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ECONOMIA. 7 | Os alimentos 
considerados básicos estão mais 
caros. E para o natalense, esse 
aumento acumulado de janeiro a 
agosto de 2021 já chega a 10,73%, 
segundo maior encarecimento 
entre as 17 capitais analisadas na 
Pesquisa Nacional da Cesta Bási-
ca de Alimentos, realizada men-
salmente pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (DIEESE).

POLÍTICA. 4 | Petista afi rma que bol-
sonarista quer desviar foco dos pro-
blemas principais do Brasil. “Mito 
está despencando”, avalia Jean Paul.

GERAL. 12 | Ricardo Valentim afi r-
ma que, para continuar controlando 
a pandemia da covid--19, é necessá-
rio que a população permaneça ado-
tando os protocolos sanitários.

Cesta básica sobe 
mais de 10% para 
natalenses em 2021

Senador Jean chama 
deputado Girão de 
“viúva de Bolsonaro”

Pesquisador reforça 
necessidade de 
manter protocolos

 LEIA AGORA

 Prefeito Álvaro Dias mergulha 
quando o assunto é política. Está 
focado na gestão municipal. 

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

 Tem me preocupado o silêncio de 
um dos responsáveis pelo futebol 
do América nesta reta fi nal.

PÁGINA 18

RODRIGO
FERREIRA

 Existe vinho laranja? A resposta é: 
não! Vou explicar e perceberão que 
é bastante simples de entender.  

PÁGINA 12

FABRICIA
MESQUITA

 Ministro Fux vem com essa de 
frase de efeito e esquece que nem o 
Titanic escapou do naufrágio.

PÁGINA 11

JOÃO
RICARDO
CORREIA

Sebrae RN: trilha de capacitação busca 
melhorar gestão de negócios da energia solar
GERAL. 10 | Capacitações vão trabalhar processos empresariais, presença digital, branding, 
finanças, marketing, venda, modelos de negócio e regulação do segmento de energia solar. A trilha 
começa nesta quinta-feira 9. Ação faz parte do Programa RN Solar e iniciará com um workshop.

Azevedo rebate Fux: 
“Ordens ilegais não 
serão cumpridas”
POLÍTICA. 3 | Deputado estadual Coronel Azevedo (PSC) contesta as falas do presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e disse ao Agora RN: “Crime de responsabilidade estaria 
cometendo quem se utiliza do seu cargo, sua função e atuando além do limite constitucional”

  A insensibilidade e o desprezo 
pela vida humana foram a regra 
dos regimes totalitários. 

PÁGINA 5

GERALDO
FERREIRA

Coronel Azevedo: “Fake News no Brasil não existe crime no Código Penal”

Ao comparar agosto de 2020 a agosto de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais 
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Nunca é bom remoer o que 
já passou porque as coisas 
podem ser muito piores se 

forem mal digeridas. Mas o que 
aconteceu nesta terça-feira cívica 
terá consequências. Não hoje e nem 
amanhã, mas elas virão como de-
corrência de uma estratégia suicida.

Quem tem alguma lógica sabe 
que arroubos são péssimos conse-
lheiros. Que o entusiasmo foi feito 
para passar e que as crises tomam 
tempo, dinheiro e capital político 
dos mandatários. E que a confi gura-
ção dessas crises se modifi ca a cada 
dia para melhor ou pior.

O espetáculo do Sete de Setem-
bro já foi precifi cado pelo governo e 
vai sair caro.

Além de não atender às expecta-
tivas dos que integram a base raiz do 
presidente, trouxe a reboque proble-
mas que dependem das instituições 
como o Congresso e o Supremo para 
serem resolvidos ou adiados.

E parte dessa ponte foi detona-
da na terça cívica com toneladas de 
explosivos, atingindo até mesmo as 
bases já conquistadas do governo 
no Congresso e benefi ciadas como 
nunca pelos bilhões de emendas 
parlamentares.

