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A Copa América no Brasil 

é absoluta falta do que fazer. 
Só ajuda a Conmebol. 
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Em baixa junto ao eleitorado, 
o presidente Bolsonaro traça 

caminhos para salvar sua imagem.

ALEX VIANA  

PÁGINA 10

JOÃO RICARDO CORREIA
Justiça determina que município 
potiguar coloque para funcionar, 

urgentemente, o Conselho Tutelar.

NATAL, SÁBADO E DOMINGO, 5 E 6 DE  JUNHO DE 2021 |   EDIÇÃO Nº 1.099 | ANO 5  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

MEIO
AMBIENTE

#EUSOU
SUSTEN
TÁVEL

Projeto do vereador Robério 
Paulino é plantar 50 mil 
mudas de árvores
POLÍTICA. 3 | Ideia começou na UFRN, como 
professor. Depois de eleito pelo PSOL, Robério 
Paulino distribui e planta mudas em vários 
pontos da capital do Rio Grande do Norte.

São Gonçalo do Amarante 
revisa plano diretor e vai 
implantar dois parques
GERAL. 13 | O Parque Ecofolclórico Dona 
Militana e o das Nascentes do Rio Golandim 
estão entre as ações que possibiltarão maior 
interação dos moradores com o município. 

Plano de arborização da 
capital entra em uma nova 
fase com “Planta Natal”
GERAL. 5 | Prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
disse que sua gestão quer uma cidade “mais 
aprazível, com maior conforto térmico, 
estimulando uso das áreas públicas”.

CIDADES. 7 |  No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, diretor geral do Idema, Leon Aguiar, aponta que os três principais 
desafios do RN são desmatamento ilegal, ocupações irregulares e destinação irregular dos lixos residencial e industrial.
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ALEXVIANA
 Como as nuvens

Em viés de baixa junto ao 
eleitorado, sobretudo o nordestino, o 
presidente Jair Bolsonaro já delineou 
três pilares de salvação da sua 
imagem:

1 – Melhoria dos índices de 
vacinação no país até o � nal do ano;

2 – Recuperação da economia, 
tendo em vista a previsão do 
crescimento do PIB em 4%, junto com 
a retomada dos empregos, prevista 
para o próximo ano, com abertura 
gradual do comércio e serviços e;

3 – Novo auxílio emergencial, em 
torno de R$ 600, melhor que o deste 
ano, bastante criticado. 

PS. Se a pandemia está arrastando 
Bolsonaro para o esgoto da 
credibilidade, será a economia, junto 
com o discurso de anticorrupção, 
que poderá elevá-lo novamente à 
condição de candidato competitivo 
nas eleições de 2022.

Vendidos
Uma importante liderança 

política comentou, em reservado, 
o silêncio dos líderes do Congresso 
Nacional, Arthur Lira e Rodrigo 
Pacheco, diante da decisão do 
Exército de livrar Eduardo Pazuello 
de punição pela participação em ato 
político com Jair Bolsonaro:

“Congresso vendido por 30 
moedas. O Parlamento paga a conta 

com o silêncio mortal dos presidentes 
da Câmara e do Senado”. 

Remédio pra Covid
Laboratórios farmacêuticos 

já testam em seres humanos 
medicamentos contra a covid-19 e 
esperam sucesso até o começo de 
2022. P� zer, MSD e Roche são as mais 
adiantadas, com antivirais de uso oral. 

No Brasil, dois soros devem 
começar a ser testados em pacientes 
nos próximos meses. 

Afastamento
Estudo realizado pelo IBOPE em 

São Paulo mostra que 67% dos jovens 
entre 16 e 24 anos não têm nenhuma 
vontade de participar da vida política 
daquele município – mais de dois 
terços! A nova geração se aproxima 
da vida adulta e quer distância da 
política.  

Álvaro impassível
Álvaro Dias, o mais forte nome 

da oposição para enfrentar Fátima 
Bezerra em 2022, assiste impassível a 
romaria de políticos antipetistas que 
o querem que renuncie à prefeitura 
para disputar contra a petista. 
Dos ministros Rogério Marinho e 
Fábio Faria, aos demais expoentes 
da oposição, todos querem Álvaro 

como nome ao governo, já que ele 
desponta com algo em torno de 20% 
das intenções de voto, com viés de 
alta. Como raposa política experiente 
que é, porém, o prefeito só montará 
o cavalo na hora certa, e se ele passar 
selado. Como em política tudo é 
imprevisível, o mais seguro para ele, 
por ora, é permanecer na cadeira. 
Como administrador, trabalha para 
deixar um legado importante em 
Natal, com a construção do Hospital 
Municipal, do Terminal da Redinha 
e a Engorda de Ponta Negra. Algo 
que só será possível se completar o 
mandato. 

Equação complicada
Carlos Eduardo gosta de 

considerar a candidatura de Álvaro 
ao governo como um trunfo político 
nas mãos. A� nal, se o atual prefeito 
renunciar, entregará o comando de 
Natal à prima da esposa do ex-
prefeito, a vice Aíla Ramalho, posta 
na função pelo presidente do PDT. 
Ou seja, se quiser se candidatar 
ao governo, Álvaro � cará refém de 
Carlos Eduardo, se quiser o apoio da 
prefeitura. Aqui entra em campo a 
pretensão de Carlos Eduardo, que joga 
como coringa, podendo ser candidato 
ao governo, ou não Senado. Álvaro, 
contudo, já tem candidato ao Senado, 
Rogério Marinho. Equação para lá de 
complicada de se revolver. 

 The Economist
“Os hospitais estão lotados, as 

favelas ecoam tiros e um recorde 
de 14,7% dos trabalhadores estão 
desempregados. Inacreditavelmente, 
a economia do Brasil está menor 
agora do que era em 2011 – e serão 
necessários muitos trimestres 
fortes como o relatado em 1º de 
junho para reparar sua reputação. 
O número de mortos no Brasil pela 
covid-19 é um dos piores do mundo. 
Mas o presidente Jair Bolsonaro 
faz piada dizendo que as vacinas 
podem transformar as pessoas em 
jacarés”, assinala o leed – primeiro 
parágrafo – do artigo de capa da 
revista britânica “� e Economist”, 
trazendo a imagem do Cristo 
Redentor respirando com a ajuda 
de aparelhos, a terceira dedicada 
ao Brasil utilizando-se do mesmo 
símbolo. 

Falha presidencial
Ainda segundo a � e Economist, 

Bolsonaro prometeu eliminar 
políticos corruptos, reprimir o crime 
e turbinar a economia. Mas tem 
falhado nas três áreas. 

Conta vital
O atraso do governo brasileiro 

em adquirir vacinas pode ter 
custado 95 mil vidas, segundo estudo 

citado pela revista britânica. 

Frase
“Infelizmente a podridão vai 

muito além de um homem só”, 
frase no artigo do � e Economist, 
apontado que a crise brasileira se 
deve sobremaneira à classe política, 
cercada de privilégios e que não 
facilita a renovação, com vistas a 
favorecer as reformas necessárias 
ao país. 

Temperatura alta
Assessores da Prefeitura de 

Natal acusam o governo do Estado 
de sonegar vacinas para a capital e 
destiná-las aos municípios geridos 
por aliados da governadora Fátima 
Bezerra. Nesse sentido, o secretário 
de Saúde de Natal, George Antunes, 
chegou a xingar pessoalmente o 
secretário de Saúde do Estado, 
Cipriano Maia, tacando-lhe, por 
telefone, a pecha de “FDP”. 

Professores
Por falar em vacinação, a 

governadora Fátima disse ontem que 
conseguiu incluir os trabalhadores 
da Educação na lista de prioridades, 
resultado de uma luta liderada por 
ela, após a qual o Estado já distribuiu 
25 mil doses.

ALEX

Aproveitando uma passagem 
por São Paulo, nesta quinta-
-feira, 3, o senador Jean Paul 

Prates (PT) uniu o útil ao agradável 
e teve um encontro que ele quali� -
cou como “muito produtivo” com 
Fernando Haddad, ex-prefeito da 
capital paulista e segundo candida-
to mais votado nas eleições presi-
denciais de 2018.

“Conversamos sobre conjuntura 
política, mas falamos muito de mo-
bilidade urbana, um tema que inte-
ressa muito o Fernando”, comentou 
Prates, por telefone, ao Jornal Agora 

RN. O senador começa, em breve, a 
desenvolver experimentos de mo-
bilidade urbana em três cidades do 
RN de diferentes portes.

“As cidades escolhidas para essa 
experiência de mobilidade urbana 
sustentável são Extremoz, de porte 
médio porte; Pau dos Ferros, um 
pouco menor e Lagoa de Velhos, 
uma cidade de apenas quatro mil 
habitantes”, disse Jean Paul, que 
integra hoje como titular várias co-
missões no Senado Federal.

Entre elas, as comissões mistas 
de Controle das Atividades de In-
teligência; de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informá-
tica e Desenvolvimento Regional e 
Turismo.

Jean Paul Prates discute conjuntura 
e mobilidade com Fernando Haddad
EM SÃO PAULO | Senador e o segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais de 2018 
conversaram sobre diferentes temas, entre eles mobilidade urbana, que interessa muito a Fernando Haddad 

DIVULGAÇÃO

Senador Jean Paul Prates registrou encontrou com o ex-prefeito Fernando Haddad

SENADOR COMEÇARÁ, EM 
BREVE, A DESENVOLVER 

EXPERIMENTOS DE 
MOBILIDADE EM PAU DOS 

FERROS, EXTREMOZ E 
LAGOA DE VELHOS
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Sinmed-RN, AMRN, Cremern e a OAB/RN realizam 
a campanha “RN sem Fome”, com a finalidade de 
arrecadar doações para que as família em situação de 
vulnerabilidade possam ter acesso a produtos 
alimentícios durante a pandemia. As famílias 
contempladas deverão receber um voucher no valor 
d e  R $  5 0  r e f e r e n t e  a  u m a  c e s t a  b á s i c a , 
confeccionada especialmente para a campanha, que 
será disponibilizada para retirada nos mercados 
credenciados.
As doações podem ser feitas para a seguinte 
conta: Banco Sicredi / Agência: 2207 / Conta 
Corrente: 2335-3 / Favorecido: Associação Médica 
do RN. Também é possível doar através da 
Chave Pix: rnsemfome@gmail.com

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

semanal
informativo

RN
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

OBJETIVO| 50 mil mudas devem ser plantadas em quatro anos, sendo as dez mil primeiras até o final do 
inverno de 2022. Projeto é orientado por especialistas de universidades e contempla diversas espécies

Eleito para seu primeiro man-
dato no parlamento, o verea-
dor professor Robério Pauli-

no (PSOL- Natal) idealizou e já está 
colocando em prática, um projeto 
para plantação de 50 mil mudas de 
árvores na cidade. O Projeto Arbo-
riza Natal pretende plantar as mu-
das  em poucos anos. Em entrevista 
ao Jornal Agora RN, ele detalha sua 
ideia e ressalta a necessidade do 
plantio.

