simples objetivo de ver o vul-
cão, no turismo vulcanológico. Não 

há hospedagem e o trá� co é intenso 
nas outrora ruas vazias da ilha.

Perigo
O planeta Terra tem cerca de 

1.500 vulcões potencialmente ativos, 
que podem ter erupções nas próxi-
mas décadas.

Marqueteiros
O STJ considerou impenhoráveis 

os recursos do fundo partidário para 
pagamento de dívidas. As empresas 
de comunicação correrão riscos, se 
não tiverem garantias subsidiárias 
dos clientes candidatos em 2022.

Galinha dos ovos de ouro I
Bolsonaro e os � lhos poderão � liar-se ao PP, partido que já abrigou o 

presidente entre 2005 e 2016. A exigência do � lho Flávio Bolsonaro é “boa 
fatia” da galinha dos ovos de ouro, que é o fundo partidário, estimado em 
R$ 140 milhões de reais.

Galinha dos ovos de ouro II
O impasse é que o tesoureiro do Progressistas, Ricardo Barros (PR), já 

deixou claro o desejo de que Bolsonaro se � lie, mas ele deve � nanciar o 
partido com uma enxurrada de doações de apoiadores, e não o inverso.

Condenação
Inexplicável a posição do 

senador Davi Alcolumbre, ao 
segurar na CCJ do Senado, 
arbitrariamente, a indicação 
do advogado André Mendon-
ça ao STF. Falta de nível e de 
espírito público.

Vice
Caso o governador Edu-

ardo Leite ganhe a prévia do 
PSDB, já há articulações de 
uma aliança com o partido 
“União Brasil”, desde que ele 
concorde com a indicação de 
Henrique Mandetta para seu 
vice.

Desistência
A oposição desistiu da re-

alização de protestos contra 
Bolsonaro  no próximo 15 de 
novembro. Os bolsonaristas 
já se organizam para colocar o 
povo nas ruas na mesma data, 

em apoio ao presidente.

Vacina universal
A conceituada revista 

cienti� ca “Sciense” divulgou 
artigo, comprovando que ape-
nas uma futura “vacina uni-
versal”, que inclua a covid19, 
evitará futuras pandemias.

Alerta 
No artigo, epidemiolo-

gistas alertam, que “existem 
milhares” de coronavírus “ca-
pazes de infetar um grande 
número de animais” e que 
podem transmitir a humanos.

Esforço
O apelo é para que haja 

“esforço mundial”, conside-
rando que os custos da pan-
demia atual são cerca de “500 
vezes superiores” ao dinheiro 
necessário para desenvolver 
uma vacina universal.

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Eu acredito que se por 
ventura o vereador Diogo 
[Rodrigues da Silva] � zer 

a delação premiada, colaborando 
com a justiça, muitos políticos de 
Parnamirim, inclusive alguns que 
atualmente exercem mandatos vão 
cair junto com ele, porque isso era 
organização criminosa e eu tenho 
certeza de que o vereador não es-
tava sozinho nessa não”. Essa foi a 
declaração do vereador de Parnami-
rim Zico Matias de Moura (PTB), em 
entrevista nesta quinta-feira (14), ao 
Jornal Agora RN, ao se referir sobre a 
possibilidade do ex-vereador Diogo 
Rodrigues da Silva (PSD), fazer cola-
boração premiada com a Justiça do 
Rio Grande do Norte, sobre a opera-
ção “Fura Fila”.

O vereador de Parnamirim Zico 
denuncia que: “Muitas pessoas que 
estavam aguardando chegar a sua 
vez na � la do SUS [Sistema Único de 
Saúde], que realmente precisavam 
fazer exames ou cirurgias médicas 
perderam a sua vida, por conta 
dessa quadrilha criminosa”. E pros-
seguiu: “E infelizmente isso não só 
acontece em Parnamirim não, é no 
Brasil todo. Na política é assim, uma 
mão lava a outra”, desabafou.

Preso, acusado de che� ar um 
esquema de fura-� la para marcação 
de consultas e exames por meio do 

Sistema Único de saúde (SUS), no 
Rio Grande do Norte, o ex-vereador 
de Parnamirim Diogo Rodrigues da 
Silva (PSD), agora poderá ter a pos-
sibilidade de abrir a boca em uma 
delação premiada. 

Segundo o Ministério Público 
do Estado ainda antes de se eleger 
vereador em 2020, Diogo Rodrigues 
da Silva teria montado o esquema 
de inserção de dados falsos no Siste-
ma Integrado de Gerenciamento de 
Usuários do SUS (SIGUS), burlando 
a � la do Sistema Único de Saúde.

Questionado sobre qual é a 
expectativa para a delação pre-
miada do ex-vereador Diogo 
Rodrigues da Silva, que poderá 
esclarecer fatos e trazer ao co-
nhecimento do público outros 
possíveis envolvidos no esquema 
“Fura Fila” do SUS, o presidente 
da Câmara de Vereadores de Par-
namirim Wolney França (PSC), 
disse por meio de uma nota o� -
cial encaminhada a nossa equipe 
de reportagem que: “Este é um 
assunto sobre o qual o nosso pa-
pel como presidente da Casa é 
institucional, tendo oferecido ao 
parlamentar todo o apoio ins-
titucional que nos diz respeito, 
não cabendo, porém, tecer co-
mentários sobre a esfera jurídica 
pessoal do vereador. Esperamos, 
isto sim, que tudo se esclareça da 
forma mais rápida, justa e digna 
possível”, declarou em nota.

Ainda por meio de da nota, 
Wolney França explicou que “não 
tive acesso ao processo” e “nem fa-
ria sentido ter”, pois “sequer somos 
parte do mesmo” e, portanto, seria 
“irresponsável” da minha parte 
fazer quaisquer “comentários a res-
peito”.

O esquema
As investigações do MPRN foram 

iniciadas em 2019, após denúncias 
de servidores da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap). Segundo a 
corporação, a investigação descobriu 
que desde 2017 uma suposta organi-
zação criminosa inseria dados falsos 
e alterava informações no Sistema 
Integrado de Gerenciamento de 
Usuários do SUS (SIGUS) - sistema 
informatizado utilizado pela Sesap 
e por alguns municípios do Estado 
para regular a oferta, autorização, 
agendamento e controle de procedi-
mentos ofertados pelo SUS.

Segundo o MPRN, as investiga-
ções apontaram que o esquema se-
ria encabeçado pelo vereador Diogo 
Rodrigues da Silva, eleito vereador 
por Parnamirim em 2020. Ainda an-
tes de se eleger, usando sua posição 
dentro da estrutura administrativa 
do município de Parnamirim, ele te-
ria montado o esquema de inserção 
de dados falsos no SIGUS, burlando 
a � la do SUS.

Essas invasões na ferramenta de 
regulação seriam capazes de inter-
ferir na sequência de elegibilidade 
de procedimentos médicos geren-
ciados pelo Sistema. Desta forma, 
o grupo furava a chamada “� la do 
SUS”, propiciando vantagens inde-
vidas aos fraudadores.

Secretários municipais de Saú-
de e de Assistência Social também 
estariam envolvidos com o esque-
ma fraudulento. O MPRN apurou 
que cinco mantinham ligação 
direta com Diogo Rodrigues. Por 
esse motivo, a Justiça determinou 
o afastamento e a proibição de ocu-
par cargo comissionado ou de ser 
contratado temporariamente pelo 
Poder Público.

Delação de vereador preso 
poderá abalar Parnamirim:
 “Era organização criminosa”
SUSPENSE | Vereador 
da oposição afirma que 
delação poderá produzir 
a queda de vários 
políticos em Parnamirim

JOANA LIMA/SECOM

Vereador Diogo Rodrigues está preso por envolvimento no esquema que fi cou conhecido como Fura Fila na saúde pública
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
As federações nacionais que darão o que 
falar em 2022 juntas nas eleições locais do RN

Nas próximas eleições, em outubro de 2022, as federações par-
tidárias vão valer para as eleições de deputado estadual e deputado 
federal no Rio Grande do Norte e no Brasil. Nas elei-
ções proporcionais (vereador, deputado estadual, 
distrital e deputado federal), continua sem possibili-
dade de coligação. Os partidos que quiserem se unir 
antes da eleição devem formar federações.

As federações têm natureza permanente, ou 
seja, são formadas por partidos que têm a� nidade 
programática e duram pelo menos os quatro anos 
do mandato. Se algum partido deixar a federação antes desse prazo, 
sofre punições, tais como a proibição de utilização dos recursos do 
Fundo Partidário pelo período remanescente. Federações devem 
ter abrangência nacional, o que também as diferenciam do regime 
de coligações, que têm alcance estadual e podem variar de um es-
tado para outro.

Nacionalmente, três possibilidades estão em curso para federa-
ções em 2022, que deve ser seguida obrigatoriamente nos Estados. 
Algumas das maiores legendas iniciam negociações: PP de Beto Ro-

Vem aí...
Conhecido na Câmara 

Municipal do Natal por arti-
cular nominatas, o assessor 
parlamentar Naelson Borja já 
anda revelando que a futura 
nominata da União Brasil, deve 
receber o secretário da Semtas, 
Adjuto Dias, � lho do prefeito 
Álvaro Dias. Assim, os vereado-
res da capital que pretendem 
concorrer a deputado estadual 
somariam votos para Adjuto. 
Naelson fechou apoio nos bas-
tidores à reeleição da deputada 
federal Carla Dickson, que está 
deixando o Pros para fortalecer 
a União Brasil no RN.

Sonho
O empresário Haroldo 

Azevedo, que pegou a estrada 
do interior e há meses con-
cede entrevistas em várias 
rádios, sonha que sua candi-
datura ao Senado cresça. Seria 

um nome na chapa da gover-
nadora Fátima Bezerra com o 
apoio do PT. Mas, Haroldo es-
tá sentindo sua caminha lon-
ga. O senador Jean Paul Prates 
(PT), lanterna nas pesquisas, 
sabe que seu nome não passa 
de março. Quem sabe se Jean 
Paul Prates e Haroldo acabam 
suplentes do futuro nome? 

Não receptivo
O senador Styverson Va-

letim (Podemos) não recebeu 
bem as especulações de que 
o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT) poderia compor 
chapa com ele em 2022. Carlos 
foi prefeito quatro vezes de Na-
tal, político profissional e inte-
grante de uma família que há 
anos dominou o RN. Styverson 
prega tudo contra em seus dis-
cursos. Em 2018, o hoje senador 
se recusou a receber e tirar fotos 
com políticos tradicionais.

sado, PL de João Maia e Republicanos de Benes Leocádio abriram 
conversas nesse sentido. Os partidos dos três deputados federais 

podem se unir no RN. Para as reeleições dos três 
seria ótimo. O problema que o PL de João Maia é 
ligado na Assembleia Legislativa ao Governo Fáti-
ma Bezerra. Os deputados George Soares, Kleber 
Rodrigues e Ubaldo Fernandes estão na base. 

Já outra federação seria quase “água e óleo” 
como o MDB de Walter Alves e Garibaldi com o 
Solidariedade de Kelps Lima e de Allyson Bezer-

ra, em Mossoró. Essa ainda constava o Avante de Raniere Barbosa.  
Os movimentos ocorrem logo após a criação do “União Brasil 44”, 
resultado da fusão entre DEM e PSL. Essa será orquestrada pelo 
ex-senador José Agripino, que monta um bloco contra a governa-
dora Fátima Bezerra (PT). Isso não agrada a turma do presidente da 
Câmara Municipal do Natal, Paulinho Freire (PDT), que pode sair a 
deputado federal. Também há negociações envolvendo Cidadania, 
Rede e PV, e, na esquerda, o PCdoB de Antenor Roberto com o PSB 
de Rafael Motta.

JOANA LIMA/SECOM

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

Maior produtor de energia eó-
lica do Brasil, o Rio Grande 
do Norte será diretamente 

bene� ciado pela proposta de emenda 
ao projeto da Reforma Tributária pa-
ra uma modi� cação na cobrança do 
Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) sobre energia 
apresentada pelo senador Jean Paul 
Prates (PT) ao Senado, nesta sexta-
-feira (15). Para o parlamentar, com 
a alteração na divisão do ICMS entre 
estados produtores e consumidores, o 
setor impulsionará ainda mais a arre-
cadação do Estado, bene� ciando toda 
a sociedade potiguar.

“Atualmente o ICMS incide no 
ponto � nal de consumo, nos locais 
de destino. Nossa proposta é que o 
imposto seja dividido entre os estados 
produtores e consumidores de ener-
gia. As empresas de energia eólica já 
geram emprego e movimentam uma 
grande cadeia produtiva no nosso 
estado, bene� ciando diretamente o 
Rio Grande do Norte, que hoje � gura 
como um líder na produção de energia 
eólica do Brasil”, a� rmou.

O senador explicou que a emenda 
apresentada propõe a divisão gradual 
ICMS, que atingirá o percentual � nal 
da partilha em cinco anos. Após esse 
período, a ideia é que os estados gera-
dores de energia � quem com 50% do 
valor do ICMS e a outra metade seja 
destinada aos estados consumidores 
dessa energia. “Meio a meio. Conside-
ramos uma modi� cação justa”, refor-
çou.

