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POLÍTICA. 7 |   O  Programa Munici-
pal de Renegociação Fiscal (Refi s), 
da Prefeitura de Natal, prossegue 
em vigência com opções bem van-
tajosas para que os contribuintes 
regularizem suas situações fi scais 
junto ao Tesouro Municipal. 

ECONOMIA. 8 |   Projeto de recupe-
ração da nascente do rio Potengi 
é uma iniciativa da Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos e prevê o uso sustentável dessas 
áreas, associando a preservação 
com o desenvolvimento turístico.

ECONOMIA. 9 | Sem mencionar o 
presidente Bolsonaro, documento 
explica que nos últimos 12 meses o 
preço da gasolina registrou aumen-
to superior a 40%, “embora nenhum 
Estado tenha aumentado o ICMS 
incidente sobre os combustíveis” .

GERAL. 10 |   O juiz federal Orlan 
Donato Rocha, da 8ª Vara Federal 
no RN, agendou para o dia 30 de 
novembro o início do júri popular 
dos acusados de envolvimento no 
assassinato do policial penal fede-
ral Henry Charles Gama e Silva.

GERAL. 11 |   O RN atingiu nesta 
segunda-feira 20 a marca de 85% da 
população adulta vacinada contra 
a covid-19 com a primeira dose. O 
percentual corresponde a 2.261.159 
moradores do estado com 18 anos 
ou mais, segundo o RN+ Vacina.

ESPORTES. 16 |   Governo do Catar 
quer que todos os jogadores con-
vocados para a Copa do Mundo de 
2022 estejam imunizados contra a 
covid-19. Fifa tenta um acordo para 
não correr o risco de nenhum atle-
ta acabar fora do torneio.

POLÍTICA. 4 |   O deputado federal 
Beto Rosado (Progressistas) saiu 
em defesa do ministro Rogério Ma-
rinho no caso do repasse de R$ 1,4 
milhão do orçamento secreto para 
a construção de um mirante turísti-
co, em Monte das Gameleiras.

GERAL. 12 |   Prefeitura defi niu cri-
térios para a entrega dos carros-pi-
pa aos moradores das localidades 
que solicitam o serviço do órgão.  
Eles vão necessitar do Número de 
Identifi cação Social atualizado e 
ter renda de até um salário mínimo.

Refis tem condições 
vantajosas para 
contribuintes de Natal

Recuperação da 
nascente do Potengi 
é debatida na Setur

Fátima subscreve 
manifesto sobre ICMS 
desmentindo Bolsonaro

Acusados de matar 
policial penal vão a júri 
dia 30 de novembro

RN tem 85% dos 
adultos vacinados 
com primeira dose

Catar quer vacinação 
completa de jogadores 
para Copa do Mundo

Beto Rosado sai em 
defesa do ministro 
Rogério Marinho

Mossoró organiza e 
prioriza distribuição 
de carros-pipa 

Fativan Alves disse não ter pretensão de ser candidata no próximo anoLEIA AGORA

Teu corpo tá infl amado e você ainda 

não sabe o que fazer? Digo que você 

deve ter estratégias anti-infl amatórias.
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Temer descarta ser candidato a 

presidente. Mas se mostra tendente 

a concorrer ao senado por SP. 
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Enfermeira brasileira tentou entrar 

ilegalmente nos EUA, na semana 

passada, e morreu no processo.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

Show de número 12 do Projeto Seis 

e Meia 25 anos ocorre hoje, com o 

Soanata cantando Só pra Contrariar. 
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SIMONE
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Quem está assistindo de camarote 

o tiroteio midiático em cima de 

Rogério Marinho é Fábio Faria.
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TULIO
LEMOS

Styvenson vai convocar 
Rogério sobre mirante: 
“Quero saber a verdade”
POLÍTICA. 3 | Senador cobra do ministro explicações sobre o envio dos recursos no valor de R$ 
1,4 milhão para o município de Monte das Gameleiras, que teria beneficiado Rogério Marinho

Senador Styvenson: “Não me importa o lado que ele pertença, quero saber como está sendo gasto o dinheiro público”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Uma enfermeira brasileira ten-
tou entrar ilegalmente nos 
Estados Unidos na semana 

passada e morreu no processo.
Abandonada por amigos de in-

fância que a acompanhavam nessa 
empreitada e prometeram voltar para 
resgatá-la (mas não cumpriram a pro-
messa), uma vez instalados dentro do 
sonho americano, comemoraram.

A irmã da pobre mulher estava in-
dignada com a festinha daqueles ami-
gos da onça. Ela espera que um dia 
eles paguem caro pela deslealdade, o 
que parece mesmo um valor dispen-
sável para muita gente.

Para esses brasileiros que tentam 
uma vida melhor em outro país, nada 
abalará a vitória deles, nem um ca-
dáver estirado numa fronteira árida, 
mesmo que seja de uma velha amiga.

É um problema ancestral a falta 
de caráter no Brasil.

Não é de hoje que ele está embuti-
do na cultura de pessoas que passam 
a vida se importando demais com a 
existência de outras pessoas, mas que 
são incapazes de um gesto de solida-
riedade quando convocadas.

Parcela considerável dessa gente 
costuma entender todos os proble-
mas da existência a partir de seus 
estreitos pontos de vista e de suas di-

minutas necessidades.
Ser abandonado no deserto para 

morrer por desconhecidos já seria vil 
por natureza; por amigos ou conhe-
cidos de longa data, é simplesmente 
intragável.

Disse a irmã da enfermeira morta 
a um jornal que ela chegou a confron-
tar a comemoração daqueles que 
conseguiram entrar ilegalmente nos 
EUA.

Eles lamentaram, mas ainda as-
sim justifi caram a comemoração pela 
conquista. Afi nal, poderão agora lim-
par latrinas e faxinar casas ganhando 
numa moeda que os permita uma 
vida mais digna.

O Brasil de hoje faz jus a essas 
pessoas.

Afi nal, dignifi ca parte da elite bra-
sileira que olha o povo de cima e ainda 
não resolveu suas dúvidas sobre o que 
deseja do país: fazê-lo crescer com pa-
ridade de oportunidades e ou sugá-lo 
até a última gota.

Se o mundo tal como conhecemos 
foi fruto de brutalidades infi ndáveis, 
com guerras e genocídios calculados, 
a civilização só pode olhar o futuro 
depois de considerar os horrores do 
passado.

Sem dúvida, o Brasil vive hoje esse 
grande dilema.

A fronteira do caráter: ter ou não ter

O que diz a FAO
Assis ouviu a esse respeito o 

economista-chefe da Organização 
das Nações para a Agricultura e 
Alimentação (FAO) Máximo To-
rero. Ele reconheceu que estoques 
menores exercem grande pressão 
sobre os preços agrícolas. E, é cla-
ro, repercute no bolso de milhões 
de pessoas ao redor do mundo, 
especialmente em países com in-
fl ação de preços em alta.  

Há, por outro lado, uma con-
centração crescente de alimentos 
em alguns poucos países, como 
EUA, Índia, continente europeu, 
Brasil, Argentina e Rússia, numa 
impressionante proporção que 
alcança 76%.  

E depois?
Quando terminar a tempo-

rada, esses estoques fi carão em 
torno de 809 milhões de tone-
ladas, com uma relação entre 
os estoques e o consumo por 
volta de 28% abaixo dos níveis 
registrados na safra passada 
(2020/2021).

Tamanho da fome
Não custa lembrar que a alta 

nos preços de energia e do câmbio 
são fatores acessórios que agra-
vam o problema de preços de ali-
mentos e que um clima de tensões 
políticas não ajuda em nada essa 
situação.

Não é um problema exclusi-
vamente brasileiro, óbvio, mas 
aqui a massa de 15 milhões de de-
sempregados formais e a resposta 
minguada da economia são pro-
blemas subsidiários que um auxí-
lio de R $300 Reais por mês para as 
pessoas em estado de insegurança 
alimentar não bastará.

Fim de festa
Agradar seu grupo mais radi-

cal e também cada vez mais min-
guado de apoiadores está levando 
o presidente Jair Bolsonaro ao 
mesmo número de interlocutores 
que Adolf Hitler tinha no fi m da 
guerra, quando os russos de um 
lado e os ingleses, de outro, ba-
tiam às portas de Berlim.

Essa tendência vai se acentu-
ar nos próximos meses, quando 
parte de seu primeiro escalão se 
candidatar aproveitando-se dos 
votos dessa minoria operosa e 
barulhenta, rezando para que 
seu passado seja logo esquecido 
quando os aliados retomarem o 
poder.

Sempre a inflação
A infl ação que assusta os brasileiros mais pobres e extensas faixas da 

classe média não pretende cair, muito menos com um presidente obceca-
do com a reeleição. Segundo o correspondente do Valor Econômico em 
Genebra, Assis Moreira, os estoques globais de alimentos estão menores 
agora no mundo do que no começo da pandemia.

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

A Câmara municipal de Na-
tal, vai promover a primeira 
sessão inclusiva da Casa. A 

sessão vai ser diferente das conven-
cionais. No lugar dos 29 vereadores, 
estarão presentes, presidindo e 
discursando, 29 pessoas com al-
gum tipo de defi ciência. Todos os 
participantes foram indicados pelos 
29 vereadores. A Sessão Ordinária 
Inclusiva é uma iniciativa do verea-
dor Tércio e faz parte das ações do 
setembro Verde, além de marcar o 
Dia Nacional da Luta da Pessoa com 
Defi ciência.

“Essa é a importância da re-

presentatividade. Minha eleição 
mostrou para as pessoas com defi ci-
ência que elas podem chegar aonde 
quiserem. É muito gratifi cante saber 
que sou inspiração para crianças. E 
me dá uma esperança de que as pró-
ximas gerações seguirão fi rmes na 
luta pelos direitos das pessoas com 
defi ciência, que é constante”, explica 
Tércio.

A Sessão Ordinária Inclusiva vai 
acontecer dentro do regimento nor-
mal da Câmara, dentro do horário 
do pequeno expediente, entre 14h e 
15h. Cada “vereador” vai ter cerca de 
2 minutos para falar no Plenário.

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Ampliar a cobertura vegetal 
do município, com o plantio 
de 50 mil mudas de árvores 

de espécies nativas e frutíferas em 
todas as áreas da cidade e incenti-
var os cuidados com a preservação 
do meio ambiente. Esse é o objetivo 
do mandato do vereador de Natal, 
Robério Paulino (Psol), que iniciará 
o projeto ambiental com a entrega 
gratuita de 10 mil mudas nesta ter-
ça (21) e quarta-feira (22) em diver-
sos pontos da cidade.

“Nosso objetivo é plantar em toda 
a Natal, através do meu mandato na 
Câmara, 50 mil árvores. Nesta terça, 
que é o Dia da Árvore, vamos entre-
gar gratuitamente, nos cruzamentos 
da cidade, 10 mil mudas de árvores 
nativas e frutíferas, para as pessoas 
levarem e plantarem nas praças, em 
suas casas e canteiros. Temos muitas 
espécies, principalmente oitis, ipês 
amarelos, pau-brasil, mungubas e 
craibeiras”, disse o vereador.

Robério Paulino explicou que 
aumentar a cobertura vegetal 
da cidade traz inúmeros bene-
fícios a todos, já que as árvores 

são responsáveis por melhorar o 
bem-estar urbano ao diminuir a 
temperatura e a sensação térmi-
ca, promove o esfriamento da at-
mosfera, aumenta a umidade do 
ar, melhora o regime de chuvas, 
entre outras vantagens.

As mudas que serão doadas 
nesses dois dias foram produzidas 
no viveiro, dentro de um projeto de 
parceria entre a Câmara Municipal 
de Natal e a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). As 
ações serão das 6h30 às 8h30 e das 
16h30 às 19h, hoje e amanhã, nos cru-
zamentos da cidade. A ação acontece 
simultâneo ao I Seminário Planta Na-
tal, nesta terça, no Parque da Cidade 
Dom Nivaldo Monte, no Pitimbu.

O vereador disse ainda que 
iniciará, a partir de janeiro de 2022 
e em parceria com a Prefeitura de 
Natal, ação de plantio com previsão 
de duração de cem dias. “Natal está 
entre os municípios com pior índice 
de arborização do país e, compara-
da às capitais da Paraíba e Pernam-
buco, por exemplo, estamos total-
mente atrasados. Estamos dando 
pequenos e importantes passos 
para reverter essa triste situação”, 
disse Robério Paulino. 

Vereador Robério 
Paulino entrega 10 
mil mudas de árvores

Câmara realiza sessão 
diferente sobre inclusão

MEIO AMBIENTE

CIDADANIA
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Investigado
O ministro Rogério Mari-

nho ainda vai ter muita dor de 
cabeça com o tal orçamento 
secreto. E não é só em relação 
ao Mirante das Gameleiras. 
Tem muita coisa acontecen-
do por baixo dos tratores.

Defesa 
Rogério não pode achar 

que sua defesa a respeito des-
se caso do Mirante é apenas 
dizer que a emenda foi de Be-
to Rosado. Só piora as coisas 
quando o sabido acha que os 
outros são idiotas. 

Camarote 
Quem está assistindo de 

camarote o tiroteio midiático 
negativo em cima de Rogério 
Marinho é o também minis-
tro Fábio Faria. O genro de 
Sílvio Santos está só vendo a 
banda tocar; e Rogério dan-
çando.

Problemas 
Na verdade, o ministro Rogério 

Marinho vai enfrentar ainda muitos 
outros problemas referentes à sua pas-
ta. E vai precisar de argumentos mais 
consistentes do que a defesa de Beto 
Rosado ou do prefeito das Gameleiras. 

Salário
Vereador e professor Robério 

Paulino renunciou ao salário de parla-
mentar. Ficou somente com o salário 
de professor da UFRN. 

Posição
Corretíssima a posição do senador 

Jean Paul Prates a respeito da candi-
datura de Garibaldi Filho. Hábil e in-
teligente, elogiou o pai de Waltinho e 
deixou portas abertas.

Crescimento 
É infantil acreditar que Jean Paul 

cresceu eleitoralmente com a vinda 
de Lula ao RN. Ele pode até crescer 
durante a campanha se colar seu 
nome ao do ex-presidente. Mas dizer 

que uma foto produziu crescimento 
de aceitação popular, é acreditar no 
impossível. 

Cegueira 
Aliados do presidente Bolsonaro 

tentam passar a imagem de simpli-
cidade pelo fato do presidente ter 
comido pizza na calçada. Não foi 
bem assim. Mas, há quem fi que bem 
achando que foi. Que o presidente é 
simples, isso é uma verdade. Mas o 
motivo da pizza ao ar livre não foi 
simplicidade. 

Violência 
Inaceitável o nível de cegueira e 

violência a que se submeteu o ator Jo-
sé de Abreu. Ele apoiou espancamento 
de uma deputada que pensa diferente 
dele. O fascismo não escolhe ideolo-
gia. Pode ser de esquerda ou de direita.