“Tive essa ideia porque Natal é 
uma cidade muito mal arborizada, 
como fruto do descaso das segui-
das e limitadas administrações 
municipais, que não entendem a 
importância da questão e pouco 
se preocupam com o bem-estar e 
saúde da população. É um projeto 
que conta com inúmeras parcerias 
e apoios, como o da UFRN”.

Jornal Agora RN: De onde 
surgiu a iniciativa?

Robério Paulino: A iniciativa 
surgiu a partir de projetos de produ-
ção intensiva de mudas desenvolvi-
dos pelo professor Robério Paulino 
na UFRN nos últimos 10 anos e da 
percepção de que Natal é uma das 
capitais mais mal arborizadas do 
país, que vem observando seu espa-
ço urbano esquentar rapidamente, 
em função da expansão imobiliária 
e do aumento da frota de veículos 
automotores, entre outros fatores.  

Jornal Agora RN: Como essa 
ideia pode ajudar a cidade?

Robério Paulino:  A arbo-
rização urbana, além de mitigar 
o aquecimento da atmosfera do 
planeta, traz vários benefícios pa-
ra a cidade e para sua população. 
Além de embelezar a cidade, a 
arborização de espaços públicos 
também cumpre um papel essen-
cial em outros aspectos, como a 

saúde pública, o esporte, a cultura 
e o lazer. Grande parte das praças 
de Natal são hoje depósitos de lixo, 
sem qualquer cuidado da prefeitu-
ra, sem utilidade para a população. 
Com a arborização dessas áreas, 
como de praças e canteiros, nelas 
poderão ser organizadas atividades 
de esporte, cultura e lazer para a 
população. 

Jornal Agora RN: Esse seu 
projeto pode � car prejudicado 
com a implantação do novo 
plano diretor que será aprova 
do em breve?

Robério Paulino:  Indireta-
mente sim, porque as propostas 
de alteração do Plano Diretor em 
discussão, ao permitirem a violação 
de Zonas de Proteção Ambiental 

atuais, as ZPAs, vão no sentido con-
trário ao que a cidade precisa, que 
é aumento das áreas verdes e pro-
tegidas e não a violação das atuais, 
como proposto.

Jornal Agora RN: Quais os 
locais da cidade onde estão sen-
do plantadas as mudas?

Robério Paulino: As mudas 
estão sendo plantadas em praças 
públicas e canteiros, especialmente 
naquelas onde o poder público e a 
prefeitura não conseguem chegar, 
ou seja, na periferia da cidade. A 
coordenação do projeto tem pro-
curado estar em contato com a pre-
feitura para coordenar os esforços e 
somar os esforços.   

Jornal Agora RN:Que tipo de 
mudas estão sendo plantadas?

Robério Paulino: Diversas 
espécies, que já demonstraram 
adaptação ao clima de Natal já es-
tão sendo produzidas aos milhares 
e plantadas, como oitizeiros, crai-
beira, tento-carolina, mungubas, 
mangueiras, pau-Brasil, ipês etc. O 
projeto é orientado por especialis-
tas das universidades.

Jornal Agora RN: Qual a sua 
meta para � nalizar a plantação 
de todas as mudas?

Robério Paulinho: Queremos 
plantar 50.000 mudas na cidade em 
4 anos e as primeiras 10.000 até o 
� nal do inverno de 2022. Com isso, 
Natal será uma nova cidade em 10 
anos, com um ambiente urbano 
muto mais frio, refrescante, mais 
belo e agradável, com áreas públi-
cas convidativas para a prática do 
esporte, da cultura e do lazer ao ar 
livre. Natal precisa e merece e va-
mos fazer.  O parlamentar deu iní-
cio ao projeto  assim que assumiu o 
mandato.

Robério Paulino quer plantar 50 mil 
mudas de árvores em Natal

Robério Paulino desenvolveu projetos de produção intensiva de mudas na UFRN e ampliou o plantio no mandato como vereador de Natal
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Natal é uma das capitais 
mais mal arborizadas do 
país, que vem observando 
seu espaço urbano 
esquentar rapidamente”

“
ROBÉRIO PAULINO
VEREADOR PELO PSOL
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Na Engenharia, na
Agronomia e nas
Geociências o 
 desenvolvimento
sustentável é a palavra chave
para construirmos um
futuro com
responsabilidade e mais
equilíbrio.

JUNHO VERDE
Mês de
conscientização
sobre 
o cuidado com o
meio ambiente  
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O Plano de Arborização da capital 
entra em uma nova fase com a 
retomada do projeto Planta Na-

tal em 2021. Iniciado com o plantio de 
2.000 exemplares, entre árvores nativas 
e aplicação de jardinagem, o projeto 
tem por objetivo envolver os equipa-
mentos públicos com circulação de 
pessoas em ambientes arborizados, 
tornando as áreas mais agradáveis. A 
partir da próxima quarta-feira, 9 o pro-
jeto ganha reforço na produção de mu-
das com a entrega do Horto Municipal, 
que passou por reforma.

Criado pela atual gestão da Pre-
feitura do Natal, o Planta Natal tem 
como objetivo plantar 20 mil árvores 
de espécies nativas ao longo de toda a 
gestão do prefeito Álvaro Dias. O calen-
dário de plantios foi reiniciado há duas 
semanas, pela recém-restaurada praça 
Mãe Peregrina, em Cidade Satélite. A 

nova Praça das Flores, em Petropólis, 
terá suas obras de reforma entregues 
no início da próxima semana também 
com mudas do projeto, assim como o 
Horto Municipal. Serão dezenas de ár-
vores nativas como os ipês, conhecidos 
também como craibeiras, e oitis plan-
tados em toda a extensão da nova pra-
ça repaginada pela Prefeitura de Natal.

Para o prefeito Álvaro Dias, plantar 
a quantidade de árvores estabelecida 
é uma meta que será perseguida. “É 
um desa� o, mas queremos uma cida-
de mais aprazível e, além do benefício 
estético, com maior conforto térmico, 
estimulando cada vez mais a uso das 
áreas públicas pela população”, desta-
ca Álvaro. Segundo a coordenadora do 
projeto Planta Natal, a secretária exe-
cutiva Danielle Mafra, a retomada do 
projeto vai permitir a recuperação das 
áreas quentes da cidade e uma inter-
venção mais ampla na massa arbórea 
local.

“O Planta Natal está sendo incre-
mentado com a reforma do Horto 
Municipal e a compra de novos equipa-
mentos. Também temos um novo estu-
do sobre áreas quentes da cidade que 
vem sendo feito pela STTU e que será 
integrado às ações do programa”, infor-
ma Danielle Mafra. Segundo a gestora, 
além das praças e canteiros centrais, 
focando num plantio responsável com 

regularidade, existe o plano de recupe-
ração das áreas verdes das escolas.

Uma novidade dessa etapa do 
Planta Natal são as mudas identi� -
cadas com cartões veri� cadores de 
QRcode, com leitura no celular para 
o aplicativo do Planta Natal — www.
plantanatal.com.br  É possível conhe-
cer a espécie, a data em que foi planta-
da e até quem a adotou.

O Planta Natal conta com o envol-
vimento das Secretarias Municipais de 
Governo, Comunicação Social, Educa-
ção, Meio Ambiente e Urbanismo, Ser-
viços Urbanos, Urbana e UFRN.

Dentro da programação o� cial 
da Semana do Meio-Ambiente e 
com o propósito de ampliar a co-
leta seletiva na cidade, a Prefeitura 
vai lançar na próxima terça-feira 
(08) o Projeto Limpa Natal. O lan-
çamento será feito pelo prefeito 
Álvaro Dias em evento transmitido 
online no canal o� cial da Prefeitura 
no YouTube .

Inicialmente, a ação será ado-
tada nos órgãos da administração 

direta e indireta do Município. O 
projeto é coordenado pela Compa-
nhia de Serviços Urbanos de Natal 
(Urbana) e também se volta para o 
estímulo à educação ambiental.

Cada Secretaria do Município 
vai se integrar com uma comissão 
própria de servidores, para que es-
tes façam a análise de desempenho 
do projeto, acompanhando a evo-
lução e identi� cando problemas. 
Os dados coletados serão base 
para a implantação de coleta sele-
tiva em cada Secretaria. Em uma 
fase posterior, o Limpa Natal será 
expandido para a população.

“Com o projeto Limpa Natal, 
o Município cumpre seu papel 
educativo e ainda incentiva a ado-
ção de práticas sustentáveis. As 
mudanças que queremos ver em 
nossa cidade começam com as 
escolhas que fazemos em nosso 
dia a dia. A Prefeitura está fazendo 
sua parte e convidamos a todos os 
natalenses a também participarem 
dessa ação”, a� rma a gerente de 
Meio-Ambiente e Educação Am-
biental da Urbana, Ana Patrícia 
Sousa e Silva.

Neste primeiro momento, o 
Projeto Limpa Natal focará nos ob-
jetos eletroeletrônicos inservíveis, 
com parceria com diversas secreta-

rias e cooperação técnica das em-
presas Natal Reciclagem e Circular 
Brain. Está prevista a instalação 
de 25 pontos de descarte voluntá-
rio até o � nal do ano em Natal. O 
primeiro ponto de descarte volun-
tário – coletor – será instalado no 
próprio Palácio Felipe Camarão, 
sede da Prefeitura do Natal.

A manutenção será periódica, 
além da disponibilização do servi-
ço “Ecozap”, em que, através do nú-
mero (84) 99966-4010, as pessoas 
poderão agendar o recolhimento 
em domicílio dos seus eletroele-
trônicos, como calculadoras, no-
tebooks, monitores, televisores, 
relógios inteligentes, ventiladores e 
controles remotos.

“A população sempre cobrou 
uma campanha de arrecadação de 
eletroeletrônicos mais extensa, en-
tão o Limpa Natal também chega 
com esse objetivo. Queremos, ao 
� nal da gestão do prefeito Álvaro 
Dias, termos a coleta seletiva am-
pliada, campanhas de educação 
ambiental mais constantes, com a 
tecnologia usada a nosso favor, co-
mo a rastreabilidade dos eletroele-
trônicos. A meta é a arrecadação 
de 50 toneladas de eletroeletrôni-
cos”, indica o diretor-presidente da 
Urbana, Joseíldes Medeiros.