Jean defende o fato de que os esta-
dos geradores de energia têm gastos 
e outros esforços para a manutenção 
dessas atividades, a exemplo de licen-
ciamentos, estruturação dos espaços 
para exploração energética, então a 

divisão do imposto seria o correspon-
dente a essas demandas. E que, da 
forma que é cobrado, o ICMS sobre 
a energia é um mau indicador am-
biental. Isso porque o imposto acaba 
bene� ciando quem mais gasta ener-
gia, quando incide sobre o uso e não 
a produção. “Queremos corrigir isso 
também”, a� rmou.

“Não passa de anestésico”, diz Jean 
sobre PL que altera ICMS dos combus-
tíveis

O senador Jean comentou ainda 
sobre a aprovação do projeto de lei 
11/2021 que altera a forma da cobran-
ça do ICMS dos combustíveis, ocorri-
do na última quarta-feira (13). O pro-

jeto, que estabelece um valor � xo para 
a cobrança do ICMS sobre os combus-
tíveis, pode causar prejuízos de até R$ 
440 milhões por ano ao Rio Grande do 
Norte, conforme estudos da Secretaria 
de Estado da Tributação (SET).

“Essa medida é um paliativo peri-
goso. Não passa de um anestésico. A 
dor da crise causada pelos reajustes 
dolarizados em tempo real é causa-
da pela política de preços internos 
adotada desde 2017. O Brasil é autos-
su� ciente em petróleo e não deveria 
estar 100% sujeito às intempéries e 
conjunturas de outros países. A Petro-
bras não deveria estar agindo como se 
fosse uma mera importadora, desace-

lerando suas próprias re� narias para 
dar espaço ao combustível importa-
do”, a� rmou.

Para ele, alterar o preço-base é 
medida super� cial cujo percentual de 
redução irá desaparecer em questão 
de dias e baixar o preço da gasolina em 
8% é um anestésico que será engolido 
pelos aumentos que ocorrerão nos 
próximos meses, em função da reto-
mada da economia mundial. E o “ga-
nho” de hoje será diluído nos próximos 
aumentos, anulando os efeitos. Ele 
disse ainda que esse “erro” está impli-
cando em perda de competitividade 
e causando extremo e desnecessário 
sofrimento à população.

“Essa insistência em manter um 
preço como se o país fosse um impor-
tador absoluto de combustíveis de to-
da espécie e de óleo cru, como se não 
tivesse nenhuma re� naria ou produ-
ção de petróleo está custando caro ao 
país, que roda a diesel e tem uma enor-
me parcela da população que usa gás 
e gasolina e álcool para se locomover. 
Todo o país será penalizado”, a� rmou.

Jean comentou ainda a fala de Jair 
Bolsonaro sobre querer privatizar a 
Petrobras porque não consegue con-
trolar o preço dos combustíveis. “É o 
� m da picada, é a inversão de todos os 
argumentos e lógicas imagináveis em 
um país soberano e autossu� ciente 
em petróleo. É passar o atestado de 
fracasso e incompetência absoluta 
porque é justamente a Petrobras co-
mo instrumento de política de preços 
e sociais econômicas que é a razão de 
ser dela”, � nalizou.

Emenda de Jean modifica divisão de 
ICMS sobre energia e beneficia o RN
MUDANÇA | Senador Jean 
Paul Prates afirma que 
mudança na Reforma 
Tributária poderá 
proporcionar benefícios 
para o RN

Para Jean Paul, mudança na divisão do ICMS irá impulsionar a arrecadação de tributos pelo governo do Estado
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Passeios de buggy são 
bem avaliados por turistas 

Os serviços dos passeios de 
buggy em Natal e região fo-
ram avaliados pelo Instituto 

Fecomércio Rio Grande do Norte. 
Os dados foram apresentados ao 
presidente do Sindbuggy RN, Hertz 
Medeiros, e ao coordenador da 
Câmara Empresarial do Turismo 
da Fecomércio RN (CET), George 
Costa.

O presidente da Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz, reforçou o 
trabalho da Federação em apoiar as 
atividades que fazem o turismo no 
estado. “Esses números irão nor-
tear o trabalho desenvolvido pela 
categoria, buscando aperfeiçoar o 
serviço prestado para atender não 
só o turista, mas os potiguares que 
fazem os passeios de buggy pelo 
nosso litoral”, a� rmou Marcelo.

Os números foram apresen-
tados pelo diretor de Inovação e 
Competitividade, Luciano Kleiber, 
e trazem uma boa perspectiva aos 
bugueiros e passageiros. Quando 
avaliados sobre o atendimento dos 
bugueiros, 75,1% dos entrevista-
dos elogiam o serviço, bem como 
a pontualidade (99,3%), empatia 
(67%), e conhecimento técnico e 
teórico (98,5%).

Além disso, 78,1% dos turistas 
indicaram o passeio como ótimo, 
20,9% indicaram como bom. Os 
que mais indicariam são os turis-
tas das regiões Sul (88,9%) e Norte 
(88,9%). Ainda, 97% dos usuários 
revelaram que fariam o passeio de 
buggy novamente.

No � nal, a nota que o usuário 
daria para o passeio realizado, de 0 a 
10, 65,5% responderam a nota “Dez”; 
23,2% responderam a nota “Nove”; 
8,9% “Oito” e apenas 2,5% notas “Se-

te ou inferior”.
“Essa pesquisa veio em uma 

boa hora para categoria e apresen-
ta números satisfatórios. Vamos 
juntar os bugueiros, mostrar os 
dados e expandir essa nossa qua-
lidade para o restante do litoral, e 
ainda, pleitear através dos núme-
ros, melhorias e quali� cação para 
os pro� ssionais”, declarou Hertz 
Medeiros, presidente do Sindibug-
gy. A entidade representa mais de 
720 bugueiros credenciados.

O coordenador da Câmara Em-
presarial do Turismo, George Cos-
ta, comentou que, com os números 
apresentados pela Fecomércio, é 
possível mostrar aos poderes pú-
blicos e rea� rmar o nível de rele-
vância que a atividade tem para a 
cadeia turística.

“São resultados satisfatórios 
que comprovam a qualidade do 
serviço. São pro� ssionais que fa-
zem bem o seu trabalho e ajudam 
na imagem do turismo do RN”, co-
mentou Costa.

Levantamento
 O per� l do consumidor de pas-

seios de buggy são homens, com 
56,2%; com faixa etária de 25 a 34 
anos (34,2%). A renda média indivi-
dual dos usuários do passeio foi de 
5,2 salários.

Na amostra, um pouco mais de 
46,1% dos usuários dos passeios 
eram da região Sudeste; 30,3% da 
região Nordeste; 11,1% da região 
Sul. A maioria eram pessoas vindas 
de São Paulo (26,8%), Pernambuco 
(13,5%); Minas Gerais (11,1%); Rio 
de Janeiro (7,9%).

Dos turistas, 84,2% estavam 
fazendo o passeio de buggy pela 
primeira vez; 15,8% estavam repe-
tindo o passeio. Entre os usuários 
que vieram de outros estados para 
fazer o passeio de buggy, o percen-
tual dos que estavam fazendo pela 
primeira vez foi de 85,4%; já quan-
do a análise é entre os usuários do 

RN, 53,9% já tinham feito o passeio 
em outras oportunidades.

Para efetuar o passeio, 55,7% � -
zeram esta solicitação por agências 
de viagens; outros 9,6% pediram 
por intermédio do hotel; e pouco 
mais de um terço (34,2%) dos usu-
ários disseram que contrataram 
os serviços diretamente com os 
bugueiros.

Detalhando um pouco mais, 
os usuários que vieram de outros 
estados são, proporcionalmente, 
os que mais contratam os serviços 
por meio de agência/hotel (66,7%), 
enquanto os residentes no RN, na 
maioria das vezes, acertam o ser-
viço diretamente com o bugueiro 
(84,6%).

Em relação ao roteiro contra-
tado para passeio, a maior fatia 
(37,2%) dos usuários optou pelo 
passeio completo até Muriú. Além 
disso, destaca-se a escolha por 
dunas móveis com � xas (31,3%); 
apenas dunas � xas (18,7%) e dunas 
� xas com pôr do sol (12,1%).

O trajeto também foi avaliado, 
sendo 76,4% classi� caram como 
ótimo, 21,9% como bom e 1,5% 
como regular. Por localidade, veri-
� cou-se que os usuários residentes 
em outros estados (76,9%) conside-
raram melhor o trajeto do que os 
usuários do RN (53,8%).

As condições do buggy tam-
bém foram questionadas, chaman-
do atenção que só 50% dos turistas 
a� rmaram ser ótimo o automóvel; 
35% “bom” e 5% regular, ruim ou 
péssimo. Sobre os valores cobra-
dos, 17% a� rmaram que o preço 
foi ótimo, 54,9% responderam bom 
e 28,1% avaliaram como regular, 
ruim ou péssimo.

A pesquisa ocorreu entre os 
dias 2 e 8 de setembro, entrevis-
tando 406 usuários dos serviços de 
buggy in loco, em Natal, Genipabu 
e Jacumã. O erro amostral máximo 
atingido é de 4%, com intervalo de 
con� ança de 95%.

LEVANTAMENTO| Serviços 
em Natal e região foram 
avaliados pelo Instituto 
Fecomércio do RN

Perfi l do consumidor de passeios de 
buggy são homens, com 56,2%; com 
faixa etária de 25 a 34 anos (34,2%). 

AGORA RN
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Inauguração 
Depois de muitos anos de luta minha como vereador 

e da liderança do Nova Natal Zé Negão, conseguimos que 
o prefeito Álvaro Dias, através da Semsur, reformasse a 
Praça do Aboio, em Nova Natal, com parque infantil, gra-
mado, iluminação em led. A praça � cou linda. Dia 14 foi 
inaugurada, mas apareceram vários puxa-sacos se dizen-
do autor da proposta. Na verdade, foram Luiz Almir e Zé 
Negão e execução da Prefeitura de Natal com a Semsur. 
Estamos felizes, próxima meta é fazer a Alameda Acaraú .

Pão de Açucar 
O Grupo Pão de Açúcar vendeu 71 

lojas do Extra ao Assaí por R$ 5,2 bi-
lhões. Bandeira Extra/Hiper será des-
continuada no Estado. O importante 
não é mudar de dono, é não sair do Es-
tado e nem haver perda de emprego. 

Fala Bolsonaro 
O presidente Bolsonaro disse que 

o auxílio emergencial de 600 reais 
ajudou o país a não entrar em um 

caos, evitando pessoas com fome 
invadirem supermercado e quebra-
quebra. Quem fala assim não é gago.  

Falta comida 
Funcionários do Walfredo Gurgel 

e do Hospital Deoclécio Marques 
continuam reclamando da falta de 
refeições. E dizem: “Nós não pode-
mos trabalhar com fome”. Com a 
palavra o prefeito de Parnamirim e a 
governadora Fátima.CEDIDA

Carnaval 
Já con� rmado o carnaval em todo Brasil. Os ingressos para os des� les das 

escolas de samba do Rio de janeiro já batem recorde de vendas. Aqui em Na-
tal, vários blocos já se reunindo, inclusive o mais popular da zona Norte, “Seu 
Boga”. Na segunda-feira, já haverá a 3ª reunião da diretoria. 

ICMS 
Aprovado pela Câmara Federal, a redução de ICMS nos estados para 

tentar reduzir o preço do combustível tem tirado o sossego de muitos go-
vernadores que são contra. Os mesmos reclamam que o governo federal 
transfere os problemas da Petrobras para os governos estaduais. 

Bala em bandidos 
Bandidos assaltaram uma casa em Ceará-Mi-

rim. Um verdadeiro arrastão, amarrando um idoso 
proprietário da casa, fugiram a destino Extremoz, 
só que a polícia conseguiu localizá-los e na troca 
de tiros quatro dos cinco bandidos tiveram os CPFs 
cancelados. Parabéns à nossa polícia.

Luiz Almir

2022 
A governadora Fá-

tima Bezerra promete 
investir 500 milhões em 
saúde, educação, obras 
públicas, tudo isso no 
próximo ano, que, por 
coincidência, é ano elei-
toral. 

Futebol 
Os estádios de futebol 

voltaram a ter público 
presencial com 30%, de-
pois 40%, e agora a Prefei-
tura libera 50% do público 

no Arena das Dunas. 

Megacontratação 
Conforme meu que-

rido colega jornalista 
Dinarte Assunção, no 
Jornal 96FM, houve di-
recionamento, por parte 
do governo do Estado, 
na contratação da Casa 
da Ribeira para o projeto 
“Museu da Rampa”, no 
valor de R$ 6,4 milhões. 
E o povo morrendo de fo-
me no Hospital Walfredo 
Gurgel .

Inflação atinge mais famílias de renda menor

A atividade econômica brasilei-
ra teve variação negativa em 
agosto deste ano, de acordo 

com dados divulgados nesta sexta-fei-
ra 15 pelo Banco Central (BC). O Índi-
ce de Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) apresentou queda de 
0,15% em agosto de 2021 em relação 
ao mês anterior, de acordo com os da-

dos dessazonalizados (ajustados para 
o período), chegando a 139,23 pontos.

Na comparação com agosto de 
2020, informou a Agência Brasil, houve 
crescimento de 4,74% (sem ajuste para 
o período, já que a comparação é entre 
meses iguais). No ano, foi registrada 
alta de 6,41%. Em 12 meses encerrados 
em agosto, o indicador também � cou 

positivo, em 3,99%.
O índice é uma forma de avaliar a 

evolução da atividade econômica bra-
sileira e ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, a Selic, 
de� nida atualmente em 6,25% ao ano. 
O índice incorpora informações sobre 
o nível de atividade dos três setores da 
economia: a indústria, o comércio e 

os serviços e a agropecuária, além do 
volume de impostos.