Inversão
A coisa tá ruim. Torturador é ho-

menageado e Paulo Freire vítima de 
bullying post mortem.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Eu quero saber a verdade. 
Não me importa o lado que 
ele pertença, quero saber 

como está sendo gasto o dinheiro 
público”, afi rmou o senador Styven-
son Valentim, ao solicitar a presença 
do ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, à Comis-
são de Transparência, Governança, 
Fiscalização e Controle e Defesa 
do Consumidor (CTFC) do Senado 
Federal, para explicar a reportagem 
publicada pelo jornal Estadão, nesta 
segunda-feira (21).

Styvenson explicou que a con-
vocação feita a Marinho é uma 
atribuição dos senadores e uma 
oportunidade para o ministro escla-
recer, diante de novos fatos obtidos 
pela imprensa por documentos das 
próprias secretarias do governo fe-
deral, o envio dos recursos no valor 
de R$ 1,4 milhão para o município 
de Monte das Gameleiras. Para ele, o 

ministro tem o direito de se explicar 
e a população tem o direito de saber.

“Eu sou um senador imparcial, 
livre, independente, que não tem la-
dos e só busca a verdade e a transpa-
rência com os gastos públicos. É uma 
forma do ministro esclarecer essa 
indicação de recursos para a constru-
ção de um mirante tão próximo a um 

terreno privado de sua propriedade e 
de pessoas ligadas a ele. Que ele traga 
a explicação que a sociedade exige e 
necessita saber, através da comissão 
de transparência do Senado”, disse.

O senador disse que os esclare-
cimentos de Rogério Marinho são 
essenciais para que o povo saiba o 
que aconteceu de fato nesse caso. “Se 

ele não fez nada de errado, não tem 
envolvimento com corrupção, não 
teve favorecimento particular, então 
ele que se explique. O bom de não ter 
um lado político é isso, fazer o traba-
lho como se deve. Agora, se caso seja 
constatada a informação, fi ca claro o 
exercício do cargo público para bene-
fício próprio”, explicou.

No requerimento, Styvenson 
deixa claro que outro aspecto a ser 
apurado nessa denúncia é sobre a 
existência de um possível orçamento 
secreto, algo que fugiria completa-
mente a um dos princípios basilares 
da administração pública que é a 
obrigatoriedade da publicidade de 
suas ações. 

Styvenson convoca Rogério Marinho 
para explicar sobre mirante milionário
INVESTIGAÇÃO| Senador 
quer saber como foi 
investido mais de 1 milhão 
de reais em local que pode 
ter beneficiado terra do 
ministro Rogério Marinho

Styvenson Valentim, sobre Rogério: “Que ele traga a explicação que a sociedade exige e necessita saber” Documento ofi cial de convocação do ministro

Sai bezerro. Deixa eu dar um 
treino nessas tetas pra ver se são 

melhores que as do governo

Benes Leocádio na ordenha de vacas no interior
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O deputado federal Beto Ro-
sado (Progressistas) saiu 
em defesa do aliado e mi-

nistro do Desenvolvimento Regio-
nal Rogério Marinho no caso do 
repasse de R$ 1,4 milhão do orça-
mento secreto para a construção 
de um mirante turístico vizinho 
ao terreno onde Marinho cons-
truirá um condomínio privado em 
Monte das Gameleiras. No caso, 
denunciado pelo jornal Estadão 
na edição desta segunda-feira (20), 
Rosado afi rmou ser o autor da 
solicitação da verba, embora seu 

nome não conste nas planilhas de 
execução orçamentária do Minis-
tério do Turismo.

As planilhas, obtidas pelo Es-
tadão por meio da Lei de Acesso à 
Informação, confi rmam que Rogé-
rio Marinho é o “autor” e o “agente 
político” da indicação dos recur-
sos. O deputado disse que a cons-
trução do mirante era pleiteada há 
anos pela população do município 
e que buscou ajuda de Marinho 
para viabilizar o projeto junto ao 
Ministério do Turismo por afi nida-
de regional. “É comum a busca por 
recursos para seus Estados, ainda 
mais quando o ministro da pasta é 
algum conterrâneo”, disse.

Por meio de nota, Rogério Ma-
rinho informou que se encontrou 
com Beto Rosado em dezembro 
passado, quando teria tomado 
conhecimento da demanda e a re-
passado a um funcionário do seu 
ministério, para encaminhar à pas-
ta do Turismo. “Não há qualquer 
relação do MDR com o convênio, e 

a informação é o que de fato ocor-
reu: um mero encaminhamento de 
solicitação de um deputado fede-
ral ao ministro que responde pelo 
objeto pedido”, escreveu.

A justifi cativa parece não ter 
sido bem aceita por parlamentares 
como as deputadas Isolda Dantas 
e Natália Bonavides, que comen-
taram o caso. “Imagine que você 
é ministro e tem um condomínio. 
Aí, para não desconfi arem de você, 
você fala com um deputado alia-
do para ele destinar uma emenda 
para uma obra de turismo que vai 
favorecer seu condomínio. Imagi-
nou? Foi exatamente o que Rogé-
rio Marinho fez”, disse Isolda.

“Denúncia do Estadão mostra 
que o ministro do Desenvolvimen-
to Regional destinou R$ 1,4 milhão 
para a construção de um mirante 
que benefi ciará um condomínio 
privado. E de acordo com a maté-
ria, quem é o dono do condomí-
nio? O ministro e seu assessor de 
confi ança”, escreveu Natália.

Beto Rosado sai em defesa de Rogério 
Marinho no caso do mirante milionário
INVESTIMENTO | Deputado 
federal autor da emenda de 
1,4 milhão para construção 
do mirante em Monte 
das Gameleiras, defende 
ministro potiguar

Beto: “É comum a busca por recursos, ainda mais quando o ministro é conterrâneo”
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A reforma eleitoral “faz de conta”
Alardeia-se que está para ser apro-

vado o novo Código Eleitoral, com 
quase 900 artigos. Um exame no texto 

sobre regras que realmente “democra-
tizem” as eleições, revela que tudo não 
passa de “faz de conta”. Senão vejamos.

Senador
O vereador de Natal Paulinho 

Freire foi convidado para candi-
datar-se ao senado. Preferiu não 
arriscar, até agora.

Novo Partido
Após a fusão, o DEM controla-

rá 10 estados e o PSL 17. Luciano 
Bivar deverá mesmo ser mantido 
como presidente; ACM Neto, co-
mo secretário-geral.

PT
O partido elegeu 54 deputados 

federais na última eleição. Quer 
chegar perto de 90 parlamentares, 
caso Lula seja eleito.

Temer
Temer descarta ser candidato 

a presidente da República. Mas 
se mostra tendente a concorrer 
ao senado por SP. Ele está com 81 
anos e comprova a frase de Delfi m 
Netto: “em política não há fósforo 
queimado”.

5 G
A implantação da 5G será 

o maior negócio de todos os 
tempos no Brasil. Os bilhões de 
dólares se distribuirão por ati-
vidades econômicas paralelas, 
montadas em função da nova 
tecnologia. O TCU e várias ON-
Gs estão montando sistemas de 

acompanhamento e fi scalização 
do leilão e seus desdobramen-
tos.

Investimentos
Bill Gates distribui a sua for-

tuna por vários negócios: turismo 
(comprou a luxuosa cadeia de 
hotéis Four Seasons), o setor fi lan-
trópico de sua fundação, fundo 
verde que investiga energia reno-
váveis, telecomunicações, setor 
farmacêutico para investigar re-
médio contra Covid, companhia 
ferroviária e aquisição de terrenos 
(é o maior proprietário de terras 
nos EEUU).

Blog
Leia o “blog do Ney Lopes: in-

formação e opinião”.

Alemanha
As notícias falsas ganham im-

pacto na campanha das eleições 
legislativas na Alemanha. Um 
estudo adianta que metade dos 
eleitores alemães já se deparou, 
pelo menos uma vez, com uma 
informação falsa. Milhares de elei-
tores votam pelo Correio.

Tailândia
Quem quiser transferir re-

sidência para a Tailândia terá 
isenção de impostos e vistos de 10 
anos.

Olho aberto

Partidos
O processo eleitoral começa com os partidos. Sem partido, não há can-

didato, nem eleição. Hoje, a lei orgânica dos partidos, concentra poderes 
totais nas mãos de quem dirige a sigla, a níveis nacional, ou local. Os mili-
tantes absolutamente nada infl uem.

Exemplo
Sabe-se, que o Fundo Eleitoral será superior a 6 bilhões. Não tem regras 

para a divisão desse dinheiro internamente nos partidos. Os “donos” e “pro-
prietários privados” fazem o que querem.

Justiça
Não há como o militante preju-

dicado e excluído ir à justiça eleito-
ral. O partido goza de plena auto-
nomia. A justiça entende que atos 
internos não podem ser revistos.

Decisões
As decisões, por exemplo de coliga-

ções, são tomadas pelos “donos” do par-
tido. O militante não pode sequer pedir 
explicação. O acesso ao horário eleitoral 
é defi nido a “sete chaves” e os “preferi-
dos” gozam de melhores dias e horários.

Renovação
Com essas regras legais é im-

possível renovação no país. Ou o 
candidato possui, como sua pro-
priedade, um partido, ou enfrentará 
difi culdades, algumas insuperáveis.

Avulso
A solução seria o candidato 

avulso, sem partido, como existe nas 
maiores democracias do mundo. 
Mas, no Brasil diz que enfraquecerá 
os partidos. É o caso de indagar: en-
fraquecer o que já não existe?

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

No Estado do Rio Grande do 
Norte, os principais nomes 
das duas siglas, PSL e DEM, 

parecem andar na contramão da 
ideologia raiz de cada partido. Por 
um lado, o ex-senador José Agripino, 
que recentemente deu entrevista ao 
Agora RN dizendo: “O brasileiro não 
quer extrema esquerda nem extre-
ma direita. É claro que Lula e Bolso-
naro têm seus adeptos. Na hora que 
mostrar um candidato de centro 
que tenha credibilidade e perspec-
tiva de vitória, o brasileiro comum 
vai querer um candidato que não 
pratique extremismo”

Já o deputado Federal General 
Girão, que ainda está no PSL, e é o 
grande nome da sigla por ser único 
com mandato que compõe o parti-
do que elegeu o presidente, disse à 
equipe de reportagem do Agora RN, 
que, vai seguir o partido que se apro-
ximar ou seguir de forma direta, o 
governo federal.

A nossa preocupação desde o 
começo é buscar apoios para garan-
tir a governabilidade do presidente 

Bolsonaro. Vamos continuar fazen-
do isso, tenho minha imagem muito 
associada à imagem dele aqui no Es-
tado, e tenho orgulho disso. As vezes 
discordamos de alguma coisa, mas 
Bolsonaro é a melhor opção para 
governar agora, ano que vem e por 
mais quatro ou cinco anos, e o que 
for necessário”

“Se a fusão gerar um partido que 
for base do presidente, continuarei 
no PSL, ou no partido que for fun-
dido, se não, vamos procurar outro 
que seja base dele. Nós não pode-
mos fi car preso a uma sigla partidá-
ria que acaba sendo incoerente com 
aquele começo de trabalho político 
que o partido vinha fazendo. Se não 
fosse assim o PSL não existia, até as 
últimas eleições, não existia o PSL. 
Nós demos vida ao partido”.

Sobre quem irá liderar a sigla 
no RN, Girão deixou claro que a 

ideologia deve ser mantida, o que 
não está em alinhamento com o 
DEM: “Sou um conservador de di-
reita. O líder do partido só é líder se 
for aceito pelos liderados. Eu quero 
dizer enquanto o partido tiver o 
posicionamento de não ser base do 
governo, por que o DEM não é alia-
do ao governo, eu não estarei junto, 
assim como outros parlamentares 
do partido. O partido tem 53 de-
putados federais, dessa fusão, acre-
dito eu que, se houver essa fusão, 
acredito que nem 10 deles, fi carão 
no PSL.  Então é uma matemática 
que também funciona, precisamos 
ver o fator de atração. O próprio 
DEM também está rachado. Após a 
homologação do Tribunal Superior 
eleitoral (TSE), a nova legenda pre-
cisa estar totalmente legalizada no 
ponto de vista eleitoral, até o mês 
de abril.

Girão afirma que só vai se filiar 
em partido que apoia Bolsonaro”

Sérgio Leocádio: “Entre Lula e 
Bolsonaro, não votaremos no PT”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Girão: “Bolsonaro é a melhor opção para governar agora, e por mais 4 ou 5 anos”

FUSÃO | Deputado do PSL 
admite que não deverá ficar 
na legenda fruto da fusão 
com o DEM, que está na 
oposição ao presidente

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“A ideia da fusão é que am-
bos os partidos unam as 
suas forças, já que têm 

o perfi l ideológico político seme-
lhante e, se estabeleça como uma 
terceira via, para os eleitores que 
não concordam com os erros que 
estão sendo cometidos a nível na-
cional ou não votam em partidos 
de esquerda. Queremos um país 
livre de tensões políticas, ódios e 
confl itos que colocam em risco a 
nossa Democracia e nos impede 
de resolver os problemas reais do 
nosso Estado e também do Brasil”, 
afi rmou o Delegado Sérgio Leocá-
dio, presidente regional do PSL/
RN, em entrevista nesta segunda-
-feira (20), ao Jornal Agora RN, se 
referindo a fusão do DEM e PSL. 

A união entre os dois partidos 
(ainda sem nome), já está alinhada 
com as bases partidárias, mas em 

alguns Estados essa fusão enfrenta 
uma certa resistência na formação 
de palanques regionais e na defi ni-
ção dos comandos dos diretórios 
locais.

Segundo o presidente do PSL/
RN: “Aqui no Rio Grande do Norte 
nós iremos seguir o que for com-
binado entre o Diretório Nacional 
do PSL. Nós temos fi liados aqui no 
Estado e até o momento, eu como 
presidente estadual do partido, não 
recebi nenhuma reclamação sobre 
a fusão. O que eu sei é que, continu-
amos na vertente da direita e, pelo 
menos aqui em nosso Estado, em 
uma decisão entre Bolsonaro e Lula, 
não votaremos no PT em hipótese 
alguma”, afi rmou. 

De acordo com Sérgio Leocádio, 
as conversas entre as principais 
lideranças de cada partido, para for-
mar uma sigla nova estão bastantes 
avançadas: “Inclusive essa semana, 
nós teremos um encontro nacional 
do Diretório do PSL, em Brasília, on-

de iremos discutir algumas pautas, 
como por exemplo, uma possível 
campanha majoritária para 2022, 
a direção do novo partido, o novo 
nome da sigla e quem assumirá os 
diretórios estaduais e municipais. 
Todos serão ouvidos”, explicou.