“Planta Natal” retoma plantio de 
árvores nativas na capital potiguar
PRESERVAÇÃO  | Projeto iniciado na atual gestão tem como objetivo plantar 20 mil árvores de espécies nativas ao longo de todo o mandato do prefeito Álvaro Dias. Inicitaiva ganha 
reforço com a entrega do Horto Municipal reformado, responsável pelas mudas. Calendário de plantios foi reiniciado pela recém-restaurada praça Mãe Peregrina, em Cidade Satélite

 O prefeito Álvaro Dias, ao participar da retomada do projeto, afirmou que espra bater a meta de árvores plantadas: 20 mil. “É um desafio, mas queremos uma cidade mais aprazível e, além do benefício estético, com maior conforto térmico”

MEIO
AMBIENTE

#EUSOU
SUSTEN
TÁVEL

PREFEITURA 
VAI LANÇAR PROJETO 
LIMPA NATAL

/ PREFEITURA DO NATAL
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hollandajornalista@gmail.com

MARCELOHOLLANDA
Médicos/cientistas

Difícil dizer isso, mas nem 
todo médico é um cientista como 
agrônomos não precisam ser 
pesquisadores para atender bem 
sua clientela. Médicos podem 
escrever bem, mas jornalistas não 
podem operar. Não tem porque, 
então, alguns médicos dedicarem 
tanto ódio à Dra Luana, aquela cujo 
depoimento na CPI da pandemia 
veio depois da oitiva da Dra Nise 
Yamaguchi.

 

Velho novinho

Mais uma vez o líder do governo 
no Senado, Fernando Bezerra 
Coelho, é destacado para dar um 
verniz àquela ação indesculpável do 
general Eduardo Pazuello, que sendo 
da ativa subiu num palanque com o 
presidente para fazer política. Depois 
de trabalhar para quase todos os 
governos desde a redemocratização, 
é um talento esse senador.

 
Vingança

Não é segredo para ninguém que 
o presidente Bolsonaro foi um militar 
indisciplinado e quase foi expulso 

do Exército. Ao invés disso, saiu 
promovido de lá, mas saiu. Foi um 
alívio para muitos de seus superiores. 
Há quem diga que o presidente 
agora se vinga em alto estilo, dando 
signi� cado à expressão “vingança é 
um prato que se come frio”.

 
Cepa América

A Copa América no Brasil é 
absoluta falta do que fazer. Só ajuda 
a Confederação Sul-Americana 
de Futebol, mais conhecida pelo 
acrônimo CONMEBOL. E só 
prosperou porque seus dirigentes 

MARCELO
� zeram o certo: foram direto pedir 
a ajuda do mandatário maior do 
país. Agora, Inês e morta e seja o 
que Deus quiser.

 

Cadê o Moro
Quem anda quieto nesses 

tempos é o ex-juiz Sérgio 
Moro. De seu domicílio norte-
americano, ele nada tem mais a 
fazer a respeito de sua imagem 
desgastada pelo vazamento dos 
áudios comprometedores com os 
procuradores da operação Lava 
Jato. Assim é a vida. Pelo menos a 

dele é regada por um ótimo salário 
e participação societária na � rma 
que cuida dos clientes que ele tanto 
prejudicou.

 
Siga o dinheiro

Enquanto dava trela para os 
médicos-cientistas, o governo 
ignorava 53 e-mails da P� zer 
tratando sobre vacinas. Em 
compensação, o país era inundado 
de hidroxicloroquina e os fabricantes 
da Ivermectina aumentavam em 
mais de 1.000% suas vendas. Tem que 
seguir esse dinheiro.

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

Senadores lamentaram a decisão 
do Exército de não punir o general 
e ex-ministro da Saúde Eduardo 

Pazuello após participar de protesto 
ao lado do presidente Jair Bolsonaro. 
Para parlamentares, o arquivamento 
do procedimento disciplinar abre um 
precedente perigoso. Senadores usa-
ram suas redes sociais para criticar a 
decisão.

Em nota, o Exército informou que 
“não restou caracterizada a prática de 
transgressão disciplinar por parte do 
general Pazuello” e que “arquivou-se 
o procedimento administrativo que 
havia sido instaurado”. Em 23 de maio, 
Pazuello, que é general da ativa, parti-
cipou de evento no Rio de Janeiro com 
apoiadores de Bolsonaro e chegou a 
fazer um discurso ao lado do presiden-
te.

“Armas partidarizadas ou política 
armada são incompatíveis com a de-
mocracia, eleições livres e periódicas. 
Não punir Pazuello abre precedente 
à insubordinação. Necessário comu-
nicado das Forças Armadas à Nação 
de que defendem a hierarquia, a dis-
ciplina, o respeito ao regulamento e à 
Constituição” apontou Simone Tebet 
(MDB-MS) em sua conta em uma rede 
social. 

Para Jean Paul Prates (PT-RN), a 
decisão incentiva militares a parti-
ciparem de atos políticos. O Regula-
mento Disciplinar do Exército proíbe 
o militar da ativa de se manifestar pu-
blicamente a respeito de assuntos de 
natureza político-partidária sem que 
esteja autorizado previamente.

“Liberou geral! Com esta lacônica 
justi� cativa, � ca patente que acabou 

a proibição a militares da ativa de 
participar de manifestações políticas. 
Quantos vão afrontar a regra com base 
na jurisprudência aberta por conta de 
Pazuello?” ponderou Jean Paul.

A senadora Eliziane Gama (Cida-
dania-MA) também classi� cou a posi-
ção do Exército como um desrespeito 
à Constituição e uma permissão à par-
tidarização dos militares. 

“Ao não punir Pazuello, o Exército 
se apequena e ,mais, afronta a Consti-
tuição ao permitir a partidarização de 
um militar da ativa, algo vedado pela 
nossa Lei Maior. É um desrespeito. 

Forças Armadas devem defender o pa-
ís e não governos”, avaliou a senadora.

Assim como Eliziane, Fabiano 
Contarato (Rede-ES) considera que 
o arquivamento do procedimento 
disciplinar “apequena” as Forças Ar-
madas.

“O Comandante do Exército, ao 
se omitir, apequenou-se: as Forças Ar-
madas são uma instituição de Estado 
e não podem se portar como uma fa-
lange do bolsonarismo. O país pagará 
um preço amargo por seu servilhismo 
e falta de espírito público”, assinalou.

O senador Veneziano Vital do Rê-

go (MDB-PB) lembrou que a partici-
pação de Pazuello no ato foi criticada 
inclusive pelo vice-presidente, Hamil-
ton Mourão.

“É inaceitável que Pazuello não te-
nha sido punido. Até o vice-presidente, 
Hamilton Mourão, general da reserva, 
defendeu a regra que veda partici-
pação de militares da ativa em atos 
políticos para ‘evitar que a anarquia se 
instaure’ dentro das Forças Armadas”, 
escreveu. 

Segundo a Agência Senado, o vice-
-presidente da CPI da Pandemia, Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) avaliou que 

a decisão põe em xeque a democracia 
brasileira. Ainda assim, Randolfe acre-
dita que as Forças Armadas são leais à 
Constituição. 

“Hierarquia e disciplina são os 
pilares do funcionamento das insti-
tuições militares, consagrados pela 
nossa Constituição. A insubordinação 
a esses princípios leva à anarquia e 
ameaça o funcionamento do Estado 
democrático de direito. Lamento a de-
cisão, mas mantenho fé inabalável no 
Alto Comando das Forças Armadas, 
nos comandos militares e na lealdade 
que eles tem à CF e ao Brasil, e não a 
qualquer inquilino de plantão no Palá-
cio do Planalto.

O relator da CPI da Pandemia, Re-
nan Calheiros (MDB-AL), disse espe-
rar que a decisão seja um movimento 
de “retirada” e não de “rendição” e que 
o Exército esteja poupando forças para 
a “batalha � nal” contra os inimigos da 
Constituição. 

“Há diferença grande entre os mo-
vimentos sagazes da guerra: a retirada 
e a capitulação, que é a rendição ao 
inimigo. Quero crer que a decisão do 
comando do Exército é movimento de 
retirada, de recuo, não de capitulação. 
Tenho certeza de que os comandantes 
não vão se render na guerra pela de-
mocracia” — avaliou Renan. 

Já Alessandro Vieira (Cidadania-
-SE) a� rmou que está evidente uma 
“politização” das Forças Armadas.

“Politização das Forças Armadas e 
das polícias, negacionismo homicida, 
boçalidade e mentira como método de 
governo,  pandemia descontrolada e 
fome. Os problemas do Brasil seguem 
aumentando”, escreveu. 

Decisão do Exército de não punir 
Pazuello abre precedente perigoso
REPERCUSSÃO | Senadores usaram suas redes sociais para lamentar a decisão do Exército Brasileiro de não punir o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello após participar 
de ato ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Regulamento Disciplinar do Exército proíbe o militar da ativa de se manifestar publicamente sobre assuntos de natureza político-partidária 

General da ativa, Pazuello foi a ato com presidente e apoiadores no Rio de Janeiro. Além de desfilar de moto, discursou do alto do palanque



O Dia Mundial do Meio Ambiente, 
instituído pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas há 48 anos e 

celebrado neste sábado, dia 5 de junho, 
ainda é motivo de grandes embates e 
re� exões no Rio Grande do Norte.

Não só por parte dos gestores, mas 
também de empreendedores e da pró-
pria população, que precisa dar sua 
cota de contribuição num tema que de-
� nitivamente saiu das sombras para se 
instalar como uma grande prioridade 
do planeta.

 Hoje, segundo o diretor geral do 
Instituto estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente (Idema), 
Leon Aguiar, entre os principais desa-
� os do RN nessa agenda estão três pon-
tos comuns a todo o país.

São eles: o desmatamento ilegal de 
madeira, as ocupações irregulares e a 
destinação irregular de lixo residencial 
e industrial. E, claro, todos os demais 
subitens que compõem esse tripé tão 
antigo quanto complexo de combater. 

E este ano com uma novidade, que 
não pode ser de� nida propriamente 
como algo novo, mas extremamente 
necessário: a publicação no RN do pro-
grama de regularização ambiental pre-
visto no Código Florestal de 2012.

Conquista civilizatória que compa-
tibiliza produção de alto desempenho 
com preservação do meio ambiente, o 
Código Florestal já foi combatido por 
ambientalistas que hoje, na sua maio-
ria, entenderam de que se trata de um 
passo decisivo num país considerado o 
celeiro de alimentos e, ao mesmo tem-
po, pulmão do mundo.