Entretanto, o indicador o� cial é o 
Produto Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos no país), 
calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Geogra� a e Estatística (IBGE). No 
segundo trimestre deste ano, o PIB 
apresentou variação negativa de 0,1%. 

No primeiro semestre, o PIB registrou 
alta de 6,4% e em 12 meses, acumulou 
alta de 1,8%.

Em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%, 
totalizando R$ 7,4 trilhões. Foi a maior 
queda anual da série do IBGE, iniciada 
em 1996 e que interrompeu o cresci-
mento de três anos seguidos, de 2017 
a 2019.

Atividade econômica brasileira cai 0,15% em agosto
VARIAÇÃO NEGATIVA

O Indicador de In� ação por 
Faixa de Renda acelerou pa-
ra todas as faixas no mês de 

setembro, mas revelou uma in� a-
ção mais acentuada para as famí-
lias de renda muito baixa, com ín-
dice de 1,3%, enquanto o grupo de 
renda alta � cou em 1,09%. Os dados 
foram divulgados nesta sexta-feira 
15 pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea).

A in� ação para o segmento de 
renda baixa foi de 1,2% no mês, 
para a renda média baixa, 1,21%, e 
para o segmento de renda média 
alta foi de 1,04%.

Segundo o instituto, o grupo 
habitação exerceu a maior pressão 
in� acionária para as famílias dos 
três segmentos de renda mais bai-
xa. Para as famílias de renda muito 
baixa, pesaram os reajustes de 6,5% 

das tarifas de energia elétrica, de 
3,9% do gás de botijão e de 1,1% dos 
artigos de limpeza. Já os alimentos 

em domicílio foram puxados espe-
cialmente pelas frutas (5,4%), aves e 
ovos (4%) e leites e derivados (1,6%).

As três faixas de renda mais al-
ta repetiram o impacto sofrido em 
agosto, com peso maior no grupo 

de transportes, in� uenciada pelos 
reajustes de 2,3% da gasolina, de 
28,2% das passagens aéreas e de 
9,2% dos transportes por aplicativo.

No acumulado de 12 meses, 
a in� ação para o grupo de renda 
muito está em 10,98%; a renda bai-
xa acumula 10,72%; a renda média 
baixa está em 10,64%; a média tem 
alta de 10,09%; o grupo de renda 
média alta tem in� ação em 12 me-
ses de 9,32% e o grupo de renda alta 
teve in� ação de 8,91%.

O Ipea aponta que para as famí-
lias de renda muito baixa pesaram 
no acumulado do ano o aumento 
nos preços dos alimentos no domi-
cílio, como carnes (24,9%), aves e 
ovos (26,3%) e leite e derivados (9%), 
além dos reajustes de 28,8% da ener-
gia e de 34,7% do gás de botijão.

Para as famílias com maiores 
rendimentos, a in� ação acumula-
da sofreu impacto das variações 
de 42% dos combustíveis, de 56,8% 
das passagens aéreas, de 14,1% 
dos transportes por aplicativo e de 
11,5% dos aparelhos eletroeletrôni-
cos.

PÚBLICO| Dados foram 
divulgados nesta sexta-feira 
15 pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea)

ES_BRASIL

Grupo habitação exerceu a maior pressão infl acionária para as famílias dos três segmentos de renda mais baixa
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Atenção aos professores: governo anuncia 
progressão de carreira para magistério

A valorização do magistério 
estadual é um dos principais 
compromissos do Governo do 

RN na área da educação. No Dia do 
Professor, 15 de outubro, marcando 
a celebração da data, a governadora 
professora Fátima Bezerra anunciou 
a concessão de duas letras da pro-
gressão salarial e mudança de nível 
para os professores do quadro efetivo 
da Secretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer 
(Seec). O anúncio foi feito na manhã 
desta sexta-feira 15, em ato no Insti-
tuto Padre Miguelinho, localizado no 
bairro do Alecrim, em Natal.

Em 15 anos da implantação do 
Estatuto e do Plano de Cargos, Car-
reira e Remuneração do Magistério 
Público Estadual, criado em 2006, 
apenas 5 letras tinham sido con-
cedidas. Serão bene� ciados 12.688 
professores ativos da rede estadual. 
A progressão e a mudança de nível 
serão implantadas na folha de no-
vembro próximo.

“O Rio Grande do Norte tem 
uma governadora que é professora e 
tem compromisso com a educação. 
Passamos muito tempo sem progres-
sões. Estamos corrigindo injustiças 
e anunciando o pagamento de duas 
letras e a mudança de nível. Rea� rmo 
o compromisso em respeitar o piso 
salarial nacional do magistério para 
ativos e aposentados. Só com respei-
to aos pro� ssionais da educação se 
constrói uma escola digna. E mais, 
nunca deixamos de pagar o piso sala-
rial nacional aos professores”, decla-
rou Fátima Bezerra.

A governadora, acompanhada do 
vice-governador Antenor Roberto, 
registrou a atuação dos professores 
neste período de pandemia. “É in-
justo dizer que os professores não 
trabalharam na pandemia. Traba-
lharam muito, e muitas vezes tirando 
dinheiro do bolso para contornar 
di� culdades do nosso ensino e dos 
estudantes mais carentes”, a� rmou 
para acrescentar: “Presto home-

nagem a todos que não estão mais 
conosco. E conclamamos a todos a 
manter a dedicação neste retorno às 
aulas presenciais”.

Fátima Bezerra, que foi aluna do 
Padre Miguelinho no período de 1971 
a 1977, quando saiu da cidade de No-
va Palmeira na Paraíba para morar 
em Natal com familiares, recebeu dos 
diretores a � cha com as disciplinas 
cursada e notas das avaliações. No 
primeiro ano em Natal, 1970, Fátima 
estudou na Escola Estadual Padre 
Monte. No ano seguinte, conseguiu 
matrícula no Padre Miguelinho 
por ser mais próximo da casa onde 
morava e permitiria a economia do 
custo com transporte, porque ela po-
deria se deslocar à pé. “Tenho ótimas 
lembranças e sou muita grata a esta 
escola e aos professores. Lembro de 
Terezinha Leitão, Guadalupe, Wiclif. 
Tenho enorme gratidão a todos os 
professores que me ensinaram. Con-
clui o ensino médio no Padre Migue-
linho e sai daqui para a Universidade 
cursar pedagogia”, lembrou.

O secretário de Educação, Getú-
lio Marques, disse que a orientação 
da governadora é fortalecer cada vez 

mais a educação no RN. “Vivemos 
período complicado, e na Educação 
temos o professor como � gura cen-
tral. Mesmo diante das di� culdades, 
nos três últimos anos o RN superou 
14 estados no índice de desenvolvi-
mento da educação básica - Ideb”, 
pontuou.

Para a tomada de decisão sobre 
o pagamento das progressões, foi 
realizado trabalho técnico feito pe-
las secretarias de Educação, Admi-
nistração, Planejamento, Gabinete 
Civil além de consultas aos órgãos 
de controle. “Essa construção mostra 
o empenho da administração esta-
dual em proporcionar à educação o 
protagonismo que ela merece. Um 
governo liderado por uma professora 
mostra seu respeito pelos docentes”, 
disse Getúlio Marques.

“Passa um � lme em nossa cabeça 
sobre tantas lutas, tantas campanhas 
para garantir o que é nosso de direito. 
Os educadores sabem da luta diária 
e da importância desta valorização 
que estamos recebendo”, registrou 
o professor, secretário de Estado de 
Gestão de Projetos, Metas e Relações 
Institucionais (Segri) e coordenador 

do programa Governo Cidadão, Fer-
nando Mineiro.

A deputada Isolda Dantas con-
siderou que as medidas anunciadas 
“corrigem injustiças”. “Como presi-
dente da Comissão da Educação da 
Assembleia, parabenizo professores 
e agradeço a atenção e o compro-
metimento da governadora Fátima 
Bezerra.” Também deputado esta-
dual e professor, Francisco Medeiros 
considerou que o Governo do Estado 
valoriza o professor e contribui para 
fazer a educação pública cada dia 
melhor. Para a vereadora em Mosso-
ró e professora há 28 anos Marleide 
Cunha, o anúncio é “reconhecimento 
a uma categoria que trabalha para 
transformar vidas para melhor”.

No ato no Instituto Padre Migue-
linho, a governadora também esteve 
acompanhada pelos secretários 
Pedro Florêncio (Seap), Guia Dantas 
(Assecom), Francisco Araújo (Sesed), 
Alexandre Lima (Sedraf), adjuntas 
Socorro Batista (adjunta do Gac), 
Márcia Gurgel (adjunta da Seec), Iva-
nilma Karla (adjunta da Seap), Osmir 
Monte (adjunto da Sesed), Haroldo 
Azevedo Filho (adjunto da SIN), 

Duarte Santana (Procurador-geral 
do Estado adjunto), coronel Aciolly 
(subcomandante do Corpo de Bom-
beiros); diretor-geral do Itep, Marcos 
Brandão; diretor do DER, Manoel 
Marques; subsecretário de Esporte 
e Lazer da Seec, Canindé de França; 
subsecretário da juventude da Sem-
jidh, Gabriel Medeiros; diretores e 
representantes das Direcs, professo-
res e diretores de escolas. Também 
participaram o deputado federal 
Rafael Mota; o reitor do IFRN, José 
Arnóbio; diretores do Sinte, Bruno e 
Miguel Salustino; representantes das 
entidades estudantis como a Apes e a 
Ubes, vereador em Natal Pedro Gorki; 
representantes dos vereadores de Di-
vaneide Basílio, Brisa Brachi, Hermes 
Câmara.

Avanços na Educação
- O Governo do RN convocou 

desde 2019, 2.191 professores efetivos 
para suprir as demandas de mais 
de 600 escolas que compõem a rede 
estadual de educação. 1.897 professo-
res temporários foram contratados 
neste período.

- A rede possui 12.688 professores 
alocados em sala de aula (ativos); 615 
unidades de ensino (595 espaços es-
colares e 20 espaços não-escolares).

- 225.143 estudantes matricula-
dos, dos quais 55.8% dos estudantes 
cursam o ensino médio.

- 2019 – reajuste de 4,17% - R$ 
2.578,72 para R$ 2.686,25 (professor 
em início de carreira com licenciatu-
ra).

- 2020 - reajuste de 12,84% - R$ 
2.686,25 para 3.084,88 (professor em 
início de carreira com licenciatura).

- 2021 – Não houve reajuste 
em função da PEC Emergencial da 
Pandemia. Reajuste acumulado 
(2019/2020): 17,01%

- IDEB (2019) – Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental (5º ano) - 4.3; 
Anos Finais do Ensino Fundamental 
(9º ano) - 4.4; Ensino Médio (3ª série) - 
3.2. Obs.: Melhora de 0.34 em relação 
a 2017

- A variação do IDEB foi quase 
4 vezes maior que a ocorrida entre 
2015 e 2017 e quase 9 vezes a varia-
ção de 2013 para 2015. Essa melhora 
é maior que a melhora de 14 estados 
brasileiros.

O Laboratório Central Dr. 
Almino Fernandes (Lacen-
-RN), referência estadual no 

diagnóstico da covid-19, recebeu a 
análise das amostras enviadas à Fio-
cruz que con� rmam mais 129 casos 
da variante Delta no Rio Grande do 
Norte. Com isso o estado já soma 

173 amostras positivas em 30 muni-
cípios.

Os resultados são referentes a 
amostras coletadas nos meses de 
agosto e setembro. O maior número 
de casos é do município de Parnami-
rim (43), seguido por Goianinha (10) 
e Nísia Floresta (7). A capital, Natal, 

tem 5 amostras positivas para a va-
riante Delta.

A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) reforça a necessidade 
de manutenção das medidas sanitá-
rias, principalmente o uso de máscara 
e álcool gel, além da vacinação em seu 
esquema completo, com duas doses.

Lista dos municípios:
Assú (2), Alto do Rodrigues (1), 

Antônio Martins (1), Brejinho (1), 
Caicó (6), Canguaretama (2), Ceará-
-Mirim (2), Equador (4), Extremoz 
(5), Guamaré (3), Goianinha (10), 
João Câmara (6), Jucurutu (1), Macaí-
ba (5), Marcelino Vieira (1),

Natal (5), Nísia Floresta (7), Nova 
Cruz (1), Parazinho (1), Parnamirim 
(43), Santa Cruz (1), São João do Sa-
bugi (1), São José de Mipibu (5), São 
Gonçalo do Amarante (5), São Miguel 
do Gostoso (2), Senador Elói de Sou-
za (2), Tibau do Sul (2), Timbaúba dos 
Batistas (2), Touros (1), Vera Cruz (1).

RN tem mais 129 casos da variante Delta identificados em 30 municípios
LACEN

ELISA ELSIE/ASSECOM RN

Compromisso: governadora Fátima Bezerra, que é professora, disse que sua gestão está “corrigindo injustiças”

EDUCAÇÃO | Medida beneficia 
mais de 12 mil professores 
com pagamento de letras e 
títulos
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Um serviço essencial em uni-
dades de saúde que atuam 
no atendimento de urgên-

cias e emergências médicas que es-
tava paralisado em Mossoró voltou 
a funcionar nesta sexta-feira 15 na 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do bairro Belo Horizonte. A 
unidade retomou os atendimentos 
do setor que estavam paralisados há 
cinco anos.