O Delegado Sérgio Leocádio 
explicou ainda que o novo partido, 
assim que for formalizado, pretende 
fi rmar “alianças” aqui no Rio Gran-
de do Norte com “pessoas de bem” 
para tirar o Estado desse “atraso 
econômico” e do “caos” que a atual 
gestão colocou.

Durante a entrevista, o presiden-
te do PSL/RN avaliou a condução da 
governadora Fátima Bezerra (PT) à 
frente do Estado: “Péssima. A única 
coisa que salva a atual gestão é que 
a última foi pior do que a dela. É 
terrível. São salários dos servidores 
públicos atrasados, a população vi-
ve insegura, são assaltos constantes, 
ou seja, não tem gestão”, apontou 
Leocário.

DECISÃO
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Ciro Nogueira pressiona: fusão entre DEM e PSL pode não sair

O Palácio do Planalto entrou em cam-
po para abortar o bem adiantado 
processo de fusão entre o DEM e o 

PSL. E o presidente Jair Bolsonaro já escalou 
o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para 
a tarefa. O líder do Centrão tem tido conver-
sas reservadas com Luciano Bivar e Antônio 
Rueda, respectivamente presidente e vice-
-presidente do PSL.

Segundo informações de Lauro Jardim, sem 
alarde, Ciro Nogueira tem trabalhado com armas 
tradicionais do Centrão para os líderes do PSL re-
considerem uma decisão praticamente tomada com 
o DEM do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. As 
negociações entre os diretórios nacionais de DEM 
e PSL ocorrem há, aproximadamente, dois meses. 
Mas o acordo ainda esbarra em divergências esta-
duais. DEM e PSL abrigam hoje três pré-candidatos 
ao Palácio do Planalto: o ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta (DEM-MS), o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e o apresentador 

José Luiz Datena (PSL), da TV Bandeiran-
tes. 

Nesta terça-feira 21, as cúpulas parti-
dárias vão se reunir para dar início a nego-
ciações e articulações internas em busca 
de uma convergência. Os que acompa-
nham essas articulações garantem que o 
assunto está pacifi cado entre os caciques 
do PSL e DEM, mas admitem que há 

“microproblemas” que precisam ser solucionados. 
O principal deles é a defi nição dos comandos das 
centenas de diretórios municipais e estaduais pelos 
Estados.

E o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP/AL), 
já transpareceu um certo desconforto, em conversas 
privadas, com a possível nova legenda. Ele teme que 
o grupo político que possa surgir da fusão ameace 
seus planos de ser reeleito na mesa da Câmara. Ain-
da nas planilhas com eventuais cenários, DEM-PSL 
contam com a fi liação de parlamentares que hoje 
estão em partidos como MDB, PP e PSD.

Fusão DEM/PSL
No Rio Grande do Norte, a fu-

são DEM/PSL é aguardada pelo 
ex-senador José Agripino Maia 
e o presidente da Câmara, Pau-
linho Freire, que vai sair do PDT 
e levar vários vereadores para a 
nova sigla. Por outro lado, a de-
putada federal Carla Dickson vai 
deixar o PROS e espera fi car com 
o comando local.

Decano agripinista
O fi el agripinista, deputado 

estadual Getúlio Rego aguarda 
em silêncio as articulações de 
uma nominata com vários verea-
dores de Natal. 

Em 2018, Getúlio teve pouco 
mais de 33 mil votos. Agora, com 
a perda da Prefeitura de Pau dos 
Ferros, ele anda ampliando bases 
no Oeste. O decano sabe que os 
vereadores de Natal podem aju-
dar sua reeleição na nominata.   

Big Data
O ministro Rogério Marinho 

se empolgou com os números da 
última pesquisa Big Data para o 
Senado. Prefeitos e lideranças do 
interior estão mobilizando es-
tratégias para reforçar o caldo. O 
presidente da Femurn, Babá Pe-
reira, e o ex-vice-governador Fábio 
Dantas, hoje secretário geral da 
Femurn, estão nas articulações.

Solidariedade
A ala do Solidariedade que 

hoje segue o prefeito de Mossoró, 
Alysson Bezerra toma apoiar à 
reeleição da governadora Fátima 
Bezerra (PT). O presidente da 
Câmara, Lawrence Amorim, que 
pode ser deputado federal ou su-
plente de senador, engrossa o cal-
do com Alysson. Até o ex-prefeito 
Breno Queiroga, que concorreu 
ao Governo em 2018, agora sim-
patiza com essa possibilidade.

JOANA LIMA/SECOM

“De certo modo, já estamos 
acostumados com essa 
marmota. A marmota 

do legislador, que, a cada eleição, 
quer mexer na lei para atender aos 
seus interesses, inclusive egoísticos. 
Interesses claros do que chamo de 
‘manutenção do poder pelo poder’. 
Eles mexem nas leis eleitorais para 
facilitar suas eleições”, foi com es-
sas palavras que o juiz do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte, 
Herval Sampaio, analisa a inclusão 
da quarentena eleitoral para juízes e 
membros do Ministério Público (MP) 
no novo Código Eleitoral, aprovado 
na Câmara dos Deputados na última 
quinta-feira (16).

A quarentena gera o desligamen-
to dos cargos, quatro anos antes das 
eleições, para juízes, membros do 
Ministério Público, policiais federais, 
rodoviários federais, policiais civis, 
guardas municipais e policiais mili-
tares.

Herval Sampaio expõe sua com-
preensão de que os parlamentares 
são livres para criar as leis que con-
siderem pertinentes para regular a 
sociedade, mas adverte que percebe, 

o interesse dos deputados em facili-
tar a continuidade deles próprios no 
poder.

De acordo com Sampaio, o pri-
meiro problema identifi cado no caso 
é a existência mútua de sete projetos 
para modifi car o Código Eleitoral em 
meio à pandemia de covid-19 e a in-
clusão da quarentena sem a devida 
discussão de todos os temas.

“O código eleitoral sistematiza to-
das as leis em um documento só, são 
quase 900 artigos. Imagina [aprovar 
essas modifi cações] no meio de uma 
pandemia, sem discutir – por mais 
que a deputada tenha se esforçado. É 

impossível que até mesmo os experts 
consigam saber a profundidade da 
mudança de 900 artigos”, declarou.

“Em momento nenhum das dis-
cussões, em momento nenhum das 
audiências públicas, em momento 
nenhum citou-se esse tema quaren-
tena. Foi uma manobra das mais 
estapafúrdias, das mais vis que já vi 
no devido processo legislativo. Eles 
violentaram o regimento interno da 
Câmara”, ressaltou o juiz.

Ele pontuou ainda diversos 
momentos que considerou inade-
quados no processo de inclusão da 
nova regra para candidatura de de-

terminadas categorias profi ssionais. 
“Fizeram uma emenda aglutinativa 
com matérias que não têm a ver com 
o tema da quarentena. Inclusive, 
fi zeram uma manobra chamando 
vice-líderes que não tinham poder 
para assinar emenda. E aí botaram 
de novo em votação o que já tinha 
sido rejeitado”, declarou. “Inclusive, 
todos esses que estão participando 
dessa manobra, você pode fazer uma 
investigação: têm problemas com o 
processo, de PT a PSDB”.

De acordo com o magistrado, o 
objetivo dos parlamentares foi im-
pedir a candidatura do ex-juiz Sérgio 

Moro, que deixou a magistratura 
para assumir o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública em janeiro de 
2019. Com a aprovação defi nitiva da 
obrigatoriedade de cumprir quatro 
anos de afastamento do cargo pa-
ra poder concorrer a uma eleição, 
Moro, que tem sido apontado como 
pré-candidato à Presidência da Re-
pública, não poderá disputar o pleito 
de 2022.

“Eles estão querendo atingir a 
fi gura de um juiz, que é o Sérgio Fer-
nandes Moro. E aí o que é que eles 
fazem? Eles estão atingindo toda 
uma classe. Punem 17 mil cidadãos 
juízes, 13 mil e poucos membros do 
MP”, declarou. “Se eles têm dados 
de alguém que está usando o cargo 
para se benefi ciar do jogo eleitoreiro, 
que punam em concreto e não façam 
uma norma dessa, inconstitucional”, 
completou o Dr. Herval.

O juiz afi rmou discordar da 
alegação de parte dos deputados 
federais de que os juízes tenham 
infl uência perante o povo brasileiro. 
“Os juízes hoje são tidos, por parte da 
população, como marajás, privilegia-
dos, como pessoas que estão fazendo 
mal para o país”.

Ele destacou ainda a raridade 
com que acontece a limitação de di-
reitos políticos. “A restrição de tirar 
direitos políticos é tão restrita, que o 
único caso em que se tira direitos po-
líticos pela Constituição é dos presos. 
Nós estamos sendo tratados como 
presos”, lamentou.

Herval, sobre quarentena: “Já estamos 
acostumados com essa marmota”
QUARENTENA | Juiz afirma 
que votação da quarentena  
pelo Congresso, é uma 
forma de punir magistrados 
e integrantes do MP em 
todo o País

Herval Sampaio: “Foi uma manobra das mais estapafúrdias, das mais vis que já vi no devido processo legislativo”
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O Programa Municipal de Re-
negociação Fiscal (Refi s), da 
Prefeitura de Natal, segue em 

vigência com opções bem vantajosas 
para o contribuinte regularizar sua 
situação fi scal junto ao Tesouro Mu-
nicipal. Na atual fase que entrou em 
vigor agora em setembro e vai até 29 
de outubro, quem possui algum débi-
to referente aos tributos municipais 
pode fracioná-lo em até 50 parcelas, 
com valor da primeira parcela não 
inferior a 10% do montante parcela-
do. Todo o processo de renegociação 
de dividas pode ser efetivado pelos 
meios virtuais através do endereço 
www.natal.rn.gov.br/semut. 

“Seguimos com condições muito 
vantajosas para quem deseja fi car 
em dia com suas obrigações tribu-
tárias municipais. Toda a sociedade, 
seja o cidadão comum ou os repre-
sentantes das classes produtivas, 
sofreu impactos com a pandemia 
do novo coronavírus. Ouvimos es-
sas solicitações, entendendo esse 
momento difícil, e após uma longa 
análise lançamos o Refi s. Entramos 
agora na segunda fase do programa e 
esperamos que mais pessoas possam 
aderir à iniciativa”, aponta o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias.

O Refi s Municipal teve início no 
último mês de julho e concluiu a sua 
primeira fase em agosto, alcançando 
números considerados satisfatórios 
pelo Município. De acordo com o ba-
lanço divulgado pela Secretaria Mu-

nicipal de Tributação (Semut) nesta 
segunda-feira 20, pouco mais de R$ 
103 milhões foram contabilizados no 
valor líquido efetivamente parcelado.  
Ao todo, 6.969 acordos de parcela-
mento foram efetuados. Os cofres pú-
blicos municipais receberam R$ 5,9 
milhões com o pagamento da entra-
da efetuado pelos contribuintes que 
formalizaram a adesão ao programa.

A Semut informou ainda que o 
valor total da dívida bruta negociável 
relativa a impostos como IPTU, ISS e 
taxa de lixo na primeira etapa foi de 
R$ 160,4 milhões. Com as condições 
oferecidas pelo Refi s, a Prefeitura 
renunciou a uma receita de R$ 57 mi-
lhões. Na primeira fase, que vigorou 
até o dia 30 de agosto, os contribuin-
tes que aderiram ao programa parce-

laram em até 60 vezes os débitos exis-
tentes, pagando uma entrada de 5%. 

Os números obtidos nessa pri-
meira fase do programa de renego-
ciação de dívidas foram recebidos de 
forma positiva pelo prefeito Álvaro 
Dias. “Isso é fruto de muito trabalho 
e empenho. A sociedade atendeu ao 
nosso chamamento e, com as con-
dições facilitadas já oferecidas, os 

contribuintes natalenses buscaram 
solucionar suas pendências com o 
Município. O resultado mostrou que 
nossa proposta foi muito bem recebi-
da pela população”, avalia Álvaro. 

A fase atual valerá até o próximo 
dia 29 de outubro. Já na terceira e úl-
tima fase, que terá início em novem-
bro, o contribuinte que optar pelas 
40 parcelas, com valor da primeira 
parcela não inferior a 15% do mon-
tante parcelado, terá que concretizar 
o acordo até o dia 31 de dezembro 
deste ano.

Como aderir ao Refi s
De acordo com o decreto, o pa-

gamento da primeira parcela carac-
teriza a efetivação do parcelamento, 
bem como o reconhecimento irre-
tratável dos créditos dele integrantes 
e a desistência de eventuais litígios, 
administrativos ou judiciais. Na hi-
pótese de transações que importem 
em terminação de litígio judicial, o 
parcelamento pode ser realizado em 
até 100 meses, conforme previsto no 
artigo 17-B da Lei 3.882/1989 (Código 
Tributário Municipal), observada a 
parcela mínima de R$ 5 mil.

Para solicitar o parcelamento 
(acesso – requerimento de acesso) ou 
pagamento à vista (emissão de DAM), 
o contribuinte precisa acessar o ende-
reço eletrônico www.natal.rn.gov.br/
semut e a plataforma do Directa, da 
Secretaria Municipal de Tributação.  O 
secretário Ludenilson Lopes ressalta 
ainda que apesar do decreto condicio-
nar a adesão ao Refi s ao atendimento 
pelos canais virtuais da Semut, as pes-
soas que não conseguirem acessar os 
meios remotos podem se dirigir até a 
sede física da Secretaria (Rua Açu, 394 
- Tirol) para serem atendidas das 08h 
às 14h, respeitando todos os protoco-
los sanitários vigentes.

O secretário municipal de Tri-
butação, Ludenilson Lopes, 
chama a atenção para o fato 

da população continuar dispondo de 
condições vantajosas para fi car em 
dia com as obrigações fi scais. “Todos 
devemos buscar a nossa regulariza-
ção fi scal, pois isso é fundamental 
para o bom funcionamento da má-
quina pública, com o dinheiro pago 
sendo revertido na oferta de serviços 
públicos de qualidade”, lembra o titu-
lar da Semut.

Manter-se em dia com as obri-
gações fi scais é, portanto, muito 
importante para o próprio cidadão, 
ressalta o secretário. Ele aponta que 

a arrecadação fi scal se transforma 
em muitas obras e serviços. Exemplo 
disso é a gama de ações executadas 
pela Prefeitura ao longo da pande-
mia da covid-19, como a abertura do 
Hospital de Campanha, de unidades 
exclusivas para tratamento de in-
fectados, reestruturação da rede de 
saúde, compra de equipamentos, 
medicações, insumos e contratação 
de profi ssionais, além da montagem 
de estruturas para a campanha de 
vacinação, com cinco pontos no sis-
tema drive-thru e abertura de Cen-
tros Covid.