 Para Leon Aguiar, a publicação 
dessas normas colocará em um novo 
patamar o nível de cuidados com o 
meio ambiente no Rio Grande do Norte.

“Permitirá aos proprietários que 
desmataram muito no passado aderir 
regularizar sua situação, recuperando 
áreas ou criando uma para que a vege-
tação � oresça ou mesmo fazendo um 
acordo com outra propriedade com 
vegetação protegida como forma com-
pensação ambiental”, explica o diretor 
do Idema.  

Sabe-se, no entanto, que nas áreas 
protegidas, aqueles de preservação per-
manente, os cuidados do poder público 
devem ser redobrados na medida em 
que as invasões vêm se multiplicando e 
demandando um esforço permanente 
por parte da autoridade ambiental.

“As ocupações dessas áreas são 
um desa� o quando se juntam todos os 
outros problemas, como os lixões à céu 

aberto que já deveriam estar extintos e 
as obras sem licenciamento em pleno 
funcionamento”, lembra Leon Aguiar.

Apesar disso, ao abrir ao lado da go-
vernadora Fátima Bezerra a Semana do 
Meio Ambiente, esta semana, o diretor 
geral do Idema comemorou um nú-
mero recorde de licenciamentos, num 
período em que boa parte do trabalho 
tem sido realizada remotamente pelos 
técnicos.

“A pandemia pode ter afetado o 
trabalho de campo, mas até melhorou 
a produtividade e algumas metas que 
dependem do trabalho remoto no qual 
o técnico pode se concentrar melhor”, 
assegura. 

Problemas, no entanto,  há muitos. 
A variação constante de preços e as 
di� culdades de se conduzir licitações 
em tempos de pandemia têm prejudi-
cado o funcionamento do Idema, que 
compensa essa situação com muita 
efetividade.

Além disso, alguns pleitos dos em-
presários, como o parcelamento de 
algumas de suas obrigações legais em 
relação aos licenciamentos, estão sen-
do atendidos.

“Temos consciência de que os tem-
pos são difíceis e a nossa tarefa é faci-
litar e não complicar os processos de 
licenciamento”, a� rma Aguiar.  

O resultado disso é que durante 
o lançamento da Semana do Meio 
Ambiente, transmitido ao vivo no You-
Tube do governo estadual, na última 
segunda-feira, a própria governadora 
Fátima Bezerra comemorou o volume 
de licenciamentos concretizados pelo 
Idema em plena pandemia – bem mais 
de 60 desde o início do ano apenas para 
projetos eólicos.

Depois de admitir que o Idema 
precise urgentemente de um concurso 
público para reforçar seus quadros téc-
nicos, Fátima elogiou o Instituto que até 
no delicado setor da carcicicultura  vem 
conseguindo destravar licenças para-
das há 12 anos.

 “Quanto mais licenciamentos fo-
rem feitos dentro da lei, ganha a socie-
dade e o desenvolvimento sustentável”, 
a� rmou a governadora.

Fátima aproveitou para anunciar 

o lançamento do projeto “RN + limpo” 
para descarte seguro de lixo eletrônico. 
Antecipou que o programa terá 25 pon-
tos de coleta na região metropolitana e 
mobilizará 50 escolas da rede estadual 
de ensino em parceria com a Secretaria 
de Educação.

A� rmando que o Brasil está cavan-
do uma “reputação péssima” com sua 
política ambiental perante o mundo, a 
governadora defendeu o binômio e� -
ciência ambiental - desenvolvimento 
econômico. Mas criticou a “� exibiliza-
ção exagerada da legislação ambiental” 
por parte do governo federal.

Sobre a importância do Idema na 
política sustentável dos recursos na-
turais do RN, ela a� rmou: “O Idema é 
formado por servidores de carreira e a 
falta desse recurso humano prejudica 
o desenvolvimento econômico e social 
do RN”.

Fátima Bezerra também destacou 
a desburocratização e acesso online a 
licenças ambientais, com sistema agora 
100% digital. E listou as obras realizadas 
atualmente para restaurar os ecossiste-
mas e valorizar os recursos naturais do 
Rio Grande do Norte.

Entre elas, citou a recuperação de 
nascentes do Potengi; o re� orestamen-
to das áreas degradadas próximo ao 
Rio Pitimbu e a emissão das licenças 
ambientais de Oiticica.

 “O homem vem entendendo, ca-
da vez mais, que não adianta discutir 
sobre tudo à nossa volta, sem pensar 
na � nitude dos recursos naturais, na 
qualidade de vida, no equilíbrio e re-
cuperação dos ambientes”, a� rmou a 
governadora.

Durante a live que abriu a Semana 
do Meio Ambiente, o secretário de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, João 
Maria Cavalcanti, anunciou que uma 
das prioridades de sua pasta este ano 
será reativar o convênio para implanta-
ção de aterros sanitários no Alto Oeste 
e Seridó e trabalhar com ênfase em pro-
jetos de lei e política de resíduos sólidos, 
além de focar nas nascentes dos rios.

O secretário de Gestão Metas e 
Projetos, Fernando Mineiro, destacou 
a parceria entre Idema e Governo Ci-
dadão.
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O CASO PAZUELLO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

Uma das últimas crises no país foi o ex-ministro da Saúde, general 
Pazuello, subir em carro de som, ao lado do presidente Bolsonaro. 
Instaurou-se processo administrativo contra ele, por participar de 

ato político. O comandante do Exército decidiu arquivar o procedimento 
administrativo

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS

Argumento
O Ceará alega que sairia rápido 

e mais barato, se a encomenda 
piauiense tivesse sido feita às 
competentes e modernas fábricas 
cearenses. O detalhe é que os dois 
estados são governados por � liados 
ao PT.

Infl ação
Apesar de revisar para cima as 

projeções do Produto Interno Bruto 
(PIB) de 2021, de 3,3% para 4,8%, o 
Bradesco optou por uma projeção 
mais conservadora do que os 5% do 
mercado. Justi� cou pelas incertezas 
no processo de vacinação e a 
inclusão do risco hidrológico.

Cuidado 
A CPI da Pandemia corre o risco 

de ajudar politicamente Bolsonaro, 
ao insistir no “gabinete paralelo”. O 
governo divulga, que desde o início 
da pandemia ouve muita gente e 
tem rede social vasta. Isso não é 
crime.

Copa América
São lógicos os argumentos de 

já que se realizam campeonatos 

no país, maiores do que a Copa 
América, sem público. O problema, 
entretanto, é que, se apenas “um 
brasileiro” for contaminado, por 
quem venha em delegação de outro 
país, o governo pagará caríssimo na 
eleição de 2022. Por isso é um risco 
que não compensaria.

Prévias
A data mais provável para as 

prévias presidenciais do PSDB é 21 
de novembro.

Difi culdade 
Em 26 de setembro Ângela 

Merkel deixa o poder na Alemanha. 
O eleito terá o “fardo” de substituir 
alguém “insubstituível”.

OLHO ABERTO

Exemplos
 O STF suspendeu o inquérito do 

STJ, que investiga o desembargador 
Eduardo Siqueira, � agrado 
humilhando um guarda municipal 
em SP. O mesmo STF anulou a 
delação de Sérgio Cabral, que 
acusava o atual ministro To� oli. A 
Câmara Federal até hoje não julgou 
a cassação do mandato da deputada 
Flordelis, acusada de mandar matar 
o marido

Ponderação
Negar a “competência” do 

Exército para julgamento do general 
Pazuello é justi� car que as Forças 

Armadas interferiram nas decisões 
internas do Congresso. Certamente, 
as Forças Armadas, com 
responsabilidade, levaram em conta 
a circunstância do presidente ser o 
seu chefe supremo e a possibilidade 
de insurgir-se contra a punição e até 
anulá-la, o que geraria convulsão 
nacional, em plena pandemia

Infl uência
 Portanto, o Exército não 

“dobrou a espinha”, mas sim, 
evitou o risco de instabilidade 
institucional. Já se disse, que “as 
vezes é preciso ser como as ondas 
do mar, recuar para ganhar força.”

Após a decisão, surgem opiniões diversas. A presença do general 
Pazuello no RJ foi um “tiro no próprio pé”. Ele tinha prestado 
depoimento à CPI, com prós e contras. Melhor seria mergulhar e não 
se expor desnecessariamente.

Competência
Mesmo quem defenda punição rigorosa, tem que reconhecer a 

competência interna do Exército para decidir o caso.

TIRO NO PÉ

PROBLEMAS | Desmatamento ilegal, ocupações irregulares e destinação irregular de lixo. Segundo o diretor 
geral do Idema, Leon Aguiar, estes continuam sendo principais desafios do Estado na agenda ambiental 

Lixões continuam sendo problemas existentes no RN, que ameaçam o meio ambiente

Desmatamento, invasões e lixões
ameaçam o meio ambiente do RN

JOSÉ ALDENIR_AGORA RN

DIVULGAÇÃO

Angela Merkel, a toda-poderosa alemã

MEIO
AMBIENTE

#EUSOU
SUSTEN
TÁVEL
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Educação ambiental é matéria 
que se aprende em sala de aula 
nas Escolas Sesc.
Mais de 2 mil alunos da educação infantil ao ensino fundamental conciliam teoria e 
prática em projetos sobre o meio ambiente.

Cuidar e respeitar o meio 
ambiente também se aprende 
em sala de aula. Assim é a 
educação no Sesc RN, que 
oportuniza aos alunos unir 
teoria e prática sobre temáticas 
que envolvem reciclagem, 
preservação e a importância do 
papel do homem nos cuidados 
com o planeta.

Em suas sete escolas no 
estado, os educadores do 
Serviço Social do Comércio 
RN, instituição do Sistema 
Fecomércio RN, desenvolvem 
projetos que associam cultura 
e educação, como em Caicó, 
com o projeto “Reciclando 
e Ressignificando o Meio 
Ambiente”. O professor de 
música, Márcio Mizael da Silva, 
orienta os alunos a produzir 
sons com instrumentos 
musicais confeccionados com 
material reciclável.

Outra vertente repassada 
é a relação da alimentação 
saudável, desde o plantio ao 
consumo. A importância da 
agricultura sustentável e a 
relação com o crescimento 
populacional, o uso de 
agrotóxicos e os cuidados 
com a saúde são questões 
levantadas. Na Zona Norte 
de Natal, o projeto “Horta” 
convida às crianças para o 
plantio e cultivo de hortaliças, 
passando pelo manejo da terra 
até chegar na mesa deles, com 
preparações do que foi colhido 
na horta. 