A retomada do serviço foi pos-
sível após a aquisição do equipa-
mento de Raio X, pela Prefeitura 
de Mossoró, através da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). Segun-
do o diretor da UPA do Belo Hori-
zonte, João Andrade, o serviço é de 
grande importância na unidade e 
a falta dele tornava o atendimento 
ine� ciente e gerava muita reclama-
ção. “Principalmente durante esse 
período de pandemia, o serviço de 
Raio X se tornou muito requisitado, 
a falta do equipamento gerou mui-
tas reclamações por parte da po-
pulação. Porém, hoje já foi feito um 
atendimento a uma idosa que teve 

fratura no braço. Ela fez o Raio X e 
saiu satisfeita com o atendimento”, 
declarou o diretor da UPA.

Para o prefeito Allyson Bezerra, 
que foi pessoalmente à UPA do Belo 
Horizonte ver o reinício do serviço, 
esse é mais um compromisso cum-
prido com a população de Mossoró. 
O prefeito destacou que reconhece 
a importância de garantir serviços 
de saúde de qualidade à popula-
ção. “A retomada do atendimento 
no setor de Raio X aqui na UPA do 
Belo Horizonte põe � m a uma es-
pera de cinco anos da população e 
vamos continuar levando meios de 
garantir serviços de saúde de quali-
dade para os mossoroenses, porque 
sabemos da importância que é ter à 

disposição saúde de qualidade, por 
isso vamos continuar trabalhando 
para garantir melhorias na área da 
saúde em nossa cidade”, ressaltou.

Para a secretária de Saúde, Mor-
gana Dantas, a população do bairro 
Belo Horizonte e áreas vizinhas pas-
sam a contar a partir de hoje com 
um serviço essencial que vai agilizar 
os atendimentos na unidade. “A 
aquisição do equipamento de Raio 
X pela Prefeitura de Mossoró ga-
rante um serviço importante para a 
população, porque agora os exames 
serão feitos aqui na unidade propor-
cionando mais agilidade e vai im-
pedir que os pacientes precisem se 
deslocar a outras unidades em bus-
ca do serviço”, reforçou Morgana.

Neste sábado 16 acontece o 
dia ‘”D” da Campanha Na-
cional de Multivacinação. 

Em Mossoró, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) vai dispo-
nibilizar 13 pontos de vacinação 
instalados em locais estratégicos 
da cidade. A intensi� cação da mul-
tivacinação também se estenderá à 
zona rural do município.

A Campanha Nacional de Mul-
tivacinação tem como objetivo 
atualizar as vacinas em atraso pa-
ra o público de 0 a 15 anos. A secre-
tária de Saúde, Morgana Dantas, 
reforça a importância de atuali-
zação da caderneta de vacinação. 
“Amanhã será o dia “D” de multi-

vacinação e queremos convocar 
os pais para levarem seus � lhos 
que estão com vacinas atrasadas 
para a atualização dessas vacinas. 
Lembrando que amanhã também 
acontecerá a vacinação contra a 
Covid-19 em todos os pontos de 
vacinação, por isso não deixem de 
ir tomar a vacina e levar os � lhos 
para atualização da caderneta de 
vacinas”, destacou.

Neste sábado também aconte-
cerá a vacinação contra a Covid-19 
em todos os pontos instalados pa-
ra a multivacinação. O atendimen-
to ao público acontecerá das 8h às 
17h. Veja os pontos de vacinação 
que estarão disponíveis amanhã:

UBS Francisco Nazareno
UBS Chico Porto
UBS Cid Salem
UBS Conchita Ciarlini
UBS Chico Costa
UBS Ildone Cavalcante
UBS Maria Soares
UBS Lahyre Rosado

UBS Mário Lúcio
UBS Raimundo Renê
UBS Marcos Raimundo
UBS Centro Clínico Edgar Burla-
maqui
UBS Maria Neide

Pontos extras

Nova Mossoró (estande de vendas 
da Mister - entrada do bairro)
Cidade Oeste (bairro Itapetinga – 
na Igreja Cristã Evangélica

Zona Rural: das 8h às 13h

Maísa – UBS Luiza Vanessa

Dia “D” de multivacinação 
em Mossoró terá pontos extras

INCLUSIVE NA ZONA RURAL

Raio X da UPA do Belo 
Horizonte volta a funcionar 
MOSSORÓ | Unidade retomou 
os atendimentos do setor 
que estavam paralisados 
há cinco anos.

ALLAN PHABLO/PMM

Neste sábado, vacina contra a covid

CELIO DUARTE/PMM

Prefeito Allyson Bezerra constatou reinício do serviço na UPA

 
 
 
 
 
 

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE 
Av. Rodrigues Alves, 950 – Tirol – Natal/RN – CEP 59.020- 200 

CNPJ 08.333.783/0001-37 - Telefone (0xx84) 3211.4326 
E-mail: américa@americadenatal.com.br. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES – CONSELHO DIRETOR 

O Presidente do Conselho Deliberativo do AMÉRICA FUTEBOL CLUBE e a Comissão Eleitoral, designada 
através da Portaria nº 003/2021-CD de 14/10/2021, de acordo com as disposições combinadas dos Arts. 11, §2º e §3º, 
16, 25, 26, 43 e 48, do Estatuto Social vigente, CONVOCAM todos os Membros do Conselho Deliberativo do referido 
Clube, em dia com as suas obrigações estatutárias, em conformidade com lista oficial expedida pela Secretaria da 
Entidade, para participarem do pleito eleitoral, objetivando a escolha dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho Diretor dessa Instituição para o biênio 2021-2023, a qual realizar-se à no dia 29 de outubro de 2021, em sua 
sede social, situada na Avenida Rodrigues Alves, 950, Bairro Tirol, CEP: 59.020-200, Natal/RN, pelo sistema do voto 
escrutínio direto secreto, com início às 08h00, com a maioria absoluta dos Membros do Conselho Deliberativo ou, às 
08h30 em segunda convocação com qualquer número, sendo o encerramento determinado para às 16h00, contudo, em 
caso de impossibilidade da realização do pleito, por motivo de força maior ou caso fortuito, a segunda eleição fica 
aprazada para sua realização no dia 05 de novembro de 2021, no mesmo horário e local, guardando-se a 
proporcionalidade dos prazos do calendário previstos nas normas da eleição, valendo para tanto a mesma convocação 
deste Edital. 

O presente Edital de Convocação às Eleições, bem como as Normas Editalícias encontram-se devidamente 
afixados na sede social da Entidade e divulgado nas redes sociais do América Futebol Clube e em jornal de grande 
circulação. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SÉRGIO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA, CPF: 050.232.534-81, torna público que está requerendo ao 
IDEMA a LO para uma Clínica Médica Oftalmológica, com área construída de 490,42m². Localizada à Rua Pau 
Brasil, S/N, Tavares de Lira, Macaíba/RN. 
 

SÉRGIO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA 
CPF: 050.232.534-81 

 

 
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
10ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias 
 

Processo: 0809225-55.2016.8.20.5001 – Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) – Autor: VICTOR 
CALZAVARA DANTAS DE ARAUJO – Réu: HELDER CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CITANDO: 
HELDER CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA., pessoa jurídica, portadora do CNPJ/MF nº 
24.535.650/0002-80, em LUGAR INCERTO e NÃO SABIDO, por todos os atos e termos da ação a seguir 
identificada. FINALIDADE: Citação de HELDER CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA., pessoa jurídica, 
portadora do CNPJ/MF nº 24.535.650/0002-80, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o correspondente a 
R$ 77.188,03 (setenta e sete mil cento e oitenta e oito reais e três centavos), sob pena de penhora e de 
acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Os honorários da 
execução foram fixados em 10% (dez por cento) os honorários da execução, para o caso de não pagamento. 
Decorrido o prazo assinado, inicia-se, independente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias 
para que o executado apresente sua impugnação. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-
se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Será nomeado curador especial em caso de 
revelia, nos termos do artigo 257, IV do CPC. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem 
como as especificações da petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que 
determinou a citação, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código 
21010715312877400000060617782   (despacho), sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei 
Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em meio 
eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a juntada de quaisquer documentos por meio físico quando 
houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no 
máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". NATAL/RN, 
12 de janeiro de 2021. MARCELO PINTO VARELLA Juiz de Direito (documento assinado digitalmente na forma 
da Lei n°11.419/06) 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
A Empresa I K D CAVALCANTI RIBEIRO, CNPJ: 10.423.534/0001-84, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte IDEMA a Licença De 
Regularização de Operação (LRO) para Comércio de Madeira (Sem Beneficiamento), localizada na Rua Jose 
Carlos Machado, 108, Bairro Jaime Batista, Angicos-RN. 

 
Ilona Kleine Dantas Cavalcanti Ribeiro 

Representante Legal 

 

 
COMUNICADO DE REDUÇÃO DE CAPITAL 

 
A empresa APOLO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI, com sede e domicílio à Av. 

Afonso Pena, n° 1206, EEF (Caixa Postal) nº 073 – Tirol – CEP: 59.020-265 - Natal/RN, inscrita no 
CNPJ/MF nº 24.158.762/0001-89, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do 
Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE nº 24600045960, por despacho em 11/11/2016, torna 
público que o seu capital social de R$ 5.005.000,00 (cinco milhões e cinco mil reais), em virtude de 
estar excessivo em relação ao objeto, será reduzido para R$ 1.504.845,00 (um milhão quinhentos e 
quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais). 
 

 
2x3,5 

COMUNICADO DE REDUÇÃO DE CAPITAL 
 

A empresa ARGOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI, com sede e domicílio à Av. 
Afonso Pena, n° 1206, EEF (Caixa Postal) nº 074 – Tirol – CEP: 59.020-265 - Natal/RN, inscrita no 
CNPJ/MF nº 24.113.304/0001-23, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do 
Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE nº 24600045889, por despacho em 18/10/2016, torna 
público que o seu capital social de R$ 8.416.993,32 (oito milhões quatrocentos e dezesseis mil 
novecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) em virtude de estar excessivo em relação ao 
objeto, será reduzido para R$ 1.912.905,00 (um milhão novecentos e doze mil novecentos e cinco 
reais). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.930/2021

O Município de Afonso Bezerra/RN, através do seu Pregoeiro, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Prefeito Municipal Torna Público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 026/2021, com critério de julgamento tipo menor preço por item, no dia 
08/11/2021, às 09H00MIN, objetivando a AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA 
ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.portaldecompraspublicas.com.br 
e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça 
da Criança, nº 1000, Centro, CEP 59.510-000, Afonso Bezerra/RN, nos dias úteis, de segunda 
a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados.

Afonso Bezerra/RN, em 15 de outubro de 2021
TONYZETTE DARLYTON DA SILVA

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.927/2021

O Município de Afonso Bezerra/RN, através do seu Pregoeiro, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Prefeito Municipal Torna Público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 027/2021, com critério de julgamento tipo menor preço por item, no dia 
09/11/2021, às 09H00MIN, objetivando a AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, UMA 
COLHEDORA DE FORRAGEM E UMA CARRETA TANQUE PARA ATENDER OS 
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no site www.portaldecompraspublicas.com.br e também poderão 
ser lidos e/ou obtidos na Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 
1000, Centro, CEP 59.510-000, Afonso Bezerra/RN, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min mesmo endereço e período no qual 
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Afonso Bezerra/RN, em 15 de outubro de 2021
TONYZETTE DARLYTON DA SILVA

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.929/2021

O Município de Afonso Bezerra/RN, através do seu Pregoeiro, devidamente autorizado pelo Exmo. 
Prefeito Municipal Torna Público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
028/2021, com critério de julgamento tipo menor preço por item, no dia 10/11/2021, às 
09H00MIN, objetivando a AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS: UM 
TRATOR AGRÍCOLA, UMA COLHEDORA DE FORRAGEM, UMA GRADE ARADORA 
CONTROLE REMOTO, UMA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA PARA ATENDER OS 
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no site www.portaldecompraspublicas.com.br e também poderão ser 
lidos e/ou obtidos na Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, 
Centro, CEP 59.510-000, Afonso Bezerra/RN, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Afonso Bezerra/RN, em 15 de outubro de 2021
TONYZETTE DARLYTON DA SILVA

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021
Em cumprimento as leis n° 10.520/2002,8.666/1993 nos termos do artigo 43, inciso VI, como as leis 
complementares n° 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e dos decretos municipais n° 1254-
b/2017 e n° 1254-c/2017. nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 
9.648.98, de 27 de maio de 1998; Objeto: Aquisição de material de construção em geral, para 
atender as Secretarias Municipais de Jardim do Seridó/RN.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 49/2021 com 
início 17 de setembro de 2021, realizada em 05 de outubro de 2021 (terça-feira), mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor 
das empresas relacionadas a seguir:
DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS- CNPJ: 35.284.764/0001-30, saiu vencedora 
no item: 31; totalizando o valor de R$ 29.490,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa 
reais).
DJ. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 06.267.047/0001-00, saiu vencedora nos itens: 
3, 8, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 60, 61; totalizando o valor de R$ 36.945,20 (trinta e seis mil, 
novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).
JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- CNPJ: 16.864.240/0001-74, saiu vencedor no item: 57; 
totalizando o valor de R$ 39.510,00 (trinta e nove mil, quinhentos e dez reais).
LUIS ROCHA COMERCIO LTDA- CNPJ: 28.562.706/0001-66, saiu vencedor no item: 23; 
totalizando o valor de R$ 19.474,00 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).
M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP- CNPJ: 03.033.221/0001-54, saiu vencedor nos itens: 
1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 69, 70; totalizando o valor de R$ 535.986,80 (quinhentos e trinta e cinco mil, 
novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).
NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME- CNPJ: 09.124.474/0001-10, saiu 
vencedor nos itens: 2, 15, 17, 25, 27, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 51, 68; totalizando o valor de R$ 
93.346,00 (noventa e três mil, trezentos e quarenta e seis reais).
ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA- CNPJ: 07.324.021/0001-01, saiu vencedor nos itens: 
37, 45; totalizando o valor de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).