Não há dúvida que o bolsonaris-
mo deu as caras em grande estilo e 
levou milhares de pessoas para as 
ruas em todo o país de uma maneira 
inquestionável. Mas, a que custo?

Que foi resultado de uma ação 
organizada, articulada e irrigada 
com caminhões de dinheiro público 
e privado, nenhuma novidade.

O primeiro dano visível deste 
mega evento cívico-eleitoral, porém, 
é que ele não atendeu sua promessa 
básica de sacudir a República. Nem 

triscou. E depois do dia sete, veio o 
dia oito, o nove,  dez, onze e assim 
por diante.

Já fi cou claro que pelas reações 
aguardadas do presidente da Câma-
ra e do STF desta quarta-feira que o 
jogo de concessões se manterá e os 
pedidos de impeachment do pre-
sidente não prosperarão pela força 
da entrega do orçamento federal ao 
centrão no Congresso.

Contudo, mais um prego foi pos-
to no caixão de um presidente que 
se sabota compulsivamente. E que 
acredita fi rmemente no autogolpe 
como forma de se manter no poder 
sem uma perspectiva histórica que 
lhe permita tamanha petulância.

Passará para a história com o 
mais ousado mandatário da era da 
redemocratização ao lado de outros 
adjetivos impublicáveis.   

Não entregou as reformas pro-
metidas e comprometeu os milita-
res até o talo com o desgoverno e 
a deterioração da economia. Qual-
quer brasileiro não fascinado pela 
fi gura do presidente percebe isso na 
hora de comprar comida, pagar bo-
letos e a gasolina. E não há milagre 
econômico que possa mudar isso no 
curto ou no médio prazo.

Os militares tomaram o poder 
em 1964 com um apoio popular 
muito maior do que este, mas foi 
uma ditadura que deu o golpe, gos-
tou e se aboletou no poder por 21 
anos. Bolsonaro não deu o golpe, 
está longe de fazê-lo e está se dis-
tanciando de bases tradicionais de 
sustentação.

Quem viveu a ditadura militar 
e não é uma vivandeira de quartel 
sabe que a ditadura já foi tarde e não 
quer repetir a dose.

Ser preso, morto ou a vitória

Fusão
DEM e PSL subscreveram, 

nesta terça-feira, uma nota con-
junta criticando o discurso do 
presidente Bolsonaro no ato em 
São Paulo.

Diz o texto, curto e grosso: 
“Repudiamos com veemência o 
discurso do senhor presidente da 
República ao insurgir-se contra as 
instituições de nosso país”.

É o primeiro documento con-
junto redigido entre os dois par-
tidos que negociam uma possível 
fusão para o ano que vem.

Insatisfações
Ouvido pela Folha, o vice-pre-

sidente da Câmara, Marcelo Ra-
mos (PL-AM), também condenou 
as falas golpistas do presidente 
durante a Super Terça Cívica. PS-
DB e Solidariedade foram atrás, 
a despeito da oposição de alguns 
caudilhos do partido.

O Solidariedade, do Paulinho 
da Força, acha que a tentativa de 
mostrar força de Bolsonaro virou 
prova de fraqueza e Gilberto Kas-
sab, do PSD, cravou: Bolsonaro 
construiu uma armadilha para ele 
mesmo.

Oh pobre!
A necessidade patológica do 

presidente Bolsonaro de humilhar 
seu vice não diminui nem com re-
medinho.

Ao reunir ministros do gover-
no no Palácio do Planalto, nesta 
quarta-feira, para debater a pos-
sibilidade de convocar o Conse-
lho da República e cumprir uma 
promessa feita em palanque nas 
manifestações da Super-Terça, 
Hamilton Mourão foi excluído.

Mesmo assim, em entrevista na 
manhã desta quarta-feira, defen-
deu o presidente em sua oposição 
ao ministro Alexandre de Moraes. 