Jogos confeccionados com 
material reciclado também é 
um aprendizado vivenciado 
pelos alunos. O que para 
muitos teria como destino o 
lixo, é ressignificado e ganha 
uma nova utilidade, nesse caso 
o entretenimento. 

Colocar a mão na massa 
dá a tônica das oficinas de 
materiais recicláveis e noções 
de empreendedorismo. Um 
novo olhar é despertado nas 
gerações futuras.

Refletir sobre o papel de cada 
ser, independente da idade, 
e a relação com o equilíbrio 
ambiental é tema de estudo. 
Pensar o quanto uma abelha 
é essencial para a continuação 
de vida no planeta é assunto de 
roda de conversa e atividades 
práticas com crianças de seis 
anos.

Educação Sesc

O Sesc RN possui sete 
escolas no RN, localizadas 
em: Natal (Potilândia e Zona 
Norte), Macaíba, São Paulo 
do Potengi, Nova Cruz, Caicó 
e Mossoró, com estrutura 
moderna, preços acessíveis 
e professores capacitados a 
valores subsidiados. São mais 
de 2 mil alunos matriculados 
nas turmas da educação 
infantil, fundamental, Jovens e 
Adultos e Criar Sesc.

Desde o início da pandemia, 
a rede de escolas adotou 
protocolos de biossegurança 
preconizados pelos órgãos de 
saúde municipais e estadual, 
que inclui medidas como: 
distanciamento mínimo de 1,5m 
entre os alunos, diminuição de 
pessoas nos ambientes das 
escolas, horário diferenciado 
de recreio, entre outros.
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FOTOS: ELPÍDIO JR 

O uso de combustíveis fósseis tem 
sido reavaliado no mundo to-
do, de modo a priorizar fontes 

alternativas de energia, que são mais 
sustentáveis. No Brasil, onde o empre-
go de derivados do petróleo ainda é 
predominante no transporte, começa 
a ganhar maturidade a ideia de diversi-
� car a matriz. Mais do que isso, tecno-
logias verdes agora estão disponíveis e 
prontas para serem usadas. É o mundo 
buscando alternativas sustentáveis de 
crescimento para que, no futuro, pos-
samos ter menos emissões de poluen-
tes. E o transporte — atividade fun-
damental para o desenvolvimento do 
Brasil — assume, nesse contexto, sua 
responsabilidade em favor da qualida-
de de vida e do meio ambiente. O Des-
poluir já é reconhecido como o maior 
programa ambiental do transporte. 

CONTROLE DE EMISSÕES
Uma das ações centrais do pro-

grama é a Avaliação Veicular Am-
biental. Com o propósito de melho-
rar a qualidade do ar, cuidar da saúde 

Despoluir completa 14 anos como o 
maior programa ambiental do transporte
DESPOLUIR | Realizada pela CNT, pelo SEST SENAT e pela FETRONOR, iniciativa tem contribuído para sustentabilidade ambiental da atividade transportadora

MEIO
AMBIENTE

#EUSOU
SUSTEN
TÁVEL

dos trabalhadores e estimular o uso 
racional de combustíveis, essa linha 
de ação já atendeu cerca de 55 mil 
transportadores e realizou mais de 
3,2 milhões de avaliações veiculares. 
A avaliação é realizada por meio de 
visitas de técnicos do programa com 
unidades móveis que contam com 
equipamentos como opacímetro, 
tacômetro, computador portátil e 
software personalizado). Em 2020, 
mesmo durante a pandemia da CO-
VID-19, foram realizadas 312.191 

avaliações ambientais e prestados 
atendimentos a 5.679 empresas e 
2.816 transportadores autônomos.

Outra frente de trabalho funda-
mental do Despoluir é a dissemina-
ção de conhecimento sobre questões 
ambientais entre o setor transporta-
dor. O programa publica cartilhas e 
manuais que orientam os transpor-
tadores sobre as melhores práticas 
ambientais, além de pesquisas e es-
tudos que contribuem com o desen-
volvimento do setor. Nesse sentido, 

destacam-se os conteúdos relaciona-
dos ao reúso da água e à questão da 
e� ciência energética.

NOVO SERVIÇO
A CNT lançou, em maio, uma nova 

iniciativa referente à temática ambien-
tal. O SOAT (Serviço de Orientação 
Ambiental ao Transportador) visa 
acompanhar as medidas ambientais 
de sustentabilidade das empresas do 
transporte rodoviário de cargas e de 
passageiros para reforçar o desenvolvi-
mento de boas práticas de sustentabi-
lidade do setor. Na primeira etapa, um 
questionário será enviado aos gestores 
do transporte rodoviário para, na se-
quência, ser realizado o diagnóstico 
da empresa e emitidoum indicador de 
desempenho ambiental. O projeto-pi-
loto tem adesão inicial da FETRONOR 
(Federação das Empresas de Trans-
porte de Passageiros do Nordeste), da 
FETRALSE (Federação das Empresas 
de Transporte de Passageiros dos Es-
tados de Alagoas e Sergipe) e da FE-
TRANSPAR (Federação das Empresas 
de Transporte de Cargas do Estado do 
Paraná).

Com o Despoluir, a CNT, o SEST 
SENAT e a FETRONOR estimulam 
e defendem um transporte cada vez 
mais limpo, e� ciente e sustentável, tra-
zendo benefícios não só para os seus 
trabalhadores, mas também para toda 
a sociedade.

Saiba mais detalhes do programa 
em www.despoluir.org.br

Verificação de opacidade em veículo de carga

Tacômetro: para aferição veicular

Técnico do Despoliur usando EPIs para aferição Técnico fazendo verificação de opacidade em ônibus
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O serviço de inteligência do 
governo dos Estados Unidos não 
encontrou explicações para os 
objetos voadores não identi� cados 
(OVNIs) registrados por pilotos 
militares do país nas últimas décadas. 
A informação foi divulgada, nesta 
quinta-feira, 3, pelo  � e New York 
Times.

ET2    
O periódico ouviu pessoas 

envolvidas na elaboração de um 
relatório que terá uma versão 

apresentada ao Congresso dos 
EUA no próximo dia 25 de junho. 
Recentemente, as investigações sobre 
luzes que se movem de maneira que 
seria impossível para equipamentos 
conhecidos têm se tornado públicas.

Cajueiro
O Maior Cajueiro do Mundo, o 

Cajueiro de Pirangi, equipamento 
turístico administrado pelo Idema, 
promove na manhã deste sábado, 5, 
live musical com o grupo Som Caju, 
das 9h às 10h, no per� l do Instagram 
do Idema (@idemarn).

Cajueiro 2
A atividade inserida no último dia 

de programação da Semana Estadual 
do Meio Ambiente – SEMA 2021 faz 
parte do projeto Cajucultura, que tem 
o objetivo de entreter o visitante e 
fazê-lo participar do movimento de 
valorização da cultura potiguar.

Covid
O pastor R. R. Soares, 73 anos, 

líder da Igreja Internacional da Graça 
de Deus, está internado com o novo 
coronavírus, no Hospital Copa Star, 
no Rio de Janeiro.

Tutelar
O Grupo de Julgamentos da 

Metas do Conselho Nacional de 
Justiça, formado por juízes do TJRN, 
determinou que o município de Rio 
do Fogo atenda os itens necessários 
ao funcionamento do Conselho 
Tutelar local, realize formação 
continuada dos conselheiros, arque 
com despesas dos integrantes do 
órgão no desempenho do seu trabalho 
e garanta espaço e transporte 
adequados para o trabalho realizado 
por esta unidade, que existe para 
garantir o direito de crianças e 
adolescentes.

Greve
A ministra Delaíde Miranda 

Arantes, do Tribunal Superior do 
Trabalho, propôs, em audiência 
de conciliação na terça, 1º, que 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares prorrogue o acordo 
coletivo de trabalho da categoria até 
dezembro de 2021. Até lá, “� ca tudo 
como está”.  A empresa terá até a 
próxima terça, 8, para se manifestar, 
e, caso aceite, o dissídio coletivo de 
greve � cará suspenso. A proposta foi 
formulada depois que entidades e 
federações recusaram as propostas da 
Ebserh para terminar a greve.

JOÃORICARDO

VALTER CAMPANATO

Com mais uma iniciativa de fo-
mento ao artesanato potiguar, 
o Governo do Estado está pre-

sente na 26ª Feira Internacional de Ar-
tesanato – Fiart, que começou ontem, 
4, e vai até o próximo domingo, 6, em 
versão totalmente online por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

Além de ser um dos patrocinado-
res da Fiart, o Governo do Estado, por 
meio do Programa do Artesanato do 
RN (Proarte) da Secretaria de Estado 
do Trabalho, da Habitação e da Assis-
tência Social (SETHAS) viabilizou a 
participação na Feira de 43 artesãos 
entre pro� ssionais individuais, entida-
des, culinaristas e de essências.

Em versão online a Fiart estará ao 
alcance de qualquer pessoa que tenha 
um smartphone ou computador. Bas-
ta digitar www.� art.com.br e acessar 
toda a programação que além do site 
está nas redes sociais e streaming. 
Na plataforma, estarão à disposição 
produtos de 200 artesãos, exclusiva-
mente, do RN e demais informações 
do evento.

Nestes três dias além do artesa-
nato, a Fiart mostra a gastronomia e a 
cultura do Estado e do país. Com um 
simples clique no www.� art.com.br 
o público navegar fazer um tour vir-
tual por lojas de diversos segmentos, 
comparar preços e fazer suas compras 
diretamente do artesão.

No menu categorias, é só clicar em 
SETHAS/GOVERNO DO RN ou no que 
o cliente desejar e no menu “segmen-
tos”, “lojas”, “ordenados por (preços)”, 
“todos os produtos” surgem os produ-
tos disponíveis com fotos, descrição, 
nome, preço. É só clicar no produto, 

depois no carrinho que direciona para 
o número do whatsapp da loja ou arte-
são para concluir a compra.

Mais uma novidade da Fiart: o 
showroom de bordados, � bra, � os, 
tecidos, couro, madeira, cerâmica, 
areia colorida, metal e pedras com 
estandes instagramáveis e uma Pra-
ça Gastronômica de cores e sabores 
da culinária artesanal representada 
por tipos de mel, licores, biscoitos, 
cachaças e castanhas) montados no 
Espaço Neuma Leão. Nesse local, o 
público poderá fazer a retirada de 
produtos (comprados via site) por 

meio de Drive � ru que será estru-
turado dentro dos padrões de Bio 
Prevenção.