Jardim do Seridó/RN, 15 de outubro de 2021
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL NCB Nº 074/2021
DATA: 15/10/2021

ACORDO DE EMPRÉSTIMO N.º: 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e 
das Finanças - SEPLAN, solicitou um Empréstimo do Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (doravante denominado “Banco Mundial”), para o 
financiamento do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do 
Norte – Projeto RN Sustentável (Governo Cidadão) – Acordo de Empréstimo 8276-BR,  e 
pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para 
Construção de Obras estruturantes voltadas ao desenvolvimento socioeconômico do Rio 
Grande do Norte. A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países 
elegíveis do Banco.
A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN doravante denominado 
Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem Propostas, para a 
realização por Empreitada por Preço Unitário, para a Contratação de empresa 
especializada na área de Engenharia Civil devidamente credenciada junto ao CREA, 
para execução de obra e serviços de Engenharia a serem prestados conforme 
projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, sanitário e demais complementar, 
necessário a REFORMA DA ESCOLA LYGYA LAPORTA NO PARQUE CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO DO RN, AUGUSTO SEVERO - PAX NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN.
O Edital poderá ser consultado na Comissão Especial Mista de Aquisições e Licitações do 
Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretária de Estado do Planejamento e das 
Finanças, Centro Administrativo do Estado - BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 
59.064-901 – Tel: (84) 3232-1964 e adquirido, por meio do sítio eletrônico: 
http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=licitacoes_abertas&id=6. Os interessados 
poderão obter maiores informações na Comissão de Licitação ou através do E-mail: 
obrasgovernocidadao@gmail.com. As Propostas deverão ser entregues no (a) endereço 
acima até às 10:00 horas do dia 18 de novembro de 2021, acompanhadas de Garantia de 
Proposta no valor de R$ 136.000,00 (Cento e trinta e seis mil reais), no caso de Garantia ou 
Caução Bancária, Fiança Bancária ou Carta de Crédito Irrevogável e Cheque 
Administrativo, R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), no caso de Seguro Garantia, 
emitido por uma seguradora, aceitável pelo Contratante e serão abertas às 10:05 horas do 
mesmo dia, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.
O Concorrente poderá apresentar Proposta individualmente ou como participante de um 
Consórcio.

Natal (RN), 15 de outubro de 2021
Ronaldo Barros Pereira
PRESIDENTE DA CMEL

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL NCB Nº 075/2021

ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças - SEPLAN, solicitou um Empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (doravante denominado “Banco Mundial”), para o financiamento do Projeto 
Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – Projeto RN Sustentável 
(Governo Cidadão) – Acordo de Empréstimo 8276-BR,  e pretende aplicar parte dos recursos 
em pagamentos decorrentes do contrato para Construção de Obras estruturantes voltadas 
ao desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Norte. A licitação está aberta a todos 
os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.
A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN doravante denominado 
Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem Propostas, para a 
realização por Empreitada por Preço Unitário, para a Contratação de empresa 
especializada na área de Engenharia Civil devidamente credenciada junto ao CREA, 
para execução de obra e serviços de Engenharia a serem prestados conforme projetos 
arquitetônico, estrutural, elétrico, sanitário e demais complementares necessários 
para a CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO PARQUE 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE, AUGUSTO SEVERO – 
PAX, situado  no Campus do Cérebro na Cidade de Macaíba/RN.
O Edital poderá ser consultado na Comissão Especial Mista de Aquisições e Licitações do 
Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretária de Estado do Planejamento e das 
Finanças, Centro Administrativo do Estado - BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 
59.064-901 – Tel: 84 3232-1964 e adquirido, por meio do sítio eletrônico: 
http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=licitacoes_abertas&id=6. Os interessados 
poderão obter maiores informações na Comissão de Licitação ou através do E-mail: 
obrasgovernocidadao@gmail.com.
As Propostas deverão ser entregues no (a) endereço acima até às 10:00 horas do dia 19 de 
novembro de 2021, acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de R$ 192.000,00 
(Cento noventa e dois mil reais), no caso de Garantia ou Caução Bancária, Fiança Bancária 
ou Carta de Crédito Irrevogável e Cheque Administrativo, R$ 578.000,00 (Quinhentos e 
setenta e oito mil reais), no caso de Seguro Garantia, emitido por uma seguradora, aceitável 
pelo Contratante e serão abertas às 10:05 horas do mesmo dia, na presença dos 
interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.
O Concorrente poderá apresentar Proposta individualmente ou como participante de um 
Consórcio.

Natal (RN), 15 de outubro de 2021
Ronaldo Barros Pereira
PRESIDENTE DA CMEL

Uma onda de crimes tomou 
a Grande Natal nas últimas 
horas. Bandidos � zeram 

uma série de roubos de veículos 
durante a madrugada desta sexta-
-feira 15, na zona Sul de Natal. Pelo 
menos cinco estariam envolvidos 
nas ocorrências.  

Segundo a polícia, pelo menos 
seis carros foram levados em uma 
sequência de assaltos nos bairros 
Ponta Negra, Capim Macio e Nova 
Descoberta. Dos seis, três foram 
encontrados. As polícias Militar e 
Civil apuram como tudo aconte-
ceu. Há a suspeita de que os crimi-
nosos roubam um carro, mas, para 
despistar os agentes de segurança, 
fazem outros crimes.

Uma das vítimas é motorista de 
aplicativo e teve seu veículo rouba-
do na esquina da Avenida Xavier 
da Silveira, com a Rua da Saudade.  
Seu carro foi localizado na rua late-
ral da Caern, em Lagoa Nova.

Outra vítima foi abordada em 
Ponta Negra, próximo à churras-
caria  Sal e Brasa. “Quatro elemen-
tos, um ia dirigindo e saiu três, 
dois estavam armados. Pegaram 
pertences, cordão, celular, tudo. 
Mandaram a gente deitar no chão 
e seguiram em uma rua”, a� rmou. 
O carro dessa vítima também foi 
encontrado, na Ribeira.

Um veículo que havia sido 
roubado na avenida Prudente de 
Morais, na zona Sul de Natal, foi 
recuperado pela PM, na quinta 14 
à noite. Após denúncias anônimas 
que um veículo estava abandona-
do na via com pneus estourados 
e perfurações de tiros, policiais 
militares foram até o local para 
realizar diligências. Dois suspeitos 
foram detidos em um veículo de 
um motorista de aplicativo.Os dois 
homens foram presos e com um 
dos suspeitos foi apreendido um 
simulacro de arma de fogo. Um dos 
assaltantes estava ferido e foi con-
duzido ao pronto-socorro Clóvis 
Sarinho. 

O comandante do Policiamen-
to Metropolitano, coronel Antônio 
Marinho da Silva, dá ênfase ao 
planejamento estratégico para 
impedir a criminalidade: “Há dias 
em que as ocorrências são mais 
fortes que outros. O crime migra 
e é imprevisível. Precisamos fazer 
um comparativo entre o mês ante-
rior, nesse mesmo horário, e o atual 
para planejar as medidas de com-
bate ao crime. Se há a con� rmação 
de que o crime aumentou à noite, 
parte do efetivo da manhã será re-
manejado para a noite”.

Marinho ainda destaca a neces-
sidade da diária operacional: “A di-

Seis carros são roubados e 
mulher é assassinada em Natal

ária operacional é o que vai dar up-
grande no policiamento ostensivo.” 
Atualmente, a DO vale R$ 107,40.

Segundo dados do próprio CPM, 
140 veículos foram recuperados no 
mês de setembro. “A cada dez carros 
recuperados, conseguimos recu-
perar entre oito e nove. Os crimes 
acontecem, mas estamos fazendo a 
nossa parte”, disse Marinho.

Mulher assassinada
Uma mulher foi morta em um 

carro no estacionamento de uma 
farmácia localizada na Avenida 
Bacharel Tomaz Landim, em Iga-
pó, zona Norte de Natal. O caso 
aconteceu por volta das 8 horas 

desta sexta-feira 15. Segundo in-
formações da PM, um indivíduo se 
aproximou em uma moto, atirou 
na vítima e fugiu.

Segundo o site do Instituto Téc-
nico-Cienti� co de Perícia (Itep), 
a vítima tinha a idade de 38 anos. 
Apenas as iniciais de seu nome fo-
ram reveladas: R.A.S.

A Polícia Civil trabalha, segun-
do informações extrao� ciais, com 
duas possíveis linhas de investi-
gação para a motivação do crime: 
passional ou dívidas.

Até o fehamento desta edição, a 
Polícia Civil não havia conseguido 
localizar o responsável pelo assas-
sinato da mulher.

AGORA RN

Avenida Tomaz Landim, em Igapó: palco de assassinato de mulher

DESAFIO | Polícia até tenta, 
mas bandidagem sempre 
acha um jeito de continuar 
agindo na Grande Natal



• Cultura Natal, sábado e domingo, 16 e 17 de outubro de 202112

NATHALLYA MACEDO

Natalense de ar contemporâ-
neo e cosmopolita, Manul 
Lira tem apenas 23 anos, 

mas carrega uma extensa bagagem 
musical. O cantor e compositor ci-
ta referências de Aretha Franklin e 
Tim Maia a � e Weeknd e Liniker. 
Clássicos e modernos, assim como o 
som feito pelo jovem, no contexto de 
mistura entre internacional e local. 

Manul se prepara para o relança-
mento do EP intitulado “Eletroacús-
tico”. Com a retomada dos eventos 
presenciais, o artista preparou uma 
apresentação intimista no Bar-
dallo’s, localizado na Cidade Alta, na 
próxima quarta-feira 20. Produzida 
com músicas autorais, a coletânea 
é cheia de referências do jazz, blues, 
pop e neo soul, trazendo letras que 
carregam a jornada do eu lírico pelo 
autoconhecimento. Aliás, as com-
posições foram feitas durante o perí-
odo de isolamento social provocado 
pela pandemia. 

“Foi um momento de olhar pa-
ra dentro, de começar a entender 
as minhas questões. Meus amigos 
sempre diziam que se identi� cavam 
com minhas letras e isso me mos-
trou que eu estava no caminho cer-
to”, revelou Manul ao Agora Entre-
vista. O EP, lançado originalmente 
em maio, ressurge agora com clipes, 
evocando o conceito de álbum vi-
sual –  que tem um vídeo para cada 
faixa. O projeto foi gravado em um 
único dia e a estética dos videocli-
pes remetem aos visuais dos palcos 
e pubs dos anos 1920.

Para o conceito visual, Manul 
Lira se inspirou em artistas como Mi-
chael Jackson. “Sempre me vi acom-
panhando músicos que tinham apa-

rência semelhante à minha, acho que 
foi orgânico. Agora, com mais consci-
ência, já faço uma associação maior. 
Enquanto artista periférico, tenho 
muitas referências, principalmente 
das pessoas que estão criando, mas 
não aparecem”, pontuou. 

Quanto à sonoridade, o jovem 
enaltece a diversidade das melodias. 
“Não me privei a � car em um único 
gênero. As narrativas conversam en-
tre si, pois sou muito eclético. Gosto 
muito da ideia do encontro do vinta-
ge com algo mais moderno”, descre-
veu. “Liniker, por exemplo, é uma das 
minhas principais in� uências. Quem 
canta black music, não tem como 
fugir dessa referência. Preciso estar 
produzindo a música que eu gosto 
de ouvir e que imprime as minhas 
vivências”. 

Na faixa “Novo”, Manul prome-
te ter pensamentos mais positivos. 
“Não de uma forma tóxica, mas 
puxando pelo lado de que estou no 
caminho da ascensão dos desfavore-
cidos. E eu preciso ter isso em mente, 
apesar da existência de várias coisas 
contra mim”. “Linda Miragem” pinta 
a imagem de alguém que não passa 
de uma projeção fantasiosa. 

“Isolamento” foi escrita e inter-
pretada em parceria com Sâmela Ra-
mos, “Na pandemia, a gente precisou 
passar pela jornada do autoconheci-
mento. Tivemos que ressigni� car o 
momento e transformar a solidão em 
solitude”, disse Manul, reforçando 
uma questão que foi enfrentada por 
muitas pessoas ao longo dos últimos 
meses. 

Já “Sem você”, que encerra o EP, 
revela a história de um romance mal 
sucedido. “É a faixa mais honesta. Foi 
feita para pegar uma taça de vinho e 
chorar pelo ex. É uma sofrência, den-

tro de uma balada mais pop. É piano 
e voz e foi a primeira canção feita 
para o projeto. Carrega uma mensa-
gem sobre romper ciclos e começar 
novos. Acredito que muita gente vai 
se identi� car, porque às vezes quan-
do a gente acaba um namoro, a gente 
nem lembra quem a gente é”, contou. 