Os investimentos com os tribu-
tos municipais também acontecem 

em outras áreas, dentre elas o proje-
to de drenagem e pavimentação de 
mais de 300 ruas na Zona Norte da 
cidade, melhorias na infraestrutura 
viária das quatro regiões, reformas 
em quadras, praças, logradouros 
e outros serviços. Outro ponto 
importante está ligado à regulari-
dade do pagamento de salários ao 
funcionalismo público municipal. 
A atual gestão vem cumprindo 
rigorosamente o compromisso 
junto aos servidores, normalmente 
pagando a folha dentro do próprio 
mês trabalho. Ações que só são 
possíveis com o bom trabalho de 
arrecadação fi scal.

Arrecadação se reverte em obras 
e serviços para a população 

TESOURO | O programa 
de regularização fiscal 
da Prefeitura registra boa 
adesão dos natalenses e 
arrecadou mais de R$ 100 
milhões na primeira fase

Refis Municipal mantém condições 
vantajosas para os contribuintes de Natal

JOANA LIMA/SECOM

Prefeito Álvaro Dias acompanha, 
frequentemente, serviços que estão
sendo prestados aos natalenses

JOANA LIMA/SECOM

Refi s Municipal teve início no último mês de julho e concluiu a sua primeira fase em agosto, alcançando excelentes resultados



A reunião da Comissão Temá-
tica de Energias Renováveis 
(COERE), da Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Norte 
(FIERN), nesta sexta-feira 17 contou 
com uma apresentação, em primeira 
mão, pela equipe do Mais RN, do pro-
tótipo da plataforma online de dados 
sobre o setor de energias renováveis 
que será lançada ainda neste ano.

A Plataforma reunirá informa-
ções ofi ciais atualizadas sobre linhas 
de fi nanciamento para o setor, legis-
lação, leilões, cursos de capacitação 

profi ssional e certifi cações disponí-
veis, apresentações realizadas nas 
reuniões da Comissão, além de dados 
que podem subsidiar investimentos, 
como diagnósticos do setor e indi-
cadores, oferecendo aos visitantes 
também os caminhos para acessar 
outras plataformas como o Mapa das 
Energias Renováveis, que concentra 
informações sobre o cenário atual do 
setor e os projetos em andamento – e 
também foi criado pelo Mais RN.

“A ideia é facilitar informações 
para atrair investimentos. Reunir 

em um só lugar o que o estado tem”, 
disse o presidente da Comissão, Sér-
gio Freire. A plataforma está sendo 
desenvolvida pelo Mais RN, que é o 
núcleo de planejamento estratégico 
contínuo da FIERN. “A proposta é 
criar esse espaço dentro do Portal 
da FIERN, como uma plataforma 
contínua e em constante expansão”, 
complementou o assessor técnico do 
Mais RN, Pedro Albuquerque.

A expectativa é que o acervo de 
informações disponibilizado pela 
plataforma seja construído de for-

ma coletiva, com subsídios forneci-
dos pelas instituições integrantes da 
Comissão. A COERE reúne 24 insti-
tuições locais e nacionais, distribu-
ídas em grupos de trabalhos com 
membros de diversos segmentos re-
lacionados ao setor. Na pauta da Co-
missão estão temas como educação, 
infraestrutura e logística, questões 
ambientais, fi nanciamento, merca-
do, inovação, tecnologia, aspectos 
regulatórios e políticas públicas, 
inseridas na chamada “Agenda Mí-
nima” – cujo objetivo é transformar 

discussões nessas áreas em ações e 
projetos efetivos para o desenvolvi-
mento do mercado potiguar.

Campanha do SENAI
Na conferência realizada de forma 

híbrida, o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial no Rio Grande 
do Norte (SENAI-RN) apresentou a 
campanha que será lançada próxima 
semana para apresentar ao mercado 
a Certifi cação Profi ssional que ofere-
ce – de forma exclusiva no Brasil – em 
parceria com a Alemanha.

RN terá nova plataforma de dados online com 
informações sobre setor de energias renováveis

FIERN

O projeto de recuperação da 
nascente do rio Potengi é uma 
iniciativa da Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(SEMARH), e prevê o uso sustentável 
dessas áreas, associando a preserva-
ção com o desenvolvimento turístico 
em Cerro-Corá, cidade onde nasce 
o Potengi. O projeto foi apresentado 
nesta segunda-feira 20, para a secretá-
ria estadual de Turismo, Aninha Cos-
ta, e para a subsecretária de Políticas 
e Gestão Turística, Solange Portela. 
A ação prevê a restauração da região 
degradada, cercamento das áreas de 
preservação permanentes, a necessi-
dade de sinalização e construção de 

roteiros turísticos, sempre com foco 
na ampliação da consciência ambien-
tal e na preservação da nascente.

A ideia foi apresentada por 
Robson Henrique, coordenador de 
Meio Ambiente e Saneamento da 
SEMARH. Ele pontuou o potencial 
da região da nascente como área 
de interesse para o turismo, bem 
como o impacto educacional rele-
vante que o projeto poderá ter, uma 
vez que escolas de várias regiões do 
estado poderão realizar aulas de 
campo no local.

Aninha Costa sugeriu que se-
jam realizadas capacitações para 
os atores do turismo local, além 

de formação de guias. A secretária 
afi rmou que para a ideia dar certo 
é preciso envolvimento da comu-
nidade, e que a construção de um 
roteiro turístico necessita de plane-
jamento para que a ideia não seja 
descontinuada em pouco tempo.

Ainda participaram da reunião a 
Subcoordenadora de Regionalização 
do Turismo, Mércia Motta, a equi-
pe de obras e serviços turísticos da 
Setur/RN, e Benedita Cleide Souza 
Campos, subcoordenadora de Meio 
Ambiente da Semarh.

Como encaminhamento prático 
da reunião, a Setur, Idema e Semarh 
realizarão uma visita técnica na pró-

xima quinta 23, à área prevista para 
o projeto em Cerro-Corá. A partir da 
visita, a Setur/RN irá avaliar as poten-
cialidades e a viabilidade turística do 
projeto de recuperação das nascen-
tes do rio Potengi.

“Com essa visita técnica que-
remos conhecer mais sobre o 
projeto. Considero uma iniciativa 
bastante positiva, principalmente 
pelo impacto educativo nas futuras 
gerações. Contudo, para integração 
com o turismo é necessário um pla-
nejamento muito detalhado para 
que essa ideia traga retornos prá-
ticos para os moradores de Cerro-
-Corá”, afi rmou Aninha Costa.

Potencial turístico de projeto de recuperação 
das nascentes do Potengi é debatido na Setur

SUSTENTÁVEL| Ação prevê 
a restauração da região 
degradada, cercamento 
das áreas de preservação 
permanentes, a necessidade 
de sinalização e construção 
de roteiros turísticos

DIVULGAÇÃO

Estudo foi apresentado nesta segunda-feira 20, para a secretária de Turismo do Rio Grande do Norte, Aninha Costa, e para a subsecretária de Políticas e Gestão Turística, Solange Portela 

Natal, terça-feira, 21 de setembro de 20218 Economia
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: Sr. ANDRE STEIN ACHCAR, brasileiro, comerciante, solteiro, portador da cédula de Identidade RG n° 
001.921.747 – SSP/RN, inscrito no CPF/MF n° 150.917.578-48, residente e domiciliado na Rua das Pedrinhas, s/n, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Rua Dr. Luiz Felipe Câmara, 
n°55, Ed. Themis Tower, sala. 302, Lagoa Nova, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 121,00m² (cento e vinte e um metros quadrados), imóvel com inscrição de n° 
1.0101.018.03.1740.0000.0(anteriormente) 1.0101.035.03.0714.0000.7(nova) e sequencial de n° 
1.000452.1(anteriormente) 1.000452.1(nova) junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000. com os seguintes limites e confrontações;  

NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 7,30m, com a Srª.Aldemira Castelo da Silva. 
LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 14,23m, com a Srª. Maria Desterro da Costa. 
SUL: Do ponto P3 ao P4 com 10,52m, com a Srª. Maria Dilza Porfiro Campos. 
OESTE: Do ponto P4 ao P1 com 13,40m, com a Av. Baía dos Golfinhos. 

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 35.000,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 26.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
Associação de Des. Da Mineração dos projetos de Assentamento Sabia e Sombreiro CNPJ: 
39.478.004/0001-15, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LP para desenvolver a atividade de Extração Mineral de Pedra 
calcaria, com volume de 500 m3 /mês em uma área de 40,36 hectares, localizada no sitio Sabiá, s/n, zona rural 
do município de Upanema-RN.  

Lusinacia Figueiredo 
Técnica Ambiental 

 
 PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
SANTOS & GARCIA LTDA, CNPJ: 20.701.981/0001-01, torna publico que está requerendo ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA, a 
Licença Simplificada para entreposto de pescado, localizado na Rua Pastor Boanerges Figueiredo, 02, Alto 
de Souza, Macaíba, Rio Grande do Norte. 
 

Evandro Araújo Garcia – Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Sebastião Campos de Melo, inscrito no CPF nº. 011.997.224-72, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença de 
Operação (LO) para a extração de Quartzo, Tantalita e Columbita, em uma área de 9,45 hectares, com volume 
mensal de 750m³, localizada no Sítio Porta D’água, Zona Rural do Município de Cerro Corá/RN, sob o processo 
ANM 848.140/2016. 

Sebastião Campos de Melo 
Representante Legal 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SPE Farol de Touros Energia S.A., (10.369.836/0001-11), torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - Idema, a Licença de Operação, com prazo de validade até 14/09/2027, 
em favor do empreendimento Parque Eólico Farol de Touros, localizada na Fazenda 
Jaff II s/nº, Zona Rural do município de Touros/RN.

Daniela Arruda
Coordenadora de licenciamento ambiental

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Tazia Maria da Silva Krieger, CPF 751.621.134-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença de regularização de 
operação para o cultivo de camarão marinho, localizada no Povoado de Cercado Grande, nº 12, Arez/RN; CEP: 
59.170-000.  

Tazia Maria da Silva Krieger  
Empreendedora 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

V L DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CNPJ: 36.688.568/0001-94, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Instalação – LI, Nº 2021-158904/TEC/LP-0006 com prazo de validade até 19/07/2023, em favor do 
empreendimento Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, localizado Avenida Central, 100, Conj. 
Nova Patu, Centro, CEP 59770-000, Município de Patu/RN. 

 
Vanessa Lopes da Silva 

Proprietária 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
Casa Grande Mineração EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação 
(LO) para a extração da substância mineral Feldspato, em uma área de 14,00 hectares, com volume de 
extração mensal de 600m³, localizado no Sítio Trincheiras, Zona Rural do Município de Acari – RN. Processo 
ANM: 848.083/2010.  

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 

Na manhã da última sexta-fei-
ra-feira 17, o secretário da 
Tributação potiguar, Carlos 

Eduardo Xavier, ainda não sabia 
que as ácidas críticas ao governa-
dor do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, no grupo de WhatsApp dos 
secretários de Tributação do País, 
haviam vazado para a imprensa.

No dia anterior, Leite anunciou 
a redução de 30% para 25% a partir 
do ano que vem a alíquota de ICMS 
sobre os combustíveis em seu es-
tado, o que irritou os secretários 
justamente por endossar a crítica 
do presidente Jair Bolsonaro de 
que a gasolina está cara em todo o 
país por causa do imposto cobrado 
pelos governos estaduais e não por 
negligência do governo federal.

Consultado pelo Agora RN, Xa-
vier se comprometeu a comentar 
a decisão do governador gaúcho, 
mas não retornou os contatos. 
Nesta segunda, 21, a resposta 
veio numa carta assinada por 20 
governadores, entre eles Fátima 
Bezerra e o próprio Eduardo Leite, 
se contrapõem às acusações do 
presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o texto, nos últimos 
12 meses, o preço da gasolina re-
gistrou um aumento superior a 
40%, “embora nenhum Estado te-
nha aumentado o ICMS incidente 

sobre os combustíveis”.
Para os signatários, o proble-

ma envolvendo o tema é nacional, 
“e, não somente, de uma unidade 
federativa”.

Ao longo dos últimos meses, 
com o aumento do preço do com-
bustível e com a pressão de setores 
como o dos caminhoneiros, Bolso-
naro tem colocado a responsabili-
dade do aumento do combustível 
nos governadores. Para ele, a alta 
se deve em grande parte ao ICMS, 
imposto estadual.

O preço da gasolina é composto 
pela fatia da Petrobras que, na se-
mana de 5 a 11 de setembro, era de 
33,5%. Já a média do ICMS no País é 
de 27,6%, enquanto a fatia da Petro-
bras chega a 52,4%.

Bolsonaro tem incentivado seus 
eleitores a pressionar os governa-
dores para solucionar a questão. 
Isso levou os gestores a afi rmarem 
no manifesto que o presidente falta 
com a verdade, mas sem citá-lo no-
minalmente.

No início deste mês, inclusive, 
o governo entrou com ação no Su-
premo Tribunal Federal (STF) pa-
ra obrigar os Estados a adotarem 
alíquota única de ICMS sobre os 
combustíveis.

O documento é assinado pelo 
próprio presidente e pelo advoga-
do-geral da União, Bruno Bianco, 
e pede que o Supremo fi xe prazo 
de 120 dias para que o Congresso 
aprove uma nova lei sobre o tema.

A petição encaminhada ao 
Supremo é uma Ação Direta de In-
constitucionalidade por Omissão 
(ADO). O presidente alega que o 
Congresso foi omisso ao não edi-
tar lei complementar para regular 
a cobrança de ICMS no País.

Já a carta assinada nesta se-
gunda-feira pelo governadores tem 
como signatários os Rui Costa (PT-
-BA), Claudio Castro (PL-RJ), Flávio 

Dino (PSB-MA), Helder Barbalho 
(MDB-PA), Paulo Câmara (PSB-PE), 
João Doria (PSDB-SP), Romeu Zema 
(Novo-MG), Ronaldo Caiado (DEM-
-GO), Mauro Mendes (DEM-MT), 
Eduardo Leite (PSDB-RS), Camilo 
Santana (PT-CE), João Azevedo (Ci-
dadania-PB), Renato Casagrande 
(PSB-ES), Wellington Dias (PT-PI), 
Fátima Bezerra (PT-RN), Renan 
Filho (MDB-AL), Belivaldo Chagas 
(PSD-SE), Reinaldo Azambuja (PS-
DB-MS), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e 
Waldez Goés (PDT-AP).

Segundo a colunista Malu Gas-
par, de O Globo, que teve acesso às 
conversas dos secretários de Tri-
butação no WhatsApp neste fi m 
de semana, a medida de Eduardo 
Leite foi vista como inoportuna, 
por ter sido propagandeada jus-
tamente num momento em que o 
presidente da República acusa os 
governadores de responsabilidade 
pela alta dos combustíveis. 