 Nos três dias de comercialização, 
o público poderá conferir ações, apre-
sentações culturais e shows musicais 
com artistas da terra. É só ativar o 
lembrete e o sininho no canal o� cial 
da FIART no YouTube (www.youtube.
com/channel/UCjn4_OZPblQkFd7p-
QcJ9uig). Os shows começam a partir 
das 19h e já nesta sexta-feira, 4, tem 
Júnior Santos; no sábado , 5, Samara 
Alves e para encerrar o Forró Meirão 
no domingo, 6.

Como patrocinador da Fiart o Go-
verno do Estado sabe da importância 
de incentivar a realização da Feira em 
uma modelagem inovadora proposta 
pelos organizadores diante da pande-
mia e seguindo todas os protocolos de 
biossegurança, destaca a secretária da 
Sethas, Iris Oliveira.

“Com este modelo inovador, o nos-
so maior desejo é poder movimentar 
a economia local e servir como uma 
importante ferramenta de trabalho 
para que os artesãos, especialmente 
os pro� ssionais potiguares, possam 
superar as di� culdades geradas pela 

pandemia”, explica o organizador da 
Fiart, Neiwaldo Guedes, da Espacial 
Eventos. 

 
PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Importante vitrine da arte e da 
cultura, o diferencial da FIART está em 
sua essência de aproximar, valorizar 
e dar espaço para as manifestações 
tradicionais, produções artesanais das 
tribos indígenas, mostra de grupos 
folclóricos, mostra de cultura popular, 
entre outros aspectos. Para além dos 
estandes, a feira é uma grande ferra-
menta da promoção da brasilidade. É 
um espaço fértil à propagação da eco-
nomia criativa.

 Este ano, o Festival Cultural foi 
dividido em quatro ações para além 
dos dias da FIART: Mostra Cultura 
Natal; Salão “O melhor do artesanato 
potiguar”: exposição e websérie; We-
binário Nacional de Cultura Popular: 
Tradições, Folclore e Identidade Cul-
tural e, o Festival Parafolclórico (Com-
petitivo). Diante das possibilidades 
do formato, diferentemente dos anos 
anteriores, a programação cultural do 
evento foi estendida.

 
AGENDA:

Mostra Cultura Natal ocorre si-
multaneamente aos dias da Feira, de 
04 a 06 de junho, com apresentações 
de cultura popular, dança, poesia, 
mamulengo e música dos destaques 
da produção artística de Natal/RN. Já 
o lançamento da Websérie será dia 21 
de agosto; realização do Webinário Na-
cional de Cultura Popular dias 21 e 22 
e, anúncio dos vencedores do Festival 
Parafolclórico no dia 22 de agosto.

Governo participa da versão online 
da 26ª FIART, que vai até domingo
ECONOMIA CRIATIVA  | Em versão totalmente online, a Fiart pode ser acessada de qualquer smartphone, tablet ou computador. Basta estar conectado a internet e digitar www.fiart.com.
br no navegador. Além do site, a programação acontece também nas redes sociais e streaming. Serão expostos produtos de aproximadamente 200 artesãos do Rio Grande do Norte

Uma novidade desta edição é o showroom de bordados, fibra, fios, tecidos, couro, madeira, cerâmica, areia colorida, metal e até pedrarias 



Reeleita para presidir Sistema 
Confea/Crea e Mútua no Rio 
Grande do Norte em outu-

bro do ano passado, com uma ex-
pressiva votação,  a engenheira civil 
Ana Adalgisa Dias Paulino diz que 
Plano Diretor e meio ambiente ca-
minham juntos quando o interesse 
é melhorar a qualidade de vida da 
população. Nesta entrevista ao 
Agora RN ela explica o que há de 
realidade nessa relação.

 Agora RN: Em sua opinião, 
qual o maior desafio do Plano 
Diretor neste momento da vida 
de Natal?

Ana Adalgisa: O desafio 
maior é avançar para uma cidade 
dinâmica, sem tantas amarras, 
que traga o cidadão natalense pa-
ra viver a cidade. Que tenha, além 
de habitação, serviços para que 
as pessoas possam usufruir deles. 
Uma cidade mais compacta onde 
as pessoas possam trabalhar e mo-
rar próximo do trabalho, evitando 
deslocamentos exaustivos e caros, 
diminuindo os engarrafamentos. 
Em resumo, moradia e comércio 
forte na mesma área.

Agora RN: A senhora pode-
ria nos dar um exemplo do uso 
errado de um bairro?

Ana Adalgisa: Olha assim de 
cabeça, lembro de Morro Branco 
que hoje é quase um cemitério de 
casas, já que muitas delas foram 
fechadas por questão de segurança 
e poderiam ceder lugar a prédios 
de apartamentos beneficiando um 
maior número de pessoas. É um 
bairro arborizado e até dotado de 
certa infraestrutura. 

Agora RN: Plano Diretor en-
tão, em sua opinião, une econo-
mia e qualidade de vida?

Ana Adalgisa: Sem dúvida. 
A preservação ambiental tem 
encontro marcado com o desen-
volvimento econômico da cidade 
como um todo. É triste ver capitas 
vizinhas de Natal em pleno desen-
volvimento e a gente parado sem 
sair do lugar. Precisamos ver Natal 
seguir esse desenvolvimento para 
que a cidade não se transforme 
num grande  Morro Branco.

Agora RN: Qual a expec-
tativa do CREA nessa revisão 
do Plano Diretor depois de 14 
anos da anterior?

Ana Adalgisa: Muitas ex-
pectativas positivas. E agora que 
as discussões do Plano Diretor 
caminham para a fase final com a 
chegada à Câmara Municipal, mais 
ainda. Aliás, nosso  diálogo com o 

Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo e a Ordem dos Advogados 
do Brasil a esse respeito tem sido 
muito tranquilo e produtivo.

Agora RN: Muita gente acha 
que Planos Diretores existem 
para melhorar o ambiente de 
negócio da construção civil. O 
que a senhora acha disso?

Ana Analgisa: Não é verdade. 
Há situações relevantes envolvidas. 
Na atual proposta de revisão do 
Plano Direto, por exemplo, Natal 
foi dividida em eixos de mobilida-
de, inclusive com o mapa do sane-
amento incluído. Isso vai facilitar a 
compreensão e, melhor ainda, as 
intervenções futuras sobre a cida-
de como um todo, até para orientar 
as políticas públicas e de ocupação. 
Mais ou menos como aconteceu 
em Curitiba onde se vê hoje uma 
ocupação de todos os seus eixos.

Agora RN: Para que as pes-
soas possam entender, quais as 
consequências dessa visão da 
cidade por eixos?

Ana Agalgisa: Na prática, 
agrupa as pessoas junto aos eixos 
tendo um impacto direto sobre a 
mobilidade delas, já que são áreas 
que dispõe de uma infraestrutura 
existente que precisa ser mais bem 
utilizada. Em outras palavras, o 
Plano Diretor existe para integrar 
a cidade, banindo o conceito anti-
quado de abordar problemas pon-
tualmente. E é sob essa questão 
que eu defendo a cidade compacta, 
aproveitando melhor a estrutura 
que ela dispõe.

Agora RN: A última revisão 
do Plano Diretor de Natal foi há 

14 anos. Quais os prejuízos de 
um atraso desse tamanho?

Ana Adalgisa: A consequ-
ência desse atraso na revisão do 
Plano Diretor jogou a cidade em 
compasso de espera no qual a in-
fraestrutura e o mercado imobiliá-
rio ficaram parados, um esperando 
o outro. E isso deixou muita coisa a 
se fazer. Hoje, precisamos de uma 
urbanização na orla e correr atrás 
do prejuízo, pois desde então vá-
rios bairros foram criados e infla-
dos sem qualquer planejamento.

Agora RN: Por exemplo?
Ana Agalgisa: O bairro do 

Planalto, por exemplo, inflado 

como programa Minha Casa, Mi-
nha Vida. Que adianta ter vários 
prédios de apartamento lá sem a 
estrutura para que os moradores 
desenvolvam o bairro organica-
mente?  Mobilidade, saneamento, 
infraestrutura cederam lugar ao 
improviso de ações pontuais sem 
qualquer concatenação umas com 
as outras.

Agora RN: Fala-se muito so-
bre verticalizar mais a cidade. 
O que a senhora pensa sobre 
disso?

Ana Agalgisa: A cidade deve ser 
pensada como um todo e não ape-
nas como a verticalização dessa ou 
daquela área. É perda de tempo e 
energia focar esforços em vertica-
lizar mais o bairro A ou B, Ponta 
Negra ou Praia do Meio, quando 
o importante é pensar a cidade 
como um todo. Mitigar impactos 
negativos sobre toda a população, 
facilitando a mobilidade e a vida 
das pessoas. Plano Diretor, como 
o próprio nome sugere, é o pensa-
mento macro. Sempre privilegian-
do o crescimento sustentável dos 
pontos de vista urbano e ambien-
tal. E olhar tudo isso à luz da nossa 
maior atividade econômica e para 
a qual somos vocacionados desde 
sempre que é o turismo.

Agora RN: A senhora con-
sidera que Natal está ficando 
para trás em relação a outras 
capitais nordestinas?

Ana Adalgisa: Sem a menor 
sombra de dúvida. Quando a gen-
te visita Fortaleza, por exemplo, 
salta aos olhos os resultados de 
orientações urbanísticas. Hoje, to-
do mundo só fala em João Pessoa, 

a grande queridinha do Nordeste. 
Mas se você vai a Maceió, dona de 
uma orla belíssima que sedia gran-
des eventos esportivos, perceberá 
ali as influências do Plano Diretor. 
A mesma coisa em Maceió. E a 
pergunta que fica é a de sempre: 
e Natal? Ora, se nós fomos igual-
mente beneficiados pela natureza, 
por termos um parque belíssimo 
dentro da cidade, que é Parque das 
Dunas, por que não usamos nada 
disso?

Agora RN: O que provoca 
isso em sua opinião?

Ana Adalgisa: Há muitas di-
vergências entre ambientalistas e 
o mercado imobiliário, mas em mi-
nha opinião o equilíbrio deve reger 
essas relações. Já que um depende 
do outro para se manter. Nós te-
mos zonas de desenvolvimento 
ambiental que até hoje não foram 
regulamentadas, é uma discussão 
que se arrasta desde 2010. É muito 
tempo! E dessas áreas, nenhuma 
chegou à Câmara Municipal. Te-
mos a ZPA 8, que pega toda aquele 
mangue da Zona Norte e da Zona 
Oeste; temos a ZPA 10, temos a 
ZPA 7, que fica lá no Forte dos Reis 
Magos, a ZPA 9 que pega a região 
da Moema Tinoco, e que por falta 
de regulamentação não se pode 
fazer nada por ali, favorecendo 
invasões  em detrimento do uso 
sustentável.