Sem você: “É a faixa mais hones-
ta. É para pegar uma taça de vinho 
e chorar pelo ex. É uma sofrência, 
dentro de uma balada mais pop. É 
piano e voz e foi a primeira canção 
feita para o projeto. É sobre romper 
ciclos e começar novos. Acredito que 
muita gente vai se identi� car, porque 
às vezes quando a gente acaba um 
namoro, a gente nem lembra quem 
a gente é”

Passado o tempo de inde� nições, 
agora cheio de si, Manul já se con-
sidera destemido e quer partir em 
busca de uma carreira musical mais 
abrangente, quer viver da música e 
acredita que o caminho será trilhado 
com maestria. “Meu sonho é fazer 
um álbum, com narrativas e concei-
tos, espero que em breve”. 

A produção inicial do projeto foi 
realizada no ano de 2020 e foi � nali-
zada em 2021, através dos recursos 
da Lei Aldir Blanc, por meio do edital 
Nº 008/2020, de Fomento à Cultura 
Potiguar (FJA). O projeto de distri-
buição foi contemplado na Chamada 
Pública, da Economia Criativa, por 
meio do edital Nº 05/2021 do Sebrae/
RN.

Serviço:
Relançamento do EP “Eletroacústi-
co”
Local: Bardallo’s Comida & Arte -  R. 
Gonçalves Lêdo, 678 - Cidade Alta. 
Horário: 20h
Instagram: @sobremanul

O som envolvente de Manul Lira
MÚSICA| Natalense de 23 
anos relança, na próxima 
quarta-feira 20, o EP de 
músicas autorais chamado 
“Eletroacústico”, cheio de 
referências do jazz, blues e 
pop. Com a retomada dos 
eventos presenciais, o artista 
preparou uma apresentação 
intimista na Cidade Alta

Liniker, por exemplo, 
é uma das minhas 
principais influências. 
Quem canta black music, 
não tem como fugir dessa 
referência. Preciso estar 
produzindo a música 
que eu gosto de ouvir e 
que imprime as minhas 
vivências”

“
MANUL LIRA
CANTOR E COMPOSITOR

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Manul já se considera destemido e 
quer partir em busca de uma carreira 
musical mais abrangente, quer viver 
da música e acredita que o caminho 
será trilhado com maestria.



(A) NOTA 
Breno Tinoco e Michely Gomes, 

da Pousada Spa dos Amores, vem 
desenvolvendo o Protejo Céu & Mar 
que é digno de reverências. Por ele 
são ministrados cursos gratuitos de 
arte, pintura e hotelaria em São José 
de Touros, na região turística de São 
Miguel do Gostoso e Touros. O pri-
meiro curso (de pintura e desenho) 
foi ministrado por Ricardo Tinoco. 
Detalhe: o nome do projeto é uma 
homenagem a Celimare Tinoco 
Cabral e Ernani César Cabral, que 
fundaram a APAE de Touros e � ze-
ram muitos trabalhos voluntários.
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Happy    Birthday
Robinho Costa, Vânia Rocha, Bento Herculano, Duda Freire, Luciana Medeiros, Marco Almeida.Amanhã, Janice Costa, Nair Perei-ra, Rafael Monte, Priscila Jansen, Luiz Varela Neto, Emanoel Pereira, Carol Tito e Claudia Alvarenga

Sabe quem é incrível? Você! 
Então não se esqueça disso neste final de semana 

“
BOAS & CURTAS

  Sérgio e Jussara Freire comemoram a chegada da neta (a quarta) que 
se chama Eduarda, � lha de Louise e Duda Freire. Avós corujas assim não 
existem!
  É hoje que a Arena das Dunas abriga os shows de Jorge&Matheus, Limão com 

Mel e Rai Saia Rodada. A partir da 20h, lembrando que precisa apresentar compro-
vante de vacina. Senhas no lessclick.com.br
  O aplicativo Uber acatou as reclamações pelo tempo de espera e agora 

há uma nova função. O usuário pode pagar uma taxa extra para furar a � la 
e embarcar primeiro. Lei da Selva de pedra.
  O jardim do Hotel Aram, Via Costeira, vai receber dia 30 o Festival de Cachaça 

e Sabores  Alambiques, organizado pela turma do Chapéu de Couro. As atrações são 
José Orlando, Banda Rossi e Messias Paraguay.

“
B-DAY - BENTO HERCULANO

B-DAY - JANICE DIÓGENES

B-DAY - CAROL TITO

B-DAY - VÂNIA ROCHA

B-DAY - RAFAEL MONTE 

Digital In� uencer, estudante de 
publicidade e artista/ativista 
LGBTQIA+. Aos 25 anos, PEDRO 

MONTEIRO é um desbravador da causa. 
Menino de Caicó, estudante de colégios 
tradicionais, mesmo “estranho”construiu 
uma ótima relação com a família. Em 
“constante evolução” como ele diz, corre 
atrás dos objetivos. Já gravou clip com 
sua música, esteve junto a artistas famo-
sos e é reconhecido pelos looks, produzi-
dos pela mãe. Humilde e perseverante, 
tem uma rotina corrida e no fundo o que 
mais deseja é conquistar novos espaços e 
deixar sua mensagem de luta por respei-
to. “Minha personalidade pode intimidar 
um pouco as pessoas ou fazer com que 
elas não me compreendam, mas espero 
que saibam que sempre ofereço o melhor 
de mim e busco não desrespeitar nin-
guém”, este é @pedromonteirom.

Como você se de� ne?
Sou menino gay queer, traduzindo ao 
pé da letra signi� ca “estranho”, e essa 
era a visão que realmente tinham sobre 
alguém como eu. Hoje, na sigla, repre-
senta pessoas que não se identi� cam ou 
não concordam com os padrões da he-
teronormatividade social, isso não está 
atribuído a gênero ou condição sexual, 
mas idealiza uma condição própria. 

Que bandeira vale a pena defender?
Eu defendo a bandeira que me repre-
senta, a mais colorida de todas, mesmo 
sabendo que viver sob ela vai muito 
além das cores que as pessoas veem. 
Nosso país tem um índice altíssimo de 
violência contra LGBT’S e está como o 
país que mais mata pessoas Trans, por 
isso é sempre importante frisar que por 
trás de toda essa cor há luta por nossos 
direitos e nossa sobrevivência. 

Natal - metrópole ou cidade pequena?
É uma cidade rica, grande, com po-
tencial incrível e cheia de talento, mas 
ainda há muito preconceito velado nela. 

Isso não parte apenas de pessoas/fa-
mílias tradicionais, há uma carência de 
investimentos, projetos de leis, casas de 
apoio e espaços para LGBT’s e artistas 
indepenentes. Luto e corro atrás todos 
os dias em busca de uma mudança e 
espero conseguir fazer parte de todas as 
novas conquistas que a cidade merece 
ter.

Quem você admira e porque?
Além da minha família, com a qual hoje 
eu tenho uma relação incrível e que pra 
mim sempre será minha principal refe-
rência, há vários artistas nacionais que 
estão aí dando a cara a tapa, chegando 
a lugares incríveis, que também são 
LGBT’s e eu tenho como forte referência 
e admiração: Pabllo Vittar, Anitta, Luisa 
Sonza, Ludmilla, etc. 

Como é a relação com sua família?
Confesso que não foi fácil no início 
vivendo numa cidade pequena, sem-
pre me senti incompreendido e pouco 
representado. Foi difícil construir uma 
relação saudável, mas nunca faltei res-
peito com meus pais. A medida em que 
as coisas foram amadurecendo e o tem-
po foi passando, nós percebemos que 
não vale a pena desgastar nossa relação 
para tentar se encaixar num padrão que 
não existe. Hoje nossa relação é incrível, 
minha mãe produz meus looks, tenho 
maior orgulho e apoio do meu pai; uma 
irmã mais nova que sempre ao meu la-
do e ainda tem vovó que é uma � gura e 
importante para mim. 

O que você sonha e onde quer chegar?
Eu sonho eu poder levar minha men-
sagem e a minha arte pelo mundo ou 
onde a vida me permitir, sem esquecer 
minhas raízes e sempre dando orgulho 
àqueles que me ajudaram. Sou do mun-
do e para onde a vida me levar eu vou. 
Continuo trabalhando para conseguir 
dar novos passos e sempre poder con-
quistar novos horizontes. 

TUDO COM PEDRO MONTEIRO 
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Sabadou com as emoções profundas e uma vontade de se 
afastar das pessoas. É que a Lua está de rolê na sua temível 
Casa 12, e não precisa ser Bidu pra saber que não é uma coisa 
muito boa. Evite a automedicação, e aproveite esse momento 
de introspecção pra relaxar, meditar e contemplar a natureza.

Librinas e librianos, o céu manda um alerta: se 
precisa dar cabo de tarefas e deveres, sobretudo 
do trabalho, talvez falte pique e ânimo. Mas seu 
lado dedicado e prestativo tem tudo pra vencer e 
você tende a fazer sacrifícios.

Touro, meu cristalzinho, tudo indica que não estará nem on 
nem off, apenas com pouca energia e a fi m de sombra e 
água fresca. Se pode se dar ao luxo de fi car de boa, aproveite! 
Talvez se junte a grupos, faça amizades, inclusive com pessoas 
diferentes de você, e curta ótimos momentos com a turma.

Não é seu aniversário, mas você está de parabéns, 
cristalzinho! A Lua brilha no seu paraíso astral e 
o sabadão promete ser bem animado, alegre, 
prazeroso. É tchaki tchaki, como diz o Gil do Vigor. 
Bom dia pra fazer uma fezinha.

Alô, alô, geminianjo e geminianja! Tudo indica 
que seu signo estará mais sonhador e pode fazer 
mudanças em seus planos, objetivos e ambições. 
Popular e receptiva(o), deve conhecer muita gente 
e ter um dia agitado.

Eu não tenho bola de cristal, mas vejo aqui que 
o seu dia promete coisa boa, sagitarianes. Se está 
de folga em casa, o clima tende a ser de sintonia e 
tranquilidade. Há sinal de mudança de residência 
ou alteração de bens imóveis.

Mais sensível ao que está no coração dos outros, você tende 
a se aproximar de pessoas com quem tenha afi nidades. 
Vontade de bater perna, né, cancerianos amados? Como 
ainda não é tão seguro, pode se dedicar a planejar o 
próximo passeio, trocar ideias e dicas com quem está longe.

Capricórnio, meu consagrado, sabadou e tudo indica que 
seu signo estará mais emotivo e sensível ao se expressar. 
Pode mostrar o que sente, inclusive medos e inseguranças, 
o que deve te aproximar mais dos seus queridos. Se 
estuda, talvez falte pique pra terminar seus afazeres.

A Lua transita pela sua Casa das Transformações e você 
talvez passe por mudanças, leonina(o). Tudo indica que 
estará mais impressionável e sensível, podendo ter reações 
emotivas intensas. Intensidade demais nunca é bom, então 
vamos recalibrar com o Banho de Equilíbrio, bebê.

Meninos e meninas de Aquário, pode glorifi car 
de pé porque há boas chances de você encher 
o bolso. Amém que fala, não é? Sua imaginação 
criativa tende a ser útil e te dar ótimas ideias pra 
ganhar mais dindim.

Uma vibe mais sensível deve dominar seu corpinho 
e tudo indica que não vai querer fi car sozinha(o). Aí 
tende a se abrir mais para as pessoas e a valorizar 
seus relacionamentos. Em casa, a relação com os 
familiares talvez não seja aquela belezura.

A Lua brilha no seu signo, piscianas e piscianos, e ressalta 
o seu lado intuitivo, emotivo e ligado à família. Assuntos 
artísticos ou místicos podem trazer autoconhecimento, 
equilíbrio e bem-estar. Agora, se precisa trabalhar no 
sabadão, os astros trazem um alerta real ofi cial

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
O canal Music Box Brasil 

está comemorando o seu 10º 
aniversário...... Um dos destaques é 
o show “Bachianinha”, do Toquinho 
e Yamandu Costa, apresentado no 
Rio Montreux Jazz Festival.So� a 

Budke será Isadora e vai aparecer com 
destaque na primeira fase de “Além da 
Ilusão” na Globo, contracenando com 
Larissa Manoela...... So� a também 

esteve em “Genesis”, na Record, como 
a personagem Milca, na fase Ur dos 

Caldeus.“Em Alta CNN”, novo 
programa de Phelipe Siani e Mari 

Palma na CNN Brasil, vai estrear dia 
23, sábado, 12h.“Um Lugar ao Sol”, 

substituta de “Império” na Globo, 
vai estrear totalmente gravada...... 
Mas será editada ao longo da sua 
exibição, até para permitir alguns 
pequenos ajustes...... Mas este é 

um procedimento que a Globo deve 
interromper a partir de agora...... 
Em suas próximas produções, as 
gravações de novelas voltarão ao 

antigo e bom sistema.

Detalhe
Importante destacar a facilidade 

com que Adriane Galisteu se encaixou 
na “Fazenda”, com um estilo muito de-
la na apresentação do programa.

Inclusive valendo-se de sacadas e 
termos dos mais apropriados para di-
ferentes ocasiões.

Roteiro
Marcos Mion deu uma adiantada 

nas gravações do “Caldeirão” para agi-
lizar outros trabalhos. Deste sábado 
até 6 de novembro, ele irá se dedicar ao 
“Túnel do Amor”, do Multishow.