Segundo a mesma fonte, a medi-
da tomada por Leite no Rio Grande 
do Sul também gerou mal-estar por-
que, dos 27 estados e Distrito Federal, 
a maior parte não pode baixar alíquo-
tas para 25%, a mais baixa do país.

Só sete estados, aliás, têm es-
sa alíquota, entre eles São Paulo, 
onde o governador João Doria é 
o principal adversário de Leite à 
Presidência da República. Coinci-
dentemente, Doria também anun-
ciou uma redução de ICMS nesta 
semana, porém bem menor e res-
trita a bares e restaurantes.

Curiosamente, no fi m do ano 
passado, o próprio Eduardo Leite 
propôs à Assembleia Legislativa 
manter a cobrança de 30% por 
quatro anos e não conseguiu. 
Agora, mudou diametralmente de 
posição no momento em que os 
governos lutam para se enquadrar 
no regime de recuperação fi scal 
do governo federal.

Fátima subscreve manifesto sobre 
ICMS desmentindo Bolsonaro
VERSÃO| Sem mencionar 
nome do presidente, o 
documento explica que 
nos últimos 12 meses o 
preço da gasolina registrou 
um aumento superior a 
40%, “embora nenhum 
Estado tenha aumentado 
o ICMS incidente sobre os 
combustíveis”

O ANTAGONISTA

Eduardo Leite anunciou redução do 
ICMS e provocou ira de secretários da 
Tributação, em grupo de WhatsApp 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. MARCUS VASSBLOM, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 013.345.364-22, portador 
do RG n° 001.986.668 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua do Amor, Cond. Girassois, Casa 21, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial 
Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 3.000,00m² (três mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Mun icípio de Tibau do 
Sul/RN sob o n° 1.0101.023.09.3270.0000.3, e sequencial n° 1.005856.7. CEP: 59.178-000.  Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-33ºW, de 
coordenadas N 9.309.140,353m e E 273.764,029m; deste segue confrontando com a RUA DO SOL , com azimute de 
119º01’35’’ por uma distância de 25,62m até o vértice V2, de coordenadas N 9.309.127,920m e E 273.786,435m;, com 
azimute de 137º47’03’’ por uma distância de 10,00m até o vértice V3, de coordenadas N 9.309.120,512m e E 
273.793,156m, com azimute de 168º33’09’’ por uma distância de 6,41m até vértice V4, de coordenadas N 9.309.114,230m 
e E 273.794,428m; com azimute de 212º49’36’ por uma distância de 3,95m até o vértice V5, de coordenadas N 
9.309.110,909m e E 273.792,285m; deste segue confrontando com a RUA DO SOL, com azimute de 234º37’30’’ por uma 
distância de 70,78m até o vértice V6, de coordenadas N 9.309.069,931m e E 273.734,570m; deste segue confrontando 
com a propriedade de MARCUS VASSBLOM, com azimute de 332º24’07’’ por uma distância de 46,68m até o vértice V7, de 
coordenadas N 9.309.111,300m e E 273.712,945m; deste segue confrontando com a propriedade de MARCO 
BRUSCHELLI, com azimute de 60º22’20’’por uma distância de 58,77m até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste 
perímetro de 222,21m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 226.275,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 20.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. MARCUS VASSBLOM, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 013.345.364-22, portador 
do RG n° 001.986.668 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua do Amor, Cond. Girassois, Casa 21, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial 
Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 6.000,00m² (seis mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN sob o n° 1.0101.021.09.0005.0000.7, e sequencial n° 1.002079.9. CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, de coordenadas N 
9.309.115,208m e E 273.805,086m; deste segue confrontando com a propriedade de ALDEIA DA PIPA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, com azimute de 121º18’01’’ por uma distância de 44,85m até o vértice V2, de 
coordenadas N 9.309.091,903m e E 273.843,417m; deste segue confrontando com a propriedade de ALDEIA DA PIPA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIO LTDA, com azimute de 120º20’31’’ por uma distância de 47,59m até vértice V3, de 
coordenadas N 9.309.067,865m e E 273.884,484m; deste segue confrontando com a propriedade de PABLO CHRISTIAN 
NAZARENO REGIDOR, com azimute de 214º13’04’’ por uma distância de 21,90 até o vértice V4, de coordenadas N 
9.309.049,752m e E 273.872,166m; deste segue confrontando com a propriedade de PABLO CHRISTIAN NAZARENO 
REGIDOR, com azimute de 216º54’02’’ por uma distância de 40,79m até o vértice V5, de coordenadas N 9.309.017,133 e E 
273.847,675m; deste segue confrontando com a propriedade de RENATA FERNANDA LOBO BARBEY, com azimute de 
303º26’58’’ por uma distância de 50,54m até o vértice V6, de coordenadas N 9.309.044,990m e E 273.805,507m; deste 
segue confrontando com a propriedade de RENATA FERNANDA LOBO BARBEY, com azimute de 304º14’38’’por uma 
distância de 59,29m até o vértice V7, de coordenadas N 9.039.078,353 e E 273.756,496m; deste segue confrontando com 
a RUA DO SOL, com azimute de 58º08’40’’ por uma distância de 34,41m até o vértice V8, de coordenadas N 9.309.096,515 
e E 273.785,725m; deste segue confrontando com a RUA DO SOL , com azimute 46º00’12’’ por uma distância de 26,97m 
até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro de 326,41 m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 600.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos , 
somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Renata Fernanda Lobo Barbey, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 20.08.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
OCELIO CORREIA FERREIRA, inscrita sob o CPF nº. 936.689.843-20, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO da atividade de Transporte de Cargas Perigosas, localizada na Rua Doutor Pedro 
Medeiros, nº 24 – Anexo I, Centro, Campo Redondo - RN. 
 

OCELIO CORREIA FERREIRA 
Representante Legal 

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE PROTEÇÃO VEICULAR - SINPROVEC 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA PARA  RE-RATIFICAÇÃO DA 

FUNDAÇÃO DO SINDICATO 
 

O Sindicato Nacional das Empresas de Proteção Veicular, com base territorial nacional, inscrito no CNPJ: 
27.527.868/0001-09, através do seu presidente Júlio Miranda Backk, divorciado, portador do RG: 111.510.23-6-IFP-RJ, 
CPF: 091.210.247-07, residente na Rua Nilton Santos – 1355 – Bloco 01 – Aptº 501 – Recreio Bandeirantes- Rio de 
Janeiro – CEP:  22790-880, convoca toda a categoria de Coordenação e representação legal das empresas legalmente 
constituídas com a atuação na área de proteção veicular, automotivas, mutualistas, rastreadores, empresas de autogestão 
e representantes de associações que atuem direta ou indiretamente na área de proteção veicular, com base territorial 
nacional, para Assembleia Geral Extraordinária de Re-Ratificação da Fundação do Sindicato no dia 17/11/2021 ás 10 
horas na SHIN EQL 2/4 Lote C – Lago Norte – Brasília-DF, com a seguinte ordem do dia: 

1. Re-Ratificação da fundação do Sindicato; 
2. Outros assuntos de interesse da categoria. 

Júlio Miranda Backk – Presidente   

O juiz federal Orlan Donato 
Rocha, titular da 8ª Vara 
Federal no Rio Grande do 

Norte, agendou para o dia 30 de 
novembro o início do júri popular 
dos acusados de envolvimento no 
assassinato do policial penal federal 
Henry Charles Gama e Silva, ocor-
rido no dia 12 de abril de 2017, na 
cidade de Mossoró.

Serão julgados Eduardo Lapa 
dos Santos, Maria Cristina da Sil-
va, Jailton Bastos de Souza, Gilva-
neide Dias Mota Bastos e Edmar 
Fudimoto.

No termo de audiência, realiza-
da para defi nição de datas e deta-
lhes do júri popular, o magistrado 
destacou que tanto a defesa quanto 
a acusação poderão usar recursos 
audiovisuais em plenário.

Até o dia 7 de outubro será fi xa-
da a lista geral defi nitiva de jurados 
no mural eletrônico da Justiça Fede-
ral. No dia 9 de novembro, aconte-
cerá a audiência de sorteio dos 25 
jurados titulares e suplentes que 
atuarão na sessão do júri.

A sessão de instrução e julga-
mento começará às 8h do dia 30 de 
novembro, no plenário de Justiça 
Estadual, em Mossoró.

O crime
Henry Charles Gama e Silva foi 

morto no dia 12 de abril de 2017, 
enquanto estava em um bar locali-
zado no bairro Boa Vista, em Mos-
soró. Quatro criminosos chegaram 
em um carro e atiraram contra ele.

O juiz federal Orlan Donato 
Rocha, titular da 8ª Vara Federal 
em Mossoró, determinou que 
os cinco réus acusados do as-
sassinato iriam a júri popular. O 
magistrado acolheu a denúncia 
do Ministério Público Federal de 
que o crime teve características 
de execução e está relacionado ao 
exercício da função da vítima.

De acordo com investigações 
policiais, a morte de Henry foi parte 
de um plano de uma facção crimi-
nosa, que assassinou dois agentes 
penitenciários em menos de um 
ano; um deles sendo Henry Charles, 
e o outro Alex Belarmino Almeida 
Silva, em setembro de 2016, na ci-
dade de Cascavel, Paraná. Foi des-
coberto que a facção intencionava 
matar dois agentes por unidade 
prisional, e que a morte de Henry 
havia sido planejada ainda em 2016, 
na cidade de São Paulo, por inte-
grantes da facção que conseguiram 
coletar dados sobre a vítima.

Após a descoberta do plano, a 
Polícia Federal deflagrou a Opera-
ção Força e União, em julho de 2017, 
visando a desarticular o plano para 
matar agentes penitenciários. Cerca 
de 30 agentes cumpriram oito man-
dados de busca e apreensão no RJ e 
SP, além de mandados de condução 
coercitiva no Rio, e de prisão preven-
tiva em São Paulo e Mossoró.

Julgamento dos acusados da 
morte de policial em Mossoró 
começa dia 30 de novembro

VÍTIMAS | Morte de Henry 
foi parte de um plano de 
uma facção criminosa, que 
assassinou dois agentes 
penitenciários em menos de 
um ano. O outro foi no Paraná 

Orlan Donato Rocha destacou que 
defesa e acusação poderão usar 
recursos audiovisuais em plenário

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Henry Charles, policial penal
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
ANTAO MEDEIROS MARTINS EIRELI CNPJ: 22.426.358/0001-13, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Instalação – LI, 
Nº 2021-158905/TEC/LP-0007 com prazo de validade até 08/04/2023, em favor do empreendimento de Posto 
de Revenda de Combustíveis Líquidos, localizado no Sitio Junco, SN, Zona Rural, CEP 59775-000, 
Município de Messias Targino/RN. 

Antao Medeiros Martins 
Proprietário 

AVISO – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

O Município de Guamaré/RN, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN – CPL/PMG, objetivando o grau de competitividade preconizado pela 
administração pública, torna público o EDITAL da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, Processo Administrativo 
nº 3.323/2021 – Secretaria Municipal de Saúde, que objetiva a Chamada Pública para aquisição de alimentos 
de agricultores familiares, por meio da modalidade Compra Institucional, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guamaré/RN.
A CHAMADA PÚBLICA no 001/2021, estará aberto a partir da sua publicação, devendo o envelope ser protocolado 
junto a Comissão Permanente de Licitação.
Os interessados deverão apresentar os Envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
DE VENDA PARA REALIZAR O CREDENCIAMENTO durante o exercício de 2021, junto ao Setor de Licitações, 
localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza 
Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000, 07:00h às 13:00h, de segunda as sexta-feira.
A sessão de abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Venda, bem como as respectivas análises e 
julgamentos será no DIA 05 DE OUTUBRO 2021 – ÀS 09H00MIN (NOVE HORAS) - (Horário Local). A(s) 
referida(s) sessão (ões) será(ão) realizada(s) no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000.

O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail: 
cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

Guamaré (RN), 20 de Setembro de 2021.
A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
Endereço: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Grantex têxtil Ltda, CNPJ:03.5934.68/0001-25, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a renovação da L.O para a 
indústria de beneficiamento de artigos têxteis, localizada BR 101 Norte, Nº1501 N. S. da Apresentação, 
Natal-RN. CEP:59115-001. 

Manoel Nunes Paulino 
Diretor Presidente 

  

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
J S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 12.025.385/0001-20, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 12/12/2022, em favor do empreendimento Posto de revenda de 
combustíveis líquidos (Gasolina Comum, Etanol, Diesel S-10 e Diesel S-500), com capacidade total de 
armazenamento de 50,00m³, localizada Ielmo Marinho/RN. 

 
Marcus Antônio Aguiar Filho - Sócio 

A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

no Campo de Canto do Amaro, Mossoró/RN.

no Campo de Canto do Amaro, Mossoró/RN.

Campo de Canto do Amaro, Mossoró/RN.
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MARCIO DE ALENCAR FERNANDES, CPF: 004.252.574-87, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação 
de Licença Simplificada-RLS, para Projeto de Carcinicultura, em uma área produtiva de 6,06ha, localizado na 
Fazenda Pau D’Arco, Zona Rural, Extremoz/RN. 
 

MARCIO DE ALENCAR FERNANDES 
PROPRIETÁRIO 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOCRATES IDUINO DE OLIVEIRA, CPF: 155.863.914-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença 
de Operação, com Validade: 11/11/2025, para Carcinicultura numa área de 10,79ha, Localizado na Fazenda 
Paraiso, Zona Rural, Arez/RN. 

SOCRATES IDUINO DE OLIVEIRA 
PROPRIETARIO 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 061/2021

O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:

- Pregão Eletrônico N° 0612021 - Processo Administrativo nº 3.317/2021 - Secretaria Municipal de Saúde 
que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de medicamentos para atender as Farmácias Básicas do Município de Guamaré/RN, 
suprindo as necessidades das unidades de saúde do Município, conforme quantidades, condições e 
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o 
DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE 
BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, 
em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 20 de Setembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
Endereço: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA 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 
RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 16/09/2027, a Renovação de 
Licença Operação nº 2021-165085/TEC/RLO-0732 referente ao Sistema de 
Abastecimento de Água Adutor do Boqueirão localizada nos Municípios de 
Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte e Caiçara do Norte, no Estado do 
Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE ALTERAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 903.009/2021

A Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, por intermédio de seu Presidente, torna público 
a todos os interessados do Pregão Presencial em epígrafe cujo o objeto:  Aquisição de 
medicamentos através de oferta de maior percentual de desconto, sobre a tabela da ABC 
FARMA, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Jardim do 
Seridó/RN, informa que houve alteração em sua forma de realização para que a condução 
processual fosse realizada dentro dos critérios estabelecidos pelo Art. 48,III da Lei 
Complementar 123/2006, no qual prevê o estabelecimento cota de 25% (vinte e cinco por 
cento), na aquisição de bens de natureza divisível. Pois, durante o cadastramento do Pregão 
junto ao sistema utilizado para realização do mesmo, Portal de Compras Públicas, observou a 
impossibilidade da plataforma que acomete a divisão dos itens. Dessa forma, para que não 
houvesse o descumprimento da Lei Complementar nº 123/2006, opinou-se pela realização do 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial. Assim, pelo presente aviso e em 
cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, leis complementares nº 123/2006 e 147/2014 
e do decreto municipal nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017; O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Jardim do Seridó/RN, comunica aos interessados, que a licitação do objeto citado 
anteriormente passará a ser realizado na modalidade Pregão em sua forma Presencial nº 
021/2021, na Sala de Licitações, localizada no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de 
Medeiros, sem alteração da sua data de realização, permanecendo assim, no dia 01 de 
outubro de 2021 às 08hs. O Edital encontra-se disponível Sala de licitações, no Centro de 
Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos 
Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de 
s e g u n d a  a  s e x t a - f e i r a ,  e  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3900/02.