Agora RN: A pandemia 
do novo coronavírus parou o 
CREA?

Ana Adalgisa: De jeito ne-
nhum. Como não paralisou tam-
bém a construção civil, a agricultu-
ra e a agronomia, nem os parques 
eólicos ou a energia solar; tudo isso 
se manteve, bem como segurança 
do trabalho. Agora, essa pandemia 
fez com que nossa forma de traba-
lhar fosse um pouco modificada e 
as ferramentas on line aproximas-
sem ainda mais as pessoas. Depois 
do susto inicial, retomamos as 
atividades para colocar este país 
para frente. A prova disso é que as 
Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs) aumentaram em 
2020 em relação a 2019. Segundo 
o Caged, a construção civil no RN 
teve o melhor primeiro trimestre 
desde 2014.

Agora RN: O que a senhora 
espera do futuro?

Ana Adalgisa: Espero o me-
lhor com a aceleração da vacina-
ção e o Plano Diretor, com novas 
concessões de portos e aeroportos 
no Brasil todo, com o marco regu-
latório do saneamento básico. 
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"Meio ambiente é qualidade de
vida", diz a presidente do CREA
SUSTENTABILIDADE | Em entrevista exclusiva ao Agora RN, a engenheira Ana Adalgisa Dias Paulino reforça a importância do plano diretor para a preservação do meio ambiente e, por 
consequência, para a qualidade de vida da população. Ela foi reeleita em outubro de 2020 à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Rio Grande do Norte 

Ana Adalgisa Dias Paulino, presidente do Sistema Confea/Crea no Rio Grande do Norte, conversou com o Agora RN sobre a pauta ambiental 

É triste ver capitas vizinhas 
de Natal em pleno 
desenvolvimento e a gente 
parado sem sair do lugar. 
Precisamos ver Natal seguir" 

“
ANA ADALGISA
PRESIDENTE DO CREA/RN
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MICHEL FONSECA

Dentre as diversas ações de-
senvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo e 

Meio Ambiente  de São Gonçalo do 
Amarante, as de maior destaque e com 
maior interface com a população são 
a revisão do plano diretor e a implan-
tação do Parque Ecofolclórico Dona 
Militana e do Parque das Nascentes do 
Rio Golandim.

Segundo o secretário Paulo de Tar-
so Dantas, o plano diretor porque vai 
balizar a relação da população com a 
cidade. “As formas de construir, de pre-
servar, de desenvolver, tudo está sendo 
planejado e discutido nesse momento 
na revisão do plano diretor de São 

Gonçalo do Amarante e poder parti-
cipar desse momento tão importante 

para cidade me orgulha bastante”, dis-
se ele ao Jornal Agora RN.

Em outra frente, a implantação 
dos parques Ecofolclórico Dona Mi-

litana e nascentes do rio Golandim 
também representam a forma como 
a Prefeitura, por meio da SEMURB, 
deseja que o são-goncalense interaja 
com o meio ambiente e suas diversas 
vertentes.

“Ambos são equipamentos urba-
nos únicos e de forte relação com a 
história do município com o meio am-
biente”, resume o secretário.

O Parque Ecofolclórico, por 
exemplo, integra espaços de convi-
vência com base no folclore e no ar-
tesanato são-gonçalense, conhecido 
mundialmente, e sua relação com o 
meio ambiente, a Mata Atlântica e 
as pessoas que o compõem – acres-
centa.

Já o Parque das Nascentes do rio 
Golandim possui como objetivo prin-
cipal a preservação da nascente desse 
rio, que é afluente do rio Potengi, e 
brota em pleno bairro Jardins.

“É um projeto que traz mais lazer, 
qualidade de vida e preservação am-
biental para o município, integrando a 
mata ciliar presente na área à pistas de 
caminhada e estruturas em madeira”, 
explica Paulo de Tarso Dantas.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE| Município da Grande Natal comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma série de ações que interferem diretamente na vida da população

São Gonçalo do Amarante tem seu artesanato reconhecido mundialmente e homenageia Dona Militana com o Parque Ecofolclórico

Parque das Nascentes do rio Golandim tem como objetivo a preservação da nascente do rio, que é afluente do Potengi e brota no bairro Jardins, segundo o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, Paulo de Tarso Dantas

A ofensiva 
ambiental de São 
Gonçalo do Amarante

CEDIDA
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AMBIENTE | Até agora foram instalados 2.586 pontos comerciais de recolhimento de lâmpadas no país, que 
são o principal foco do programa Reciclus; descarte pode ser feito em pontos comerciais de recolhimento

Consumidores podem descartar
corretamente lâmpadas usadas

Mercúrio presente nas lâmpadas é considerado altamente tóxico e ocasiona poluição ao meio ambiente, afetando diretamente água, ar e solo

MARCELLO CASAL JR

AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência N° 1/2021- SEIMURB - PROCESSO N° 31/2021 

A comissão Permanente de licitação – CPL  da prefeitura municipal de Mossoró, designada pelo Portaria nº 
494/2021, Publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nº 598 A de 26 de janeiro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados a licitação do  certame Cujo o objeto é : 
Contratação de uma empresa para realização das obras de construção de pavimentação poliédrica com 
paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão asfáltica em diversas ruas, avenidas e travessias de vários 
bairros, Aeroporto, Alto do Sumaré, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Bela Vista e Rincão, todos enquadrados no 
perímetro urbano do município de Mossoró/RN.. 
Data/Local: 08/07/2021– no auditório da estação das Artes 
Horário: 09:00. Horas 
O edital completo deste preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas: 
a)     On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br; 
b)     Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material deste 

certame no horário de expediente de 07:00 às: 13:00h, na Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN. 

c)     O pagamento de boleto bancário na importância de R$: 0,50 (cinquenta centavos) por folha, que será efetuado 
através da Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e Compras ou emitido no 
https://www.tinus.com.br/csp/MOSSORO/portal/index.csppela - TAXA DIVERSAS – opção – DAM. 

 
Mossoró-RN. 04 de junho de 2021 
Francisco Rosivan da Silva Bezerra 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 085/2021 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação 
no dia 16/06/2021 às 14h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE HOSPITAL E PSF´S. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação 
no dia 17/06/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO 
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA RODRIGUES DE MELO NO MUNICÍPIO ALTO DO 
RODRIGUES/RN. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

O descarte incorreto de lâmpa-
das usadas pelos consumido-
res nos domicílios pode pro-

vocar problemas ao meio ambiente 
e à saúde. Para evitar isso isso, desde 
2017 a Associação Brasileira para 
a Gestão da Logística Reversa (Re-
ciclus) vem instalando postos para 
recolhimento gratuito das lâmpadas 
em estabelecimentos comerciais.

No final do ano passado, a enti-
dade começou a atuar também em 
conjunto com condomínios residen-
ciais e instalou pontos de descarte 
em condomínios de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná e Pernambuco.

Até agora foram instalados 2.586 
pontos comerciais de recolhimento 
de lâmpadas no país, que são o prin-
cipal foco do programa Reciclus, que 
atua em 728 cidades, onde as pesso-
as podem depositar suas lâmpadas 
queimadas. Agora, a meta é levar o 
programa para os condomínios.

””A cidade do Rio de Janeiro está 
se mostrando super aberta a essa no-
va vertente, que começará pelas capi-
tais e grandes metrópoles. Vamos ex-
pandindo para municípios menores”, 
disse  o analista de Sustentabilidade 
da Reciclus, Gabriel Monti, entrevista 
à Agência Brasil.

No estado do Rio de Janeiro, a 
Reciclus tem 260 pontos de entrega 
de lâmpadas, com expectativa de 
colocar muito mais. “É muito dinâmi-
co. Todo mês, temos novas adesões”. 
Gabriel Monti disse ter sentido muito 
engajamento por parte do Ministério 
Público no estado. Ele explicou que, 
na verdade, o programa é voltado pa-
ra o descarte exclusivo de lâmpadas 
que contêm mercúrio.

O metal é considerado altamente 
tóxico e ocasiona poluição ao meio 
ambiente, afetando diretamente 
água, ar e solo, com implicações na 
saúde humana. Ao ingerir ou inspi-
rar o metal, a pessoa pode desen-

volver toxidade nos rins, sistema ner-
voso e sistema cardiovascular. “Mas, 
pelo fato de ser voltado para o des-
carte de consumo doméstico, muitas 
vezes não há essa diferenciação.”

Do total recolhido, entre 80% e 
90% são lâmpadas fluorescentes de 
mercúrio, e o restante são lâmpadas 
LED e incandescentes. “A gente acaba 
recolhendo, dessa forma, pratica-
mente todos os tipos.”

MILHÕES DE LÂMPADAS
Desde 2017 até agora, já foram 

recolhidos mais de 16 milhões de 
lâmpadas. O ranking dos maiores 
descartadores é liderado pelo Para-
ná, em um total de 685,42 toneladas 
recolhidas ou o equivalente a 4,694 
milhões de unidades.

Em seguida, aparecem São Paulo, 
com 638,4 toneladas (4,372 milhões 
de unidades), e Santa Catarina, com 
361,79 toneladas (2,478 milhões de 
lâmpadas). O estado do Rio de Janei-

ro vem na décima-primeira posição, 
com 18,5 toneladas e 126,99 mil lâm-
padas pós-uso descartadas. O último 
colocado é o Acre, com 366 quilos re-
colhidos, que correspondem a 2,507 
mil unidades.

A coleta e a destinação ambiental-
mente correta desses resíduos cum-
pre determinação de acordo setorial, 
que é um instrumentos estipulado na 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
de 2010, e firmado para corroborar 
responsabilidade compartilhada do 
ciclo de vida do produto.

“Ou seja, é um contrato que envol-
ve a organização setorial do empresa-
riado; o Poder Público, no caso o Mi-
nistério do Meio ambiente; e, muitas 
vezes, a Confederação Nacional do 
Comércio. Esse contrato objetiva a 
criação de uma entidade gestora para 
viabilizar um sistema de logística di-
versa”, informou o analista.

O foco do programa são lâmpa-
das de uso doméstico dos tipos fluo-
rescentes compactas e tubulares; de 
vapor de mercúrio, sódio ou metálico; 
e de luz mista. Não há limite nem 
custo para o descarte, desde que seja 
realizado por consumidor doméstico. 
Para saber o ponto de coleta mais 
próximo de sua residência, acesse o 
site.

A implantação dos pontos de 
coleta segue critérios técnicos indica-
dos no acordo setorial, entre os quais 
número de habitantes, área urbana, 
densidade populacional, domicílios 
com energia elétrica, poder aquisiti-
vo, infraestrutura viária e acessibili-
dade.