Já entre 10 e 28 de novembro, aten-
derá compromissos com a Net� ix.

Nova ordem
No SBT, como alguns programas 

� caram parados durante muito tem-
po, foi dada uma ordem que não serão 
permitidas reprises no começo de ano.

Tem que produzir material inédito 
para janeiro inteiro e primeira semana 

de fevereiro.

Mas ele não
E como para toda regra existe ex-

ceção, essa ordem só não se aplicará ao 
“Programa Silvio Santos”.

Já vem com reprises há muito 
tempo e deve continuar assim, talvez 
com a produção de novas pegadinhas 
e Patrícia Abravanel no “Jogo das Três 
Pistas”.

Lembra?
Na saída do Fausto Silva, a Globo 

se viu obrigada a realizar vários movi-
mentos.

Entre eles, colocar Tiago Leifert 
na “Superdança”, levar Luciano Huck 
para os domingos e contratar Marcos 
Mion.

A mesma coisa
Agora, diante da decisão de Tiago 

Leifert em também deixar a Globo, o 
sacode foi ainda muito maior.

Tadeu Schmidt vai para o “BBB”, 
Maju Coutinho no “Fantástico”, César 
Tralli no “Hoje”, Alan Severiano no 
“SP1” e ainda tem o “� e Voice” para 
resolver.

Grande questão
Nos interiores da Globo, há o 

entendimento que a dupla Poliana 
Abritta e Maju Coutinho não deve � car 
muito tempo no “Fantástico”.

Que um casal será formado ainda 
nesses próximos meses. 

De duas, uma
Há ainda um inexplicável silêncio 

sobre a saída de Kaká Marques da Re-
de TV!. Ninguém se manifesta.

Sabe-se que o dono Amilcare Dal-
levo já estaria avaliando nomes para o 
lugar dele, enquanto o sócio Marcelo 
de Carvalho voltará na segunda-feira 
de Ilha Bela para se inteirar do caso. 
Na Band, o acordo com o Kaká é dado 
como de� nitivo.

Galisteu e Mion se 
deram muito bem no 
roda-roda da vida

Não lembro quem, mas al-
guém, numa dessas pas-
sagens da vida, quando 

duas pessoas tinham pendên-
cias antigas, em vez de pombi-
nha da paz, preferia repetir a sua 
frase padrão: “o passado nunca 
deve brigar com o presente para 
não comprometer o futuro”.

No meio TV, não dentro das 
emissoras, mas do lado de fora, 
especialmente agora com as 
redes sociais, o que mais se faz 
é destacar o antigo, querer pro-

INSTAGRAM
mover comparações descabidas 
ou profetizar o amanhã. Tremenda 
bobagem e perda de tempo.

Por exemplo, quando se anun-
ciou a saída de Marcos Mion de “A 
Fazenda”, os iluminados de plan-
tão chegaram a preconizar o � m 
do programa e quebraram feio a 
cara, com o desempenho da Adria-
ne Galisteu em sua temporada de 
estreia.

E o mesmo se pode dizer do 
Mion. Quis o destino que ele subs-
tituísse Luciano Huck no “Caldei-
rão” e ele está fazendo isso muito 
bem, colocando a sua própria assi-
natura no programa.

Galisteu e Mion, no � m das 
contas, se deram muito bem. É a 
roda da vida. Impossível segurar.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Dia perfeito para exercitar o desapego, ariana. A Lua na 
Casa 8 convida você a dar uma geral nos armários, mexer 
nos seus guardados e separa tudo que só ocupa espaço, 
mas não tem mais serventia para você. Avalie o que pode 
doar ou descartar e livre-se do que não precisa mais.

A Lua anuncia um bom dia para você ganhar 
dinheiro, por isso, preste atenção nas 
oportunidades de aumentar seus ganhos ou use a 
criatividade para fazer algo lucrativo e faturar uma 
grana extra.

Trabalhar em equipe ou sociedade deve deixar o seu 
dia muito mais produtivo. Invista no diálogo e na 
troca de ideias com os colegas, pois isso deve garantir 
propostas criativas e bem interessantes para agilizar 
as tarefas e obter resultados melhores para todos.

A Lua em harmonia com Mercúrio e Marte aconselha 
você a buscar o apoio de amigos e colegas para 
realizar seus objetivos. Trabalhar em equipe será 
a melhor opção. Vocês podem trocar ideias e 
encontrar soluções incríveis para os desa  os.

Mercúrio na Casa 4 facilita muito a sua convivência 
com a família, pois facilita a comunicação. Você 
vai sentir que todos estarão mais dispostos a 
conversar e isso deve ajudar muito na tomada de 
decisões que envolvam seu lar.

Marte e Mercúrio garantem muita energia e 
determinação para você correr atrás dos seus 
interesses e a Lua avisa que você deve buscar 
seus objetivos sem comentar seus planos com 
ninguém.

O céu anuncia um sábado alegre, animado e 
prazeroso para você. Com a Lua na Casa 5, você 
vai usar toda sua criatividade para cumprir as 
tarefas e deixar o convívio com os colegas mais 
leve e empolgante.

Você vai investir boa parte da sua energia na busca 
por seus ideais e por coisas que possam bene  ciar 
o seu futuro. O conselho dos astros para você é 
investir no estudos, pois isso pode abrir muitas 
portas para a sua vida.

A família terá prioridade para você neste sábado. 
Talvez queira investir um pouco mais no seu lar e 
garantir um pouco mais de conforto aos seus amores. 
Lua, Mercúrio e Marte também indicam um bom dia 
para ganhar dinheiro com algo feito em casa.

O céu incentivará você a mergulhar fundo no 
trabalho, cumprir suas tarefas com toda dedicação 
e batalhar por melhorias. Se você gosta do que faz, 
vai querer garantir mais estabilidade no emprego.

Você estará cheia de ideias e com muita vontade 
e disposição para colocá-las em prática. Converse 
com as pessoas à sua volta, apresente seus 
projetos aos chefes, busque aliados para os seus 
objetivos.

Ótimo astral para viajar, mais ainda se for com seu 
amor. Mas escolham lugares onde possam relaxar, 
longe de aglomerações. Os astros também enviam 
ótimas vibrações para quem planeja se dedicar aos 
estudos e se preparar para provas ou concursos.

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
O Amazon Prime Video marcou 

para 15 de outubro a estreia 
da série “Eu Sei o que Vocês 
Fizeram no Verão Passado”, 

em oito episódios... ... A Sony 
Pictures Television é parceira 
nessa produção. José Luiz 

Datena parece bem decidido 
a sair candidato nas próximas 

eleições... ... Em uma conversa 
com este que vos fala, disse que 

seu nome tem aparecido bem em 
todas as pesquisas... ... E que não 
tem motivo para não encarar. De 

volta ao Brasil, depois dos Jogos 
Olímpicos, Glenda Kozlowski 

retoma seus trabalhos na 
Band... ... Lívia Nepomuceno, que 
a substituiu no “Show do Esporte”, 
agora será transferida para outras 

funções do próprio esporte e 
do jornalismo Confi rmando: 

especial do Silvio Santos, 
produzido há cinco anos, será 
reprisado na próxima quinta-

feira...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Chuteira preta
A Amazon Prime Video iniciou 

as gravações da segunda temporada 
da série “Chuteira Preta”, ambienta-
da no submundo do futebol.

Os trabalhos acontecem em 
Porto Alegre e movimentam  Mar-
cos Breda, Edson Celulari, Márcio 
Kieling, Nuno Leal Maia, Kadu Mo-
literno e Allan Souza Lima.

A definir
As gravações da segunda tem-

porada da série “Desalma”, em 10 
episódios, foram concluídas e pas-
saram para a fase de montagem. 

Não existe uma defi nição se a 
Globoplay colocará no ar ainda es-
te ano ou deixará para 2022.     

Verdades secretas
“Verdades Secretas”, que será re-

exibida na Globo a partir do dia 24, 
foi um dos trabalhos que Guilhermi-
na Guinle mais gostou de fazer.

“A Pia é um dos personagens 
mais reais que eu fi z nos últimos 
anos, porque ela é uma mulher co-
mum. Existem muitas mulheres co-
mo ela por aí”, acredita Guilhermina.

Chegando lá
A Record já está gravando cenas 

do capítulo 148 da novela “Gênesis”. 
O projeto possui um total de 150.

Porém, é sempre bom lembrar 
que existe um processo de edição, que 
não segue necessariamente essa or-
dem e aumenta a duração da história.

Foi que foi
Juliano Cazarré, confi rmado, 

está participando normalmente 
dos primeiros trabalhos de “Pan-

tanal” na Globo.
Todo problema da vacinação, 

que ele se recusava tomar, já foi 
superado. Fatura vencida.

Quase no fim
Ainda em se tratando de novelas 

da Globo, Lícia Manzo deve entregar 
nesses próximos dias os últimos ca-
pítulos de “Um Lugar ao Sol”, que vai 
substituir “Império” na faixa das 21h.

Gravações em curso. Deve ir ao 
ar completamente gravada. 

Start
Os trabalhos de produção do 

“Show do Milhão”, que o SBT vai 
estrear em 3 de setembro, estão 
adiantados.

Neste sábado, inclusive, serão 
sorteados os 48 participantes para 
seletiva do primeiro programa.

A Web rádio é a nova  
porta de entrada dos 
talentos esportivos

Nesta última semana foi 
destacada a contratação de Pe-
dro Martelli, um jovem talento 
da narração de futebol, pela 
Rádio e TV Bandeirantes.

Assim como se salientou o 
fato de ele ter começado na web 
rádio, na Contínua antes e na do 
Neto em seguida. Por aí se ob-
serva o trabalho importante que 
as web rádios estão  realizando, 
também como porta de entrada 
no jornalismo esportivo.

Além do Martelli, já exis-
tem outros casos, como os 

de Matheus Pinheiro, nos ca-
nais ESPN, e Rolando Botar, do 
BandSports, que trabalharam 
na Premium Sports.

O rádio, no passado, foi sem-
pre o grande celeiro do jornalis-
mo esportivo, responsável pelo 
surgimento de algumas das suas 
maiores feras, como Pedro Luiz, 
Osmar Santos, Fiori Giglioti, Jo-
sé Silvério, Fausto Silva, Orlando 
Duarte, Juarez Soares, Milton 
Neves, Flávio Araújo e tantos 
outros.

Galvão Bueno, por exemplo, 
foi revelado em um concurso 
realizado pelo Roberto Petri na 
rádio Gazeta.

Este papel, que antes era 
só do rádio, especialmente das 

emissoras do interior, agora 
também está a cargo das web 
rádios. Muito bom. Quanto 
mais, melhor.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A CANOPUS AQUICULTURA LTDA, CNPJ 08.596.355/0001-05, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
simplificada para uma extração de piçarro, volume total a ser extraído de 990 m³/mês em uma área de 
0,825 ha, localizada na Rua Venâncio Dantas, Nº 84, Cidade Nova, Pendências/RN CEP: 59.665-000. 
 

PAULO EDUARDO CAMPIELO BARRETO RAMOS 
PROPRIETÁRIO 

 
  

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
 
IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ, CNPJ N° 57.397.200/0001-47, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte Licença de 
Instalação e Operação, para um Forno de Calcinação de Diatomita, localizado no Sítio Boa Vista, Zona Rural, 
Pureza – RN. 

ENIO ALVES DA CRUZ 
PROPRIETÁRIO 

 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
 

J M SANTOS ARRUDA - ME, inscrito sob o CNPJ no. 19.360.586/0001-23, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
DE OPERAÇÃO – LRO, com validade até 04/10/2023, em favor da atividade de INDÚSTRIA (Beneficiamento 
de Cal), localizada no Sítio Bonito, nº 28, Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
 

JACO JOÃO DE SOUZA 
Requerente/Procurador 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

JOSINALDO MAIA REBOUÇAS EIRELI, inscrito sob o CNPJ no. 22.729.899/0002-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS para atividade de Criação de Animais (Aves), localizada no Loteamento Tibau/Gangorra, 
nº 2, Zona Rural, Mossoró-RN.  

 
JOSINALDO MAIA REBOUÇAS EIRELI  

Requerente 

 
 

CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

MARCIO DE ALENCAR FERNANDES, CPF: 004.252.574-87, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada-RLS, com validade: 25/10/2021, para Projeto de Carcinicultura, em uma área produtiva de 
5,80ha, localizado na Fazenda Pau D’Arco, Zona Rural, Extremoz/RN. 
 