Jardim do Seridó/RN, em 20 de setembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

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

AVISO
CONCORRÊNCIA N° 001/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições 
legais torna público o Procedimento Administrativo Licitatório, na modalidade Concorrência, 
cujo objeto é: Contratação de Empresa Especializada no Ramo da Construção Civil para 
Execução da Pavimentação em Paralelepípedo, Drenagem Super cial e Construção de 
Calçadas em Ruas no Município de Macaíba/RN, conforme o Edital e Projeto Básico e as 
Especi cações Técnicas. Data/Local: 05 de novembro de 2021 – Sala de reuniões na sede da 
Prefeitura Municipal de Macaíba, situada na Av. Mônica Nóbrega Dantas, nº 34, Centro – 
Macaíba/RN. Horário: 08h00min. O edital completo deste preâmbulo, poderá ser adquirido 
pelas seguintes formas:
a) On-line gratuitamente pelo site: https://macaiba.rn.gov.br/licitacoes.
b) Por condução de dispositivos de informática (pen-drive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, 
na sede da Prefeitura Municipal de Macaíba/RN - Av. Mônica Nóbrega Dantas, nº 34, Centro – 
Macaíba/RN.

Macaíba/RN, 20/09/2021
Carlos de Moraes Andrade Neto - Presidente da CPL/PMM

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem ns lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-
33, por sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2021, 
torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2021, MENOR 
PREÇO POR ITEM, para a contratação de empresa para o fornecimento de material 
elétrico, necessário para implantação das unidades de produção vegetal e 
consequentemente para execução do plano de trabalho do Convênio 882957/2019. 
dec la rando  a  empresa  SEMENTEK COMERCIO E  REPRESENTAÇÕES 
LTDA/08.407.726/0001-55. Vencedora dos itens 01,03,04,06,07,08,09 e 10.

Natal (RN), 17 de setembro de 2021
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

RN tem 85% da 
população adulta 
vacinada com a 
primeira dose

AVANÇO

O Rio Grande do Norte 
atingiu nesta segunda-
-feira 20 a marca de 85% 

da população adulta vacinada 
contra a covid-19 com a primeira 
dose. O percentual corresponde 
a 2.261.159 moradores do estado 
com 18 anos ou mais, segundo o 
RN+ Vacina.

O êxito da campanha estadu-
al de vacinação é fruto do esforço 
realizado Governo do RN, Secre-
taria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap) e secretarias municipais 
de saúde, conscientizando e mo-
bilizando a população sobre a efi -
cácia das vacinas no combate ao 
contágio e disseminação do coro-
navírus, bem como, da Unidade 
Central de Agentes Terapêuticos 
(Unicat) distribuindo os imuni-
zantes em tempo recorde (menos 
de 24 horas após o recebimento) 
em parceria com órgãos de segu-
rança estaduais.

De acordo com o RN+ Vacina, 
48% da população adulta está to-
talmente vacinada, ou seja, mais 
de 1,27 milhão receberam a dose 
única ou a segunda dose, comple-
tando o esquema vacinal. No esta-
do, já foram aplicadas mais de 3,53 
milhões de doses, administradas 
pelas salas de vacinação distribuí-
das nos 167 municípios potiguares.

A adesão à ampla campanha 
de vacinação refl ete também nos 
dados da pandemia em nosso 
estado. A plataforma Coronaví-
rus RN, desenvolvida pelo Labo-
ratório de Inovação em Saúde 
(LAIS/UFRN), mostra que houve 
uma redução na média móvel de 
novos casos dos últimos sete dias 
em relação ao mês de agosto. No 
dia 15 de agosto, a média móvel 
registrava 153,17 casos. Já no dia 
15 de setembro, a média móvel 
dos últimos 7 dias marcava 46,71 
casos. A redução também acon-
tece nos óbitos motivados pela 
doença. Em 15 de agosto, a média 
móvel era de 4,29. No mesmo dia 
deste mês, a média móvel de óbi-
tos por Covid é de 1,29.

A taxa de ocupação dos leitos 
críticos no RN é de cerca de 26%, 
conforme aponta o Regula RN por 
volta do meio-dia desta segunda 
20. Na Região Metropolitana a ta-
xa é 32,4%; Região Oeste é 13,0%; e, 
Região Seridó com taxa de 17,6%.

Atraso
Mais de 145 mil pessoas estão 

em atraso com a aplicação da 
segunda dose da vacina contra a 
covid-19 no RN. Diante da con-
fi rmação de casos com variante 
Delta no estado, a Sesap convoca 
e alerta a população para a com-
pletude do esquema vacinal.
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita_nutrigastro
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Corpo inflamado!
E aí, o teu corpo tá infl amado e você ainda não sabe o que fazer? Digo 

desde já que você deve ter estratégias anti-infl amatórias, tudo associado a 
comida de verdade! 

Mas para isso precisamos reduzir ou retirar alimentos considerados infl a-
matórios: 

Saibam que:
Sobrepeso, doenças metabólicas, celulite, câncer, ovários policísti-

cos, endometriose, artrite ou mesmo uma simples dor de cabeça (tudo e 
benefi ciado com uma alimentação anti-infl amatória). 

E sei que muitos fi cam perdidos na hora da escolha do que comer. 
Lembrem que de forma geral, todas as frutas, vegetais e muitos outros 
alimentos possuem boa capacidade antioxidante, mas vou citar alguns 
que possuem capacidade mais concentradas. 

• industrializados, aç ú car refi nado, xarope de milho, glú ten e lá cteos (para 
algumas pessoas), gordura trans, ó leos vegetais, farinhas e pã es brancos, ál-
cool e refrigerantes…

Tenha uma alimentaç ã o cheia 
de comida de verdade, faça shots 
matinais, chás ricos em polifenóis! 
Variedade em frutas, verduras e 
ervas no geral. Consuma frutas, ole-
aginosas como castanhas, nozes, 
amê ndoas, macadâ mia e alimentos 
fontes de ô mega 3, como peixes de 
á guas frias e profundas, algumas 
sementes como linhaç a e chia. Ou-

tros alimentos com propriedades 
funcionais e antioxidantes como 
o gengibre, cú rcuma associada a 
pimenta preta, cacau, chá  verde, 
pimenta vermelha, suco de uva 
integral e aveia, també m vã o ser 
importantes na diminuiç ã o dessa 
infl amaç ã o e você  vai sentir cada 
vez mais os benefícios de DESIN-
FLAMAR! 

Cúrcuma (fi ca uma delícia com ovos mexidos. Adicione uma pitada 
de pimenta do reino para potencializar a absorção da cúrcuma). 
Castanha do Pará (1 ou 2 unidades já são sufi cientes para suprir a 
necessidade de selênio e outros compostos que também possuem 
capacidade antioxidante).
Açaí ( faça um shake ou uma tigela com a polpa do açaí é uma pro-
teína vegana de qualidade. Não esqueça de optar sem xarope, ok?! O 
açaí em pó também pode ser adicionado em shakes, bolos, cookies e 
granolas. [opcianal: jabuticaba e ameixa]). 
Chá Verde (rico em antioxidantes). 
Frutas Vermelhas ( como morango, cereja, framboesa e mirtilo - por 
possuirem um baixo índice glicêmico, são uma ótima opção para ca-
fé da manhã. Consuma pura, com sementes de chia ou linhaça, com 
aveia ou até mesmo em smoothie. 
Cacau em Pó (pode ser adicionado no café, no leite vegetal e em ou-
tras receitas. Ele fi ca bem em quase tudo!).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará a Licitação do tipo Tomada de 
Preços - Empreitada Global, cujo objeto trata da contratação de empresa para execução de 
obras de pavimentação da Av. Maria Aparecida de Oliveira da comunidade Jucá no 
Município de Serra de São Bento/RN, será aberto no dia 06/10/2021 as 10:00 horas. Local da 
sessão: Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Salviano Gomes Crisanto, 
186 - Centro, Serra de São Bento-RN, CEP 59214-000. O edital e seus anexos encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://serradesaobento.rn.gov.br e pelo e-
mail cpl.serradesaobento@gmail.com. Informações, bem como cópia do edital poderá ser obtida 
com o setor de Licitações no horário de 08h00min as 12h00min, ou pelo e-mail.

Serra de São Bento/RN, 17 de setembro de 2021
Manoel Batista de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA PREÇOS Nº 003/2021
A Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará a Licitação do tipo Tomada de 
Preços - Empreitada Global, cujo objeto trata da contratação de empresa para execução de 
obras de pavimentação asfáltica com drenagem super cial na rua Afonso Belmont no 
Município de Serra de São Bento/RN, será aberto no dia 07/10/2021 as 10:00 horas. Local da 
sessão: Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Salviano Gomes Crisanto, 
186 - Centro, Serra de São Bento-RN, CEP 59214-000. O edital e seus anexos encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://serradesaobento.rn.gov.br e pelo e-
mail cpl.serradesaobento@gmail.com. Informações, bem como cópia do edital poderá ser obtida 
com o setor de Licitações no horário de 08h00min as 12h00min, ou pelo e-mail. 

Serra de São Bento/RN, 17 de setembro de 2021
Manoel Batista de Oliveira

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD
COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO SEI Nº 02410015.005369/2019-71
O Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria Estadual de Administração - SEAD, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que realizar-se-á a Tomada de 
Preços nº 03/2021-SEAD, tipo: Menor Preço Global, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada em pesquisa e consultoria, para realização e levantamento da demanda de 
permissões para atividade de Buggy Turismo em nove municípios do Litoral Norte de Natal. Pela 
Secretaria de Estado do Turismo, SETUR, conforme descrição dos serviços técnicos constantes no 
Termo de Referência (Anexo I), do Edital. O Edital estará disponível no site: www.compras.rn.gov.br, 
como também na Sede da CPL/SEAD, localizada no Centro Administrativo do Estado, Bloco 08, Lagoa 
Nova, 59.064.901 – Natal/RN. Qualquer informação será prestada nos telefones: (84)3232-2128, no 
horário das 08:00 às 14:00 horas ou, nos e-mails: cplsearh@rn.gov.br e cplsearh@gmail.com. Os 
envelopes contendo os documentos para habilitação e as propostas de preços, deverão ser entregues 
ate o dia de 08 de outubro de 2021, às 09:00 horas, no endereço: Auditório da Escola de Governo Dom 
Eugênio de Araújo Sales – Centro Administrativo do Estado. Nesta mesma data e local, às 09:15 horas, 
será realizada a sessão pública para credenciamento e abertura dos referidos envelopes, conforme o 
caso.

Natal, 20 de setembro de 2021
Alexandre Costa Rodrigues de Sousa

PRESIDENTE DA CPL/SEAD

A Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural (SEADRU) mudará a 

partir de novembro a distribuição de 
carros-pipa na zona rural de Mosso-
ró. A pasta municipal defi niu alguns 
critérios para a entrega das pipas aos 
moradores das localidades que soli-
citam o serviço do órgão.

Faviano Moreira, secretário de 

Agricultura do município, destacou 
que a secretaria vai trabalhar com 
critérios sociais para realizar a dis-
tribuição do líquido. Os moradores 
vão necessitar do NIS (Número de 
Identifi cação Social) atualizado e 
ter renda de até um salário mínimo.

“Nós vamos trabalhar com o 
cadastro que está sendo atualizado 
pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social para que possamos entregar 
essas pipas para aquelas pessoas 
que realmente necessitam. Defi ni-
mos como critérios a pessoa ter o 
NIS atualizado e ter renda de até um 
salário mínimo. Esse será o público 
que nós atenderemos”.

O titular da pasta ressaltou ainda 

que haverá um período de adaptação 
para que a medida entre em vigor. 
“Nós teremos esse restante do mês 
de setembro e todo outubro para 
fazermos as divulgações, os infor-
mes necessários sobre a nova distri-
buição que será realizada para que 
consigamos atender àquelas pessoas 
que mais precisam”, explicou.

Faviano Moreira destacou ainda 
que a operação carro-pipa da Secre-
taria de Agricultura distribui men-
salmente em torno de 4.500 a 5.000 
metros cúbicos de água na zona 
rural da cidade. “A nossa operação 
distribui por mês algo em torno de 
4,5 a 5 milhões de litros de água”, 
concluiu.

Mossoró organiza distribuição de 
carros-pipa e define prioridades

REQUISITOS| Moradores vão 
necessitar do NIS (Número 
de Identificação Social) 
atualizado e ter renda de 
até um salário mínimo

Operação carro-pipa distribui, 
por mês, de 4.500 a 5.000 metros 
cúbicos de água na zona rural

WILSON MORENO/PMM

REPRODUÇÃO
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As entidades signatárias, que representam a mídia das três Américas, 
instam as organizações supranacionais e os países da região para colocar 
na agenda e priorizar o valor dos conteúdos jornalísticos nas plataformas 
digitais, tema de extrema importância, para garantir as condições para 
remunerações justas e razoáveis por parte dessas plataformas.  

Depois de anos de pesquisa sobre a posição dominante das empresas 
globais de tecnologia no setor de comunicação, a Austrália emitiu, em 25 
de fevereiro passado, um Código de Negociação Obrigatória para Mídia 
de Notícias e Plataformas Digitais. Isso prevê mecanismos de arbitragem 
obrigatória para garantir que essas plataformas, que são espaços 
facilitadores essenciais ou “portas de acesso” à internet, paguem aos meios 
de comunicação pelo uso que fazem do seu conteúdo, com o qual obtêm 
muitos benefícios, diretos e indiretos.   

Com o apoio das associações de meios de comunicação europeias, a 
Comissão e o Parlamento da União Europeia estão debatendo uma “Lei 
dos Mercados Digitais” para impedir que as plataformas digitais de grande 
porte abusem do seu poder de mercado. Nos Estados Unidos, a News Media 
Alliance,  aliança composta por quase 2.000 empresas de mídia, tenta que o 
congresso  americano permita a negociação direta com as plataformas.