Gabriel Monti ressaltou que 
quando se descarta corretamente 
uma lâmpada, a pessoa está contri-
buindo para que a Reciclus possa 
retornar seus componentes para o 
setor produtivo como matéria-prima 
ou insumo, não sendo necessária a 
extração de novos recursos naturais. 

MEIO
AMBIENTE

#EUSOU
SUSTEN
TÁVEL

2.586
pontos de recolhimento 

em todo o Brasil 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Tomada de Preço N° 2/2021- SEIMURB - PROCESSO N° 32/2021 

A comissão Permanente de licitação – CPL da prefeitura municipal de Mossoró, designada pelo Portaria nº 494/2021, 
Publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nº 598 A de 26 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para o conhecimento dos interessados a licitação do certame Cujo o objeto é : Recapeamento asfáltico 
com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e sinalização viária em diversas ruas, avenidas e travessas. 
Avenida Dom Helder Câmara, trecho: Rua Ananias Delfino de Melo / Avenida Coelho Neto, diversos bairros – 
Município de Mossoró/RN. 
Data/Local: 22/06/2021– no auditório da estação das Artes 
Horário: 09:00. Horas 
O edital completo deste preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas: 
a)     on-line -line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br; 
b)     Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material deste 

certame no horário de expediente de 07:00 às: 13:00h, na Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN. 

c)     O pagamento de boleto bancário na importância de R$: 0,50 (cinquenta centavos) por folha, que será 
efetuado através da Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e Compras ou emitido no 
https://www.tinus.com.br/csp/MOSSORO/portal/index.csppela - TAXA DIVERSAS – opção – DAM. 
 

Mossoró-RN. 04 de junho de 2021 
Francisco Rosivan da Silva Bezerra 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência N° 2/2021- SEIMURB - PROCESSO N° 63/2021 

A comissão Permanente de licitação – CPL da prefeitura municipal de Mossoró, designada pelo Portaria nº 494/2021, 
Publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nº 598 A de 26 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para o conhecimento dos interessados a licitação do  certame Cujo o objeto é : Contratação de empresa 
para realização das obras de construção de pavimentação poliédrica com paralelepípedo calcário e rejuntamento 
com emulsão asfáltica em diversas ruas, avenidas e travessias de vários bairros, Aeroporto, Alto de São Manoel, 
Bom Jesus e Bela Vista, todos enquadrados no perímetro urbano do município de Mossoró/RN.. 
Data/Local: 09/07/2021– No auditório da estação das Artes 
Horário: 09:00. Horas 
O edital completo deste preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas: 
a)     On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br; 
b)     Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material deste 

certame no horário de expediente de 07:00 às: 13:00h, na Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN. 

c)     O pagamento de boleto bancário na importância de R$: 0,50 (cinquenta centavos) por folha, que será efetuado 
através da Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e Compras ou emitido no 
https://www.tinus.com.br/csp/MOSSORO/portal/index.csppela - TAXA DIVERSAS – opção – DAM. 

 
Mossoró-RN. 04 de junho de 2021 
Francisco Rosivan da Silva Bezerra 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL  
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência N° 3/2021- SEIMURB - PROCESSO N° 64/2021 

A comissão Permanente de licitação – CPL  da prefeitura municipal de Mossoró, designada pelo Portaria nº 
494/2021, Publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nº 598 A de 26 de janeiro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados a licitação do  certame Cujo o objeto é : 
Contratação de empresa para realização das obras de construção de pavimentação poliédrica com paralelepípedo 
calcário e rejuntamento com emulsão asfáltica em diversas ruas, avenidas e travessias de vários bairros, Aeroporto, 
Barrocas, Belo Horizonte, Lagoa do Mato, Monsenhor Américo, Santa Delmira, Santo Antonio e Alto da Pelonha, 
todos enquadrados no perímetro urbano do município de Mossoró/RN.. 
Data/Local: 12/07/2021 no auditório da estação das Artes 
Horário: 09:00. Horas 
O edital completo deste preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas: 
a)     On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br; 
b)     Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material deste 

certame no horário de expediente de 07:00 às: 13:00h, na Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN. 

c)     O pagamento de boleto bancário na importância de R$: 0,50 (cinquenta centavos) por folha, que será efetuado 
através da Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e Compras ou emitido no 
https://www.tinus.com.br/csp/MOSSORO/portal/index.csppela - TAXA DIVERSAS – opção – DAM. 

 
Mossoró-RN. 04 de junho de 2021 
Francisco Rosivan da Silva Bezerra 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL  
 

PEDIDO DE E LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO – LRO 
 

A FARIAS AUTO POSTO EIRELI, CNPJ 35.567.840/0001-06, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização e Operação – LRO, para a Atividade de Comercio Varejista de Combustíveis e 
Lubrificantes, com capacidade de armazenamento de 60m³, localizado na Av. 27 de março, s/n, centro, 
CEP.: 59.584-000, Touros/RN. 

 
José Mario de Farias Junior 

Sócio Administrador 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS  
 

A C DOS SANTOS PANIFICADORA - ME, inscrito sob o CNPJ no. 07.157.638/0001-80, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA – LS, com validade até 20/05/2027, em favor da atividade de panificação, 
localizada na Travessa Solon Sobrinho, Nº 55, bairro Centro, Grossos - RN.  

 
A C DOS SANTOS PANIFICADORA - ME  

Representante Legal 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

 
ARRUDA E NUNES VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 34.652.985/0001-51, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
(LP) para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Eulalia Alves da Silva, s/n, 
Centro, Almino Afonso/RN. 
 

CARLOS ALBERTO ARRUDA 
Sócio-Administrador 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 
03/08/2021, a Renovação da Licença de Operação Nº 2016-100794/TEC/LO-
0178, Sistema de Abastecimento de Água do Município de Macaíba, no Estado 
do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

EOL POTIGUAR B61 SPE S.A, CNPJ 34.109.229/0001-80, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - LO, 
com prazo de validade até 2 de junho de 2027 em favor do empreendimento Parque Eólico Eol Ventos de 
Vila Mato Grosso I, localizado no município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Alteração de Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço 

petrolífero e suas respectivas linha de surgência de código 1-SAB-0001-RN, localizado no Campo de 
Produção de Sabiá (SAB), município de Assú /RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 

 

GINÁSTICA

Começou nesta sexta-feira, 
4,  o Pan-Americano de ginásti-
ca artística, na Arena Carioca 
1, no Rio de Janeiro. Caio Sou-
za, principal nome do país no 
individual geral, vai disputar a 
prova em que os atletas com-
petem nos seis aparelhos (solo, 
cavalo com alças, argolas, salto 
sobre  a mesa, paralelas e barra 
fixa). Além dele, Diogo Soares 
e Tomás Florêncio, que tentam 
nesse evento a classificação 
olímpica, também disputarão 
o individual geral.

Arthur Nory, atual cam-
peão mundial na barra fixa 
e medalha de bronze no solo 
nos Jogos Olímpicos do Rio-
2016, fará esses dois aparelhos 
(barra fixa e o solo) e também 
o salto. Francisco Barreto 
Júnior, ouro nos Jogos Pan-A-
mericanos de Lima no cavalo 
com alças, fará esse aparelho, e 
também as paralelas e argolas.

“Montamos uma equipe 
competitiva e que está buscan-
do mais uma vaga para os Jo-
gos Olímpicos. Na composição 
priorizamos os atletas que são 
elegíveis a vaga. O Caio, que 
continua se preparando para 
o individual geral, completa 
a equipe. Nory e Francisco se 
complementam, fechando a 
quarta nota para a equipe”, ex-
plicou Marcos Goto, Coorde-
nador da Seleção de Ginástica 
Artística Masculina, à assesso-
ria da CBG.

Arthur Zanetti, campeão 
olímpico em Londres e prata 
no Rio de Janeiro nas argolas, 
apresentou dor no ombro di-
reito há três dias e, depois de 
uma exame, teve constatada 
uma bursite subacromial. 
Dessa forma, o ginasta iniciou 
tratamento imediato com fi-
sioterapia e a carga de treinos 
foi reduzida. Assim, optou-se 
por poupá-lo do Pan-Ameri-
cano. O Brasil, na subdivisão 2, 
ao lado de Argentina e Estados 
Unidos, dá início às suas apre-
sentações às 16h17. O Canal 
Olímpico transmite ao vivo o 
evento.

A competição será a últi-
ma oportunidade para o Brasil 
assegurar mais vagas para a 
Olimpíada de Tóquio. Até o 
momento, da equipe feminina, 
apenas Flávia Saraiva já ga-
rantiu vaga individual. O time 
masculino confirmou quatros 
vagas. 

No Pan do Rio mais dois 
atletas (um por gênero) pode-
rão se classificar para os Jogos.

O Campeonato Pan-Ame-
ricano de ginástica artística 
será disputado até o domingo 
(6).

SEM ARTHUR 
ZANETTI, BRASIL 
ESTREIA NO 
PANAMERICANO

Na partida desta sexta, Brasil ganhou do Japão por 3 sets a 0 e já soma agora quatro vitórias 

Um dia após perder para a Fran-
ça, a seleção masculina voltou 
a vencer na manhã desta sexta-

-feira (4) na Liga das Nações, em Rimini 
(Itália). O país ganhou do Japão por 3 
sets a 0 (25/20, 25/16 e 25/20) e soma 
agora quatro vitórias em cinco jogos. A 
equipe brasileira fecha a participação 
na segunda semana do torneio neste 
sábado (5), contra a Sérvia, às 10h (ho-
rário de Brasília). Os jogos são trans-
mitidos ao vivo no canal da Federação 
Internacional de Voleibol (FIVB, sigla 
em francês).

O time brasileiro começou a par-

tida com Douglas Souza, Cachopa, 
Isac, Leal, Wallace, Mauricio Souza e 
os líberos Maique e Thales revezando. 
Durante a partida, Alan, Bruninho, Fla-
vio, Mauricio Borges e Matheus tam-
bém jogaram. O maior pontuador foi o 
oposto Wallace, com 16 acertos.

“Acho que o time foi bem consis-
tente, errou pouco. Isso, contra um 
time como o Japão, que defende muito, 
tem muito volume, é importantíssimo. 
A gente teve paciência nos momentos 
que precisava ter, e conseguiu definir 
nos momentos que precisava definir”, 
avaliou o jogador. 

Seleção se recupera e bate 
Japão na Liga das Nações

VÔLEI

MASCULINO | Equipe volta à quadra contra a Sérvia neste sábado, 5, 
às 10h. País ganhou do Japão por 3 sets a 0 (25/20, 25/16 e 25/20) 

DIVULGAÇÃO
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