MARCIO DE ALENCAR FERNANDES 
PROPRIETARIO 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

O presidente do CONSELHO CURADOR da Fundação Comitê de Captação de Eventos de Natal (Natal Convention & 
Visitors Bureau), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, especialmente no que disciplina o Art. 44 e seguintes do 
Estatuto Social, aprovado em 09 de junho de 2009, faz saber que convoca a Assembleia Extraordinária para a eleição do 
Conselho Curador da Fundação Comitê de Captação de Eventos de Natal para o biênio 2022/2023, que se realizará no dia 
10 de novembro de 2021 às 08h00m (oito horas) em primeira convocação e às 08h30m (oito horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, na sede da Fundação Comitê de Captação de Eventos de Natal (Natal Convention & Visitors Bureau), Rua Major 
Afonso Magalhães, 127, Areia Preta, Natal-RN, com término da eleição às 12h00 (doze horas). 
Outrossim, informa que a partir da publicação deste edital e até o dia 04 de novembro de 2021 às 18hs estarão abertas as 
inscrições para os representantes legais das pessoas jurídicas mantenedoras da Fundação para candidatura ao cargo de membro 
do Conselho Curador da Fundação Comitê de Captação de Eventos de Natal, junto a secretaria da fundação, Rua Major Afonso 
Magalhães, 127, Areia Preta, Natal-RN. 
Para a candidatura devem-se preencher os seguintes requisitos, conforme previsto no art. 46 do Estatuto: 

1. Estar em pleno gozo dos seus direitos facultados no seu estatuto; 
2. Estar quites com suas obrigações, mormente com os pagamentos da taxa de manutenção, assim como 

adimplentes há pelo menos 06 meses contados retroativamente a partir da data de publicação deste edital, 
ou na condição excepcional aprovada em Assembleia Extraordinária (em face da pandemia do COVID-19), 
que autorizou a formalização de acordo para pagamento de débitos até o dia 09/10/2021 (Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 27/09/2021) 

3. Figurar como representante legal do mantenedor, devidamente comprovado através dos estatutos sociais 
deste; 

Natal/RN, 16 de Outubro de 2021. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

Phoenix Óleo e Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a de Licença de Operação, 
com prazo de validade até 08/10/2024, em favor do empreendimento 01 (uma) linha de surgência do poço 
petrolífero de código, coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: SAÍDA: 3-
RAG-0008-RN (9.392.993,79mN; 681.896,76mE); CHEGADA: Manifold / 3-RAG-0006-RN (9.393.706,00mN; 
681.206,00mE), com 1.727,00 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) PQO 
(9.391.163,00mN; 676.969,00mE)., localizada no Campo de Periquito Nordeste (PQNE), Município de 
Upanema/RN. 

Ana Claudine de Melo Lago 
Diretora Administrativa 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO SAO TOME LTDA, inscrito no CNPJ: 04.839.900/0005-01, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença de Operação para a atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, do 
empreendimento localizado na Av. 17 de Setembro, 7 - Sl B - Centro - Rio do Fogo/RN. 
 

Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 

 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP)  
 

SM GERACAO DE ENERGIA EOLICA S/A, 13.783.102/0001-72, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia, 
para a Central Geradora Fotovoltaica Santa Rita, composto por 3 centrais geradoras fotovoltaicas: Santa 
Rita V”, “Santa Rita VI” e “Santa Rita VII” com capacidade instalada de 27,93 MW cada, totalizando 83,79 
MW de potência, localizado na Fazenda Santa Rita, zona rural do município de São Miguel do 
Gostoso/RN.  

Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael de Campos  
Gerente 

 

Instituição de ensino deve 
pagar indenizações por 
não entrega de diploma

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), 
por meio da 2ª Promotoria 

de Justiça da Comarca de Assú, 
emitiu recomendações para os 
promotores de três eventos que 
vão ocorrer na cidade neste � nal 
de semana e no próximo mês. A 
intenção é garantir que os organi-
zadores cumpram a lei que assegura 
o pagamento da meia-entrada aos 
estudantes, regularmente matricu-
lados na rede pública ou privada de 
ensino do Estado.

O primeiro evento, marcado 
para esta sexta-feira 15, ocorreu no 
Restaurante Papo de Calçada. O se-
gundo, a ser realizado neste sábado 
16, é o “Forró do Poassá”, na Fazen-
da Poassá. E, por � m, para 13 de no-
vembro, está sendo organizado uma 
festa chamada “Piseiro in Assu”, no 
Dandara’s Recepções.

Na recomendação, o MPRN 
alerta para que não sejam realizados 
subterfúgios, a exemplo do preço 
promocional ou do pagamento ante-

cipado, com desconto, somente para 
não estudantes, com o � m de fugir da 
obrigação legal. Inclusive, para emitir 
as recomendações, a unidade minis-
terial levou em consideração denún-
cias anônimas da prática reiterada 
das condutas descritas, por parte de 
alguns promotores e organizadores 
de eventos, bem como de estabeleci-
mentos locais de eventos e similares 
das áreas de esporte e cultura.

Assim, os organizadores devem 
assegurar aos estudantes, regular-
mente matriculados em estabele-
cimentos de ensino fundamental, 
médio e superior, da rede pública 
ou privada existentes no Estado do 
Rio Grande do Norte, o pagamento 
de metade do valor efetivamente 
cobrado para a entrada na referi-
da festa, seja pista, seja camarote / 
front stage (“área vip”) ou qualquer 
outro tipo de ingresso.

Em caso de venda antecipada e 
promoção, os estudantes deverão 
pagar o valor correspondente à me-
tade da quantia cobrada a título de 

preço promocional, respeitando-se 
o limite de 40% dos ingressos dispo-
níveis para o evento.

Outra medida recomendada é a 
� xação, em local visível nos estabe-
lecimentos onde ocorrerão as festas 
ou nos locais onde serão vendidas 
as senhas antecipadas, a informa-
ção do direito à meia-entrada aos 
estudantes e, caso estabeleça bilhe-
teria diferenciada para a compra de 
senhas pelos estudantes, que lhes 
assegure um atendimento compatí-
vel com os demais participantes do 
evento, ou seja, rápido e confortável.

Assegurar o direito à informa-
ção aos consumidores (não utili-
zando nomes de pessoas jurídicas 
inexistentes como responsáveis 
pela promoção dos eventos) é outra 
providência recomendada.

Por � m, para ter direito ao be-
nefício, os estudantes precisam 
comprovar tal condição mediante a 
apresentação de carteira estudantil 
(dentro do prazo de validade, emiti-
da por entidade autorizada).

Recomendação ministerial visa 
garantir meia-entrada em eventos

ASSÚ

A 4ª Vara Cível da Comarca de 
Mossoró condenou a Socie-
dade de Educação, Cultura 

e Esportes de Pesqueira LTDA ao 
pagamento de indenizações a uma 
então aluna, que concluiu o curso 
de Licenciatura em Pedagogia e 
não recebeu, até o ajuizamento da 
demanda, o devido diploma, mes-
mo após tentativas na esfera admi-
nistrativa. A decisão, em primeira 
instância, determinou, desta forma, 
o pagamento de pouco mais de R$ 
17 mil e 20 mil, por danos materiais 
e morais, respectivamente, e excluiu 
outras instituições de ensino, origi-
nalmente incluídas na ação, já que 
os liames contratuais não eram rela-
cionados aos cursos de graduação.

 Segundo os autos, não existem 
pendências � nanceiras por parte 
da aluna, tanto que foi expedido o 
certi� cado, datado de 30 de maio de 
2018, no qual consta expressamente 

a observação de que seria oportuna-
mente substituído por diploma de-
vidamente registrado, o que gerou 
na autora a falsa expectativa de que 
isto ocorreria, sem tal fato ter ocor-
rido, tendo em vista o descredencia-
mento do réu Instituto Superior de 
Educação de Pesqueira - ISEP do 
Ministério da Educação (MEC) na-
quele mesmo ano (2018), conforme 
consulta realizada no site do órgão 
governamental, onde a instituição 
demandada apresenta a situação de 
“Extinta”.

“Extremamente grave e desle-
al se revelou, portanto, a conduta 
adotada pela demandada ISEP, ao 
fazer com que a autora aportasse 
recursos � nanceiros em investi-
mento para obtenção de gradua-
ção em ensino superior, sem que a 
citada ré estivesse habilitada para 
fazê-lo”, aponta o juiz Flávio César 
Barbalho, ao ressaltar que é devida 
a devolução dos valores de todas as 
mensalidades desembolsadas pela 
autora, devidamente corrigidos e 
em dobro, por força do artigo 42, pa-
rágrafo único, do Código de Defesa 
do Consumidor –  CDC, aplicável ao 
caso dado à relação consumerista 

mantida entre os litigantes.
 “É devido o valor total apontado 

pela inicial como sendo da ordem 
de R$ 8.940,00 que, após dobrado, 
atinge a cifra de R$ 17.880,00 tal 
como documentado nos autos e 
incontroverso, na falta de impugna-
ção especí� ca (artigo 341 do CPC) 
pela ré”, acrescenta o magistrado, o 
qual também enfatizou que o dano 
moral determinado é justi� cável, 
diante do comprometimento psí-
quico na saúde da então aluna, ao 
saber que nunca terá o diploma pa-
ra o qual investiu tempo.

PAGAMENTO | Segundo 
os autos, não existem 
pendências financeiras 
por parte da estudante

É devido o valor total 
como sendo de R$ 
8.940,00 que, após 
dobrado, atinge a cifra 
de R$ 17.880,00”

“
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO
JUIZ DE DIREITO
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A Série C é logo ali...

O futebol poti-
guar nunca 
esteve tão 

próximo de conseguir 
voltar para a terceira 
divisão nacional com 
tanta força como está 
agora. Amargando a 
Série D desde o ano 
passado com seus 
dois principais clubes 
de forma simultânea, 
vivemos neste mo-
mento a expectativa 
de ver ABC e América 
subirem de patamar em um mesmo � nal de semana, com um pe-
queno intervalo de 24h. Já pensou? Evidente que a possibilidade de 
dar errado para ambos também existe, ou para um dos dois. Mas a 
esperança está em alta. A crença alvirrubra é forte, idem a alvinegra. 
Fato é que podemos, neste sábado e domingo, cravar o renascimen-
to do Rio Grande do Norte no cenário do futebol brasileiro. Que os 
Deuses do futebol ouçam nossas preces... 

Espiões
Uma cena no mínimo inusita-

da foi captada pelos pro� ssionais 
da comunicação do ABC ontem 
(15), por ocasião do último treino 
tático da equipe antes do jogo da 
volta contra o Caxias-RS em Natal. 
Em um dos prédios que circulam o 
estádio Frasqueirão, no bairro de 
Ponta Negra, dois espiões foram 
� agrados com uma � lmadora, cap-
tando as jogadas trabalhadas do 
time de Moacir Jr.

Semelhança
Mais curiosa do que as presenças 

dos espiões foi a semelhança, física 
e de vestimenta, que um deles apre-
sentou ter com o presidente do clube 
gaúcho. Em Natal para acompanhar 
o jogo, ele esteve ontem, mais cedo, 
numa reunião na FNF e foi fotogra-
fado. Posteriormente, surgiram as 
imagens oriundas do Frasqueirão, 
mostrando uma pessoa extrema-
mente parecida com o mandatário 
caxiense.

Faz parte
Embora incomuns, quem vive 

no futebol sabe que atitudes como 
a dos espiões que acompanharam 
o último treino do ABC não são 
tão extraordinárias. Aqui mesmo 
em Natal já � agraram, às véspe-
ras de clássicos, algumas câmeras 
captando, em pontos estratégicos, 
as jogadas das equipes. Em um 
momento de decisão, vale tudo. 
Quem tiver mais informação do 
adversário, larga na frente.

Segurança reforçada
Circularam ontem nas re-

des sociais algumas imagens do 
ônibus que levou a delegação do 
América até Campina Grande-PB 
chegando na cidade para o jogo 
deste sábado, contra o Campi-
nense. As cenas mais pareciam 
� lmes de guerra. Várias viaturas 
da PRF aparecem nas imagens, 
que � agram até mesmo uma am-
bulância. Tudo isso para precaver 
os alvirrubros de ataques.

Tranquilidade
Pelo menos na ida, deu tudo 

certo. Os atletas e a comissão téc-
nica do América chegaram em paz 
e tranquilos para o jogo de logo 
mais. Torço e con� o na capaci-
dade do sistema de segurança da 
Paraíba para que, assim como na 
ida, a delegação volte à Natal na 
mais absoluta paz, e de preferência 
trazendo a vaga na Série C como 
bagagem.
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Referência no boxe brasileiro, 
o campeão mundial Miguel 
de Oliveira, na categoria mé-

dios-ligeiros, morreu aos 74 anos 
nesta sexta-feira 15, em São Paulo. O 
ex-boxeador passou os últimos três 
meses internado para tratamento, 
após ser diagnosticado com câncer 
no pâncreas.

Miguel de Oliveira, campeão 
brasileiro em 1970, se notabilizou 

no boxe mundial cinco anos depois, 
ao conquistar o cinturão do peso 
médio-ligeiro do Conselho Mundial 
de Boxe. O título veio após o brasi-
leiro superar o campeão europeu, o 
espanhol José Duran, ao � m de 15 
assaltos, por decisão unânime dos 
unânime dos jurados, em luta reali-
zada no Principado de Mônaco. 

O pugilista parou de lutar pre-
cocemente, ao 28 anos, quando já 

somava 46 vitórias – 28 delas por 
nocautes -, cinco derrotas e um em-
pate. Após se despedir dos ringues, 
se graduou em Educação Física e 
abraçou a carreira de treinador. Foi 
o responsável por levar outra estrela 
do boxe brasileiro, Adilson Maguila 
Rodrigues, a grandes vitórias no � m  
da década de 1980, contra o argen-
tino Daniel Falconi e o holandês 
Andre Van Den Oetelar.

Boxe de luto: morre campeão 
mundial Miguel de Oliveira

CONQUISTA | Campeão brasileiro em 1970, ele se notabilizou mundialmente cinco anos 
depois, ao conquistar o cinturão do peso médio-ligeiro do Conselho Mundial de Boxe 

Ex-boxeador passou os últimos três 
meses internado para tratamento, 
após ser diagnosticado com câncer
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