Essas iniciativas são resultado das imensas mudanças que ocorreram nas 
últimas duas décadas quanto ao acesso às notícias. Os veículos de comunicação 
têm mais audiência do que nunca, mas as receitas que financiavam o jornalismo 
profissional são absorvidas por intermediários que concentram mais de 80% da 
publicidade digital do mundo. Nossos conteúdos, que o público tanto valoriza, 
são essenciais para informar a sociedade e cruciais para a saúde da democracia, 
mas a sustentabilidade do jornalismo corre perigo. Os chamados “desertos de 
notícias” (áreas sem mídia local) são replicados em comunidades pequenas e 
se estendem para regiões cada vez maiores.   

O caminho para o equilíbrio – para evitar que haja atores que se 
beneficiem às custas de outros – vem sendo trilhado há anos. A União 
Europeia foi pioneira, e seu Parlamento aprovou em 2019 a Diretiva que 
obriga as plataformas a fornecer compensação pelo uso dos “direitos de 
autor” de editores no setor jornalístico. França, Holanda, Itália, Hungria 
e Alemanha já fizeram ajustes em suas leis para obrigar as plataformas a 
negociar dentro de prazos razoáveis.   

Porém, em todos os países, os esforços para a validação desse 
direito enfrentam demoras, e há diferenças no poder de negociação 
entre as partes, o que atrasa a celebração de acordos e prejudica sua 
proporcionalidade. Em alguns casos, essas condutas resultaram em graves 
multas por parte das autoridades.  

Nós, membros do setor jornalístico, acreditamos que é necessário haver 
estratégias coerentes em âmbito mundial para fazer cumprir um direito que se 
baseia tanto na propriedade intelectual quanto nas leis antitruste.

É também fundamental evitar práticas abusivas no mercado da publicidade 
digital, onde as plataformas são árbitros e jogadores principais. E que, quando 
tais práticas ocorrem, são investigadas e sancionadas para evitar uma maior 
concentração das receitas e do uso dos dados pessoais. Outro aspecto muito 
importante é a questão dos algoritmos, que determinam a distribuição dos 
conteúdos para toda a sociedade.

A renovada Declaração de Windhoek + 30, promovida pela Unesco, 
expressa preocupação pela “grave crise econômica que representa uma 
ameaça existencial para a mídia…” e lembra que “a sustentabilidade 
econômica” é “um pré-requisito fundamental para sua independência”. Ela 
conclama os governos a “garantir (…) fluxos de financiamento de fontes 
públicas para a mídia” e pede que as empresas digitais apoiem o jornalismo 
de maneiras variadas, por exemplo, por meio de acordos de “parcerias 
inclusivas” e “medidas financeiras”. 

São louváveis as iniciativas recentes de empresas como Google e 
Facebook cujo objetivo é pagar à mídia em alguns paises pelas licenças 
de conteúdo. Porém, acreditamos que esses programas ainda não 
são a resposta justa e completa que o setor precisa para compensar 
as distorções e restabelecer um certo equilíbrio do ecossistema. A 
compensação não pode ser feita apenas com base na vontade unilateral 
das plataformas; mas para ser fruto acordado de um direito universal 
preexistente e proporcional para os editores.

É necessário que países, organizações, meios de comunicação e plataformas 
tomem medidas nesse sentido. Como afirma a Declaração de Salta, da SIP 
(2018), “os atores do ecossistema digital devem ter um equilíbrio adequado 
entre  liberdade de expressão, direitos autorais e propriedade intelectual 
e também em relação a quaisquer vantagens que os conteúdos desse 
ecossistema possam proporcionar. Além disso, devem evitar práticas abusivas 
que possam afetar a concorrência, a inovação e o livre fluxo das informações”. 
Conceitos semelhantes foram definidos pela Associação Internacional de 
Radiodifusão (AIR) e pelas entidades de mídia dos países da região.   

Precisamos promover um ecossistema digital saudável e equilibrado, no 
qual a opacidade dos algoritmos não acabe decidindo que informações são 
relevantes para uma pessoa ou sociedade, e no qual a desinformação possa 
ser combatida com um jornalismo profissional e de qualidade. Para isso, é 
necessário que existam meios sustentáveis, que recebam compensação pelo 
valor que geram em benefício da comunidade.  

Convocação dos meios de comunicação 
das Américas para a defesa dos valores do 
jornalismo profissional  no ecossistema digital

Sociedade Interamericana de Imprensa (SIDI) - Associação Mundial de Editores de Notícias  (WAN-IFRA) - Organização Ibero-americana de Telecomunicações (OTI) - Associação Internacional de Radiodifusão (AIR) -  
Meios de Comunicação de Canadá (NMC, Canadá) - Aliança de Mídia  (NMA, EUA) - Aliança de MeiosMx (México) - Associação de Mídia (AMC, Honduras) - Associação de Mídia de Jamaica (MAJ, Jamaica) - 

Sociedade Dominicana de Jornais (SDD, República Dominicana) - Associação de Meios de Informaçāo (AMI, Colômbia) – Associação Equatoriana de Editores de Jornais (AEDEP, Equador)  - Conselho de Imprensa Peruano (CPP, Peru)  
Associação Nacional de Jornais (ANJ, Brasil) - Associação Nacional de Imprensa (ANP, Bolívia) - Associação Nacional de Imprensa (ANP, Chile) - Associação Argentina de Entidades Jornalísticas (ADEPA, Argentina)
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Nessa madrugada, a Lua entra em seu signo e 
reforça seu carisma. Você acorda com muito pique 
para cuidar das tarefas mais urgentes, botar as 
mãos na massa e  nalizar tudo o que depende 
apenas do seu empenho.

Nesta madrugada, a Lua está de mudança para Áries 
e deve colocar os relacionamentos em destaque a 
partir de agora. Para explorar essas vibes no trabalho, 
a dica é unir forças com colegas e pessoas que podem 
agregar no serviço, seja botando a mão na massa.

Nesta terça, a Lua se muda para o seu inferno astral 
e pode deixar as coisas mais lentas ao longo do dia, 
inclusive no trabalho. Mas como ela sorri para Saturno, 
deve surpreender e trazer novas oportunidades à 
tarde, ainda que um tanto arriscadas.

A Lua avisa que assuntos ligados a saúde e trabalho 
devem  car em primeiro plano nesta terça. Nada 
vai cair do céu, mas não adianta reclamar -- será 
preciso muito esforço se quiser ver o resultado 
concreto das suas ações, meu cristalzinho.

Você começa o dia mais sonhador e um pouco 
distraído, Gêmeos, com a entrada da Lua em Áries. 
Ainda assim, não há motivos para se preocupar, já 
que as coisas devem se desenrolar sem grandes 
surpresas no trabalho e em outras áreas.

Pode comemorar, Sagita: a Lua vai brilhar em seu paraíso 
astral e promete só coisa boa para o seu signo nesta 
terça! No trabalho, vai dar um show de criatividade e, 
de quebra, ainda terá simpatia de sobra para convencer 
colegas e clientes a embarcar nas suas ideias.

Nessa madrugada, a Lua entra em Áries e avisa que 
você precisa manter o foco para cuidar do serviço 
e também da sua imagem pro  ssional. Ainda que 
precise fazer um esforço extra para não se distrair 
no meio do caminho, siga sempre em frente!

Você começa a terça mais apegado ao pessoal de 
casa, Caprica, e pode até fazer alguns sacrifícios pra 
ajudar um familiar. A boa notícia é que vai receber o 
mesmo apoio em troca, por isso, se tá passando por 
um perrengue, abra o jogo e peça ajuda, tá?

No trabalho, a dica é encontrar maneiras diferentes e mais 
e  cientes para cuidar das suas tarefas -- vale tudo para 
vencer a monotonia e manter a produtividade alta. Trabalho 
em equipe também está favorecido e tudo o que for feito 
em parceria deve se desenrolar com mais facilidade.

Com a Lua de mudança para Áries nessa madrugada, 
você pode acordar falando pelos cotovelos já 
no café da manhã! No trabalho, quem lida com 
clientes, marketing, comunicação, deslocamento, 
entregas ou viagens rápidas vai sair na frente.

Com a Lua de mudança para Áries, deve  car mais fácil 
cuidar de algumas tarefas que podem ser desempenhadas 
a sós, por exemplo. Interagir com os colegas remotamente 
também pode ser mais legal do que esperava, desde que 
mantenha o foco e não se distraia.

Sua habilidade para lidar com dinheiro e se 
destacar nos negócios estará a todo vapor, meu 
cristalzinho, e você já começa a terça mostrando 
quem é que manda!

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
“Jornal da Record” estreou 

nesta última segunda-feira a 
série “Trançados do Sertão”, com 
reportagens de Leandro Stoliar, 
Rogério Gomes, Marcelo Souza, 

Leandro Marinho e Pedro Veloso... ... 
A coordenação é de Rosana Teixeira.

A Play FM chegou ao Paraná, 
cidade de Maringá, em 105,7. O 

canal Arte 1 está anunciando para 
a próxima sexta-feira. 21h30, a 

exibição de um show histórico de 
Ray Charles, realizado no Salle Pleyel, 
em Paris. Audiência: Record – Rio, 

de acordo com levantamento da 
última semana, ocupou a liderança 
por quase duas horas... ... Durante 

87 minutos o “Balanço Geral RJ” 
fi cou em primeiro lugar. Estudo 

realizado pelo Kantar Ibope aponta 
que aumentou o consumo do veículo 

rádio, com quase 85% das pessoas 
declarando que ouvem todos os dias.

Terça-feira de Libertadores no SBT. 
Palmeiras e Atlético MG jogam a 

partir das 21h15...

Olha isso
São grandes as possibilidades 

de “Pantanal” também entrar no ar, 
na Globo, completamente gravada, 
a exemplo de “Quanto Mais Vida, 
Melhor”, produção das 19h, e “Um 
Lugar ao Sol”, 21h.

Isso porque os trabalhos da pri-
meira fase começaram há algumas 
semanas e, em outubro, já teremos 
captação da segunda, movimentan-
do Alanis Guillen e cia. 

E outra
Bruno Luperi, neto de Benedi-

to Ruy Barbosa e responsável pela 
adaptação de “Pantanal”, já chegou 
ao centésimo capítulo da novela.

Nesse ritmo, muito em breve ele 
colocará fi m no roteiro.

Onça no elenco
Ainda de “Pantanal”, o diretor 

da novela, Rogério Gomes, declarou 
que uma onça domesticada partici-

pará das gravações.
Em especial, para as cenas com 

Alanis Guillen.

Favoritos
Essa “Fazenda” promete... A 

Betfair.net, movimentando seu ti-
me de especialistas, já montou um 
ranking, apontando os favoritos pa-
ra a edição deste ano.

Dayane Mello e Tati Quebra Bar-
raco, de acordo com levantamento 
realizados, irão chegar à fi nal.

E mais...
No ranking montado até aqui, 

participantes Fernanda Medrado, 
Mileide Mihaile e Gui Araujo também 
aparecem com boas possibilidades

Nego do Borel está na 9ª coloca-
ção e Rico Melquiades na 12ª.

Passou, passou
Um dos assuntos mais comen-

tados desde domingo, foi a escor-

regada da equipe de esportes da 
Globo, que terminou a transmissão 
de Vasco e Cruzeiro dando vitória 
para o clube carioca, quando o jogo 
terminou empatado.

Foi um erro de todos. Paciência.

Está na hora
No instante em que alguns clu-

bes lutam pela volta do público aos 
estadios, como aconteceu, inclusive, 
neste desastroso Vasco e Cruzeiro, 
por que ainda o off -tube?

Por que os jogos sendo transmi-
tidos dos estúdios?

Vamos combinar
Todos os estádios, alguns até 

com maior conforto, possuem cabi-
nes de transmissão muito seguras.

O que está sendo feito em estú-
dios, pode ser perfeitamente nos cam-
pos de jogo. Se a transmissão de Vasco 
e Cruzeiro tivesse acontecido de São 
Januário, tal falha não teria ocorrido.

Novela no Brasil 
sempre foi e deve 
continuar como 
obra aberta

O Brasil sempre teve um jeito 
muito próprio de fazer novela, in-
clusive com semelhanças, em sua 
produção, próximas do cinema.

Ao contrário, por exemplo, do 
México, aqui o trabalho com os ato-
res sempre foi mais cuidadoso. Há 
direção de cenas, uso de externas e 
caprichos bem redobrados na ceno-
grafi a, fi gurinos e maquiagem.

Lá é mais teatro, com aproxi-
madamente 95% das cenas gra-

DIVULGAÇÃO GLOBO

vadas no estúdio, em um ritmo tão 
frenético que as interpretações dei-
xam a desejar. Interpretações, aliás, 
na grande maioria das vezes com o 
auxílio do ponto eletrônico. Nada é 
decorado. Vai que vai.

E é importante que os avanços 
observados na nossa teledramaturgia, 
sempre mais próxima da realidade, 
sejam mantidos, daí também a neces-
sidade de as novelas, como sempre fo-
ram, continuarem como obras abertas.

É claro que a pandemia, com 
os cuidados que ainda devem ser 
tomados, modifi cou um pouco a 
ordem das coisas. Compreensível e 
louvável o esforço.

Só que a Globo passou a estrear 
novelas com tudo gravado e “Nos 
Tempos do Imperador”, em exibição, 

já provou 
que isso 
não é o 
mais reco-
mendável. 
O mesmo 
r i s c o 
t amb ém 
h a v e r á 
em “Um 
Lugar ao Sol”, substituta de “Império”. 
Novelas sempre movimentam mui-
tos atores e além da trama principal, 
existem as secundárias. Nem tudo 
pode funcionar perfeitamente bem ou 
de acordo com o planejado, ao longo 
de 160, 180 capítulos. Os ajustes em 
pleno voo sempre serão necessários e 
indispensáveis. O melhor, assim que 
possível, será voltar ao que sempre foi.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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HORÁCIO&LORENA
Na presença da família e pouquís-

simos amigos, o empresário Horácio 
Oliveira  e a nutricionista e infl uence 
Lorena Brasil  trocaram alianças, 
numa cerimônia realizada na ultima 
sexta, pelo pastor Videira, Th iago 
Coelho.

Ao som de my girl, a noiva aden-
trou a área privada do Restaurante 
Marechal, que ganhou decoração 
minimalista da Village e teve doçuras 
preparadas pelo Atelier Anas Doces. 
Sob olhar feliz da fi lha Valentina, ela 
disse sim, oito meses após o noivado 
e quase três anos de relação. As 
irmãs dele, Mônica Bezerra e Juliana 
Oliveira, vibraram. Dentre os convi-
dados o artista Azol e sua bela Carol 
Emereciano.

Horário e Lorena formam, sem 
dúvida, um dos mais belos casais das 
terras de Poty. Muitas bençãos para 
esta nova família que se inicia.

BIANCA&FERNANDO
Já o hotel designer Bupitanga, em 

Pipa, foi o bucólico cenário para o 
casamento da comunicadora carioca 
Bianca Lancet; fi lha de Valter e Helma 
Lancet, com o  produtor e Diretor 
Júnior da Destaque Promoções, Fer-
nandinho Freire; ele fi lho do vereador 
Paulinho Freire e de Cíntia Medeiros.

Um fi m de tarde esplendoroso 
com cerimônia realizada pelo padre 
Sávio Ribeiro, testemunhada por 230 
convidados, muitos vindos do Rio. 
O casal, sempre discreto, optou por 
fazer uma festa bem a cara deles, sem 
afetações, porém cercada de afeto. A 
coluna deseja felicidade plena nessa 
nova vida a dois. 

PAUSE 
E também em Pipa, os olhos 

aguçados da coruja observaram o 
ex-governador Robinson Faria com 
a nova companhia, a escritora e 
professora Cinthia Chagas. A bela 
mineira, conhecida como  “a profes-
sora mais divertida do Brasil”, cuja 
missão é fazer todos falar e escrever 
direito, além de ótimos e românticos 
momentos, leva do RN novas palavras 
e expressões. O casal promete!

MALU&HELIO 
Continuando o registro de 

lindas uniões, contar do casório 
de Maria Luiza e Hélio Mota, com 
bençãos de Padre Charles, na 
Santa Terezinha. A festa no Chaplin 
Recepções, com ambientação de 
Luciano Almeida, reuniu quase tre-
zentos convidados, que dançaram 
por mais de nove horas, ao som de 
Pedro Luccas, Renno Poeta e da 
banda Som e Balanço. O cerimonial 
impecável ficou por conta de Markus 
Guedes, que desde o planejamento 
acompanhou os noivos em todos os 
detalhes. Impossível não ressaltar 
o dress da noiva, by Alessandra 
Sobreira. Aos recém casados toda 
alegria do mundo, com o desejo de 
que sejam sempre felizes.

ENCANTADORAS 
Em comum entre as três lindís-

simas noivas a beleza executada 
no salão TS. Lorena Brasil pelo 
próprio Th alysson Salvino; Bianca 
Lancet por Nil Barbosa e Maria 
Luiza, por Diego Medeiros. 

SIMBORA
Aplausos a toda turma da Clap 

Entretenimentos, que deu play no 
retorno de eventos, sábado último, 
na Arena das Dunas. As pessoas 
estavam mesmo ansiosas por isso, 
assim como o segmento preci-
sava voltar de forma organizada 
como foi. Os shows de Nattan, Zé 
Cantor, Felipe Amorim e Pedro & 
Erick tiveram como exigência o 
passaporte da vacina, como deve 
ser. Parabéns Fred Queiroz, Júnior 
Fofão, Felinto Filho, Andrezinho 
Dantas e Rafael de Lima!

LUTO
A coluna lamenta profunda-

mente a partida prematura de Ana 
Beatriz Hahn Ferreira de Melo. 
Aos familiares, principalmente a 
Cristina Hahn, os nossos mais pro-
fundos sentimentos. A cerimônia 
de despedida, precedida de missa 
e palestra espírita, será hoje, no 
Morada da Paz de Emaús.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyy    BBBBBBBBBB
Abiss Fontes, Suerda Medeiros, Marília de Paula, José Adécio, Lui-zze Anne Guerra, Leonardo Diniz, Terciana Brito, Cezinha Nunes, Monalisa Flor e Denis Zambom

BOAS & CURTAS

Os 52 anos de Carol e os 48 de Claudinha Emereciano se-

rão festejados hoje em clima de carnaval. A festa é solidária com 

presentes em forma de doação destinada a Paróquia São José de 

Anchieta.

 Para comemorar a nova idade Gilian Varela, a nossa “Maísa”, es-

colheu acertadamente a Casa Haroldo. Reuniu grupo de 11 amigas que 

elogiaram demais o espaço, o buff et e a recepção de Mister Haroldo.

Hoje tem noite italiana na pizzaria Alende Guedes, a partir 

das 21h, em Petrópolis. Menu da casa e degustação de vinhos pe-

la Wine, de Fabi Oliveira. Reservas 99911-1161.

 O show de número 12 do Projeto Seis e Meia 25 anos ocorre hoje, 

com o Soanata cantando Só pra Contrariar. A abertura fi ca por conta de 

Berthone Oliveira. Transmissão ao vivo pela Band Natal.

Ela chegou aos 50. FLÁVIA MONTENE-
GRO vive a melhor fase da vida, em todos 
os sentidos. Aprendeu a se cuidar, a se 
expressar como gosta, empreendeu um 
novo negócio, a @_beslique, e se tornou a 
protagonista dos seus dias. Mãe de três fi-
lhos bem criados já figurou como primeira 
dama de interior. E foi graças a convivência 
com o meio político, que descobriu uma 
causa: a defesa intransigente das mulhe-
res, principalmente daquelas silenciadas, 
vítimas de violência. Flávia é a amiga que 
todo mundo quer ter. É verdadeira, sincera 
e muito gentil. Já passou da fase de engolir 
sapos e agora, com meio século, garante 
que a vida está só começando. “Nem todos 
os jardins foram bonitos, mas apreciei as 
borboletas”, disse @flaviapmontenegro

Fernandinho Freire 
e Bianca Lancet Em pose de porta retrato, o 

casal Hélio Mota e Maria Luiza 
O brinde a nova idade 
de Gilian Varela

No casório de Pipa, 
César Maia, Caroline Fagundes 
e João Henrique Lemos

Pratique, sinta e seja o que você posta“

“
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 Ladeado pelas irmãs, Mônica Bezerra e Juliana  
Oliveira, os recém casados Horácio Oliveira e Lorena Brasil

B- DAY - Artêmio Azevedo 

#DESTAQUE
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RODRIGO FERREIRA
@rodrigoferreirarn

@rodrigoferrelra
rodrigoedu18@gmail.com

América reencontra bom futebol

Já era hora. En-
fi m, o América 
conseguiu reen-

contrar o bom fute-
bol que lhe deixou 
por oito rodadas in-
victo dentro da fase 
de grupos da Série D. 
Após passar 5 jogos 
com atuações bem 
abaixo do esperado, 
o time de Renatinho 
Potiguar fez um jogo 
próximo da perfeição 
contra o Itabaiana no último domingo, que lhe rendeu uma vitória 
convincente por 2 a 0 e a consequente classifi cação às oitavas de 
fi nal do Brasileiro. Embora não tenha trabalhado neste jogo, pude 
assistir a partida posteriormente e notei um time bem aplicado 
defensivamente, além de contar com transições ofensivas efi cien-
tes e ataques rápidos. Foi muito justa a vitória americana em La-
garto. Veio em um ótimo momento, para recuperar a confi ança.

CANINDÉ PEREIRA

Volta por cima
Cabe destacar a boa atuação 

do meia Esquerdinha, que tam-
bém andava sumido ultimamente 
e até perdeu um pênalti de manei-
ra bisonha no jogo de ida contra o 
Itabaiana. Lá em Sergipe, o camisa 
10 estava focado e fez o que tinha 
de fazer: distribuiu bem o jogo, 
apareceu por algumas vezes como 
elemento surpresa na área e até 
marcou o gol que abriu o caminho 
para classifi cação.

Roteiro
Pelo caminho do Alvirrubro, eis 

que surge agora um dos times mais 
tradicionais do futebol nordestino: 
Moto Club do Maranhão. Histori-
camente, dispensa apresentações. 
No contexto de hoje, é uma equipe 
que busca se reerguer dentro do ce-
nário nacional, vendo nesta Série D 
a oportunidade de voltar aos holofo-
tes. Jogo de ida em Natal, domingo 
(26), às 16h; volta em São Luís, 15h, 
domingo (03).

• Esportes Natal, terça-feira, 21 de setembro de 202116

Sobrenatural
Poucas vezes na minha vida pude 

presenciar uma oscilação de rendi-
mento tão gritante como a que acon-
teceu no ABC no último domingo. 
Durante o primeiro tempo contra o 
Retrô, o Alvinegro teve - se não a me-
lhor - , uma das melhores atuações de 
toda a temporada. Encurralou o ad-
versário e merecia ter até goleado. No 
segundo tempo, o time desapareceu 
e sofreu uma virada. Alguém explica?

Joias caseiras
Em meio a gigantesca queda de 

rendimento ocorrida, coube a dois 
atletas formados no ABC entrarem 
em ação para garantir a sobrevivên-
cia do time. Denner, aos 39 minutos, 
e o craque Wallyson, aos 43 da etapa 
final, empataram e viraram (3 a 2), 
respectivamente, o duelo no Fras-
queirão. Joias caseiras, que inclusive 
não vinham bem ultimamente, mas 
apareceram no momento certo para 
salvar a pele alvinegra.

Percurso
Passada a adrenalina do fi m 

de semana, o ABC tem agora pela 
frente o 4 de Julho-PI nas oitavas da 
Série D. A equipe piauiense, a exem-
plo do Mais Querido, também fez 
boa campanha na Copa do Brasil, 
caindo na 3ª fase para o São Paulo. 
Já falei aqui e repito: em mata-ma-
ta, não existe adversário mais ou 
menos difícil. É ir para cima. Ida em 
Piripiri, domingo (26), 15h; volta em 
Natal, 16h, domingo (03). 

A Confederação Brasileira de 
Basquete anunciou nesta 
segunda 20 a contratação de 

Gustavo de Conti para dirigir a se-
leção masculina da modalidade. O 
carioca de 41 anos é o primeiro téc-
nico nascido no Brasil a assumir o 
time nacional entre os homens após 
13 anos (o último foi Lula Ferreira). 
Ele substitui o croata Aleksandar 
Petrovic, que esteve no comando 
da equipe nas quatro temporadas 
anteriores.

Gustavinho, como ele é conheci-
do, acumulará o trabalho na seleção 
com o do Flamengo, onde está há qua-
tro anos. O técnico fez parte da comis-
são técnica nacional entre 2012 e 2016, 
como auxiliar, junto do atual treinador 
da equipe feminina, José Neto.

“É a realização de um sonho 
e um desafi o na minha carreira. 
Desde que comecei como trei-

nador de basquete, nas categorias de 
base do Ypiranga e depois no Paulis-
tano [ambos de São Paulo], por qua-
se 24 anos de carreira, trabalhei com 
esse objetivo. Não será uma trajetória 
fácil, o basquete mundial é muito 
equilibrado, mas tenho certeza de 
que podemos entrar em todas as 
competições para brigar por coisas 
boas”, destacou Gustavinho em 
depoimento ao site da CBB.

O treinador, segundo a 
Agência Brasil, chega à se-
leção credenciado pelos tí-
tulos à frente do Flamengo, 
onde conquistou duas ve-
zes o Novo Basquete Brasil 
(NBB) e a Copa Super 8 (que 
reúne os oito melhores times 
do primeiro turno do NBB), foi 
tricampeão carioca 
e ganhou a 
mais re-
c e n t e 
edi-

ção da Champions League das Amé-
ricas (equivalente à Libertadores na 
modalidade). Antes, Gustavinho já 
havia sido campeão paulista e nacio-
nal dirigindo o Paulistano. O técnico, 
inclusive, conquistou os últimos cam-
peonatos do NBB: um pelo Paulistano 
e dois pelo Flamengo.

“O Gustavo é o grande técni-
co da geração de treinadores 

brasileiros e chegou a hora 
de termos um técnico 
do nosso país dirigindo 
a seleção novamente. 
Os títulos conquistados 
nos últimos anos falam 
por si só”, declarou o 
presidente da CBB, Guy 

Peixoto Júnior, ao site da 
entidade.

Tema recorrente do universo 
esportivo, o debate sobre a 
vacinação de atletas contra a 

covid-19 pode voltar a ganhar nos 
próximos meses. O governo do Catar 
quer que todos os jogadores convo-
cados para a Copa do Mundo de 2022 
estejam imunizados contra a doença. 
Nos bastidores, a Fifa tenta um acordo 
para não correr o risco de nenhum 
atleta acabar fora do torneio.

Segundo o site Th e Athletic, con-
versas entre as autoridades médicas do 
Catar e membros da entidade vêm sen-
do discutidas nas últimas semanas para 
que uma solução amigável seja encon-
trada, e afastar qualquer possibilidade 
de algum astro não ir ao mundial. Di-
ferentes opções estão sendo discutidas, 
incluindo testes negativos a cada três 
dias. Os protocolos para a competição 
ainda não foram aprovados.

Em junho, o primeiro-ministro do 
país afi rmou que todos os torcedores 
que comparecerem ao torneio em 

novembro próximo ano terão que 
estar totalmente vacinados. A ideia é 
submeter os atletas às mesmas con-
dições. O Catar tenta garantir mais 
um milhão de doses para imunizar os 
espectadores.

O Catar aplicou mais de 4,6 mi-
lhões de vacinas até o momento, cerca 
de 82% da população — uma das taxas 
mais altas do planeta. O primeiro gran-
de teste do país acontece a partir do dia 
30 de novembro, quando ocorre a Copa 
Árabe. O torneio será realizado como 
evento-teste para a Copa do Mundo.

Primeira grande competição pós-
-pandemia, os Jogos de Tóquio fi ca-
ram marcados pela decisão de alguns 
atletas de não se vacinarem contra a 
covid. Foi o caso do nadador Mathew 
Andrew, medalha de ouro e recordista 
no revezamento 4×100. Recentemen-
te, a NBA anunciou que não vai exigir 
que atletas sejam imunizados contra 
a doença. A liga conta com 90% dos 
jogadores imunizados.

Catar quer vacinação 
completa de jogadores 
para Copa do Mundo

COVID-19Gustavinho é novo técnico da 
seleção masculina de basquete
CESTA | O técnico fez parte 
da comissão técnica 
nacional entre 2012 e 2016, 
como auxiliar
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competições para brigar por coisas 
boas”, destacou Gustavinho em 
depoimento ao site da CBB.

O treinador, segundo a 
Agência Brasil, chega à se-
leção credenciado pelos tí-
tulos à frente do Flamengo,
onde conquistou duas ve-
zes o Novo Basquete Brasil
(NBB) e a Copa Super 8 (que
reúne os oito melhores times
do primeiro turno do NBB), foi 
tricampeão carioca 
e ganhou a 
mais re-
c e n t e 
edi-

O Gustavo é o grande técni-
co da geração de treinadores

brasileiros e chegou a hora 
de termos um técnico 
do nosso país dirigindo
a seleção novamente.
Os títulos conquistados
nos últimos anos falam
por si só”, declarou o
presidente da CBB, Guy 

Peixoto Júnior, ao site da 
entidade.
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Treinador Gustavinho: experiência e confi ança para brigar “por coisas boas”