Tiro no pé
Investidores vão observar 

atentamente o desenrolar da crise 
institucional nos próximos dias 
para entender o tamanho do risco 
que é colocar dinheiro no Brasil, 
avaliam executivos de bancos 
ouvidos pelo Valor Econômico 
sob anonimato. Na percepção de 
um executivo graduado de um 
grande banco ouvido pelo jornal, 
Bolsonaro sai “perdedor” e politi-
camente mais isolado dos protes-
tos. O risco-país tende a aumentar 
o que é ruim para investimentos, é 
a conclusão.

DIVULGAÇÃO

Natal, quinta-feira, 9 de setembro de 20212

MARCELO HOLLANDA

JOSÉ ALDENIR

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“É uma decisão que deve vir 
do povo. O que o povo de-
cidir, eu aceito”. Com sim-

plicidade e tranquilidade, o deputa-
do estadual José Dias (PSDB) falou 
sobre as manifestações favoráveis 
e contrárias ao presidente Jair Bol-
sonaro ocorridas nesta terça-feira 
(7) e como vê esse momento de 
briga ideológica que divide o país. 
Criticou o radicalismo de ambos os 
lados e disse que Bolsonaro não se 
comporta de forma pacífi ca, o que 
estimula seus eleitores a atos anti-
democráticos, como os pedidos por 
intervenção militar, a destituição 
dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e o fechamento do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Questionado sobre um possível 
pedido de impeachment do pre-
sidente pelo diretório nacional do 
PSDB, o deputado estadual disse 
que essa decisão deve vir do povo, 
uma vez que o mandatário foi eleito 
democraticamente. “Este é o meu 
entendimento. Não importa o que 
o partido nacional decida, fi carei 
sempre ao lado da decisão que o 
povo escolher, então, o que o povo 
decidir, eu aceito”, enfatizou o par-
lamentar.

Deputado estadual há 35 anos 
pelo Rio Grande do Norte, José Dias 
(PSDB) falou sobre as manifesta-
ções, José Dias teceu críticas ao 
extremismo radical – de ambos os 
lados - que predomina no cenário 
nacional e se mostrou preocupado 
com o futuro do país.

“Meu sonho é com a pacifi ca-
ção do Brasil. Precisamos ser um 
país de paz, de oração, de amor e 
respeito ao próximo. Precisamos 
de políticos voltados para benefi -
ciar o povo, não desse radicalismo 
todo que vivemos hoje, as pessoas 
estão agitadas, nervosas, brigam 
por tudo. Não precisamos disso. 
Tenho pedido muito a Deus que 
isso acabe logo, mas eu vejo que o 
próprio presidente não quer paz”, 
desabafou.

Do alto da sua experiência 
pessoal e parlamentar, José Dias 
explicou que acompanhou as ma-
nifestações do dia 7 de setembro 
em Natal e percebeu as pessoas 
participando ativamente, tanto a 
favor como contra a gestão do pre-
sidente Jair Bolsonaro. No entanto, 
afi rmou que considerou mais pru-
dente se manter fora das discus-
sões e mobilizações por entender 
que esta é uma situação delicada 
e que poderia descambar para um 
lado “violento”.

José Dias: “As pessoas estão agitadas, nervosas, brigam por tudo. Não precisamos disso”

Deputado Zé Dias 
critica radicalismo   
de Jair Bolsonaro 

“NÃO QUER PAZ”
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Equilíbrio
Vereador presidente da Câma-

ra de Natal, Paulinho Freire, anda 
preocupado com os rumos que o 
País está tomando, sob efeito do 
extremismo político. Considera-
do um político moderado, Freire 
acha que presidentes da Câmara 
e Senado devem atuar para tentar 
pacifi car a crise.

Cegueira 
O que preocupa nesse fanatis-

mo cego, alimentado pelo amor 
ou pelo ódio, é o fato de que am-
bos são péssimos conselheiros. O 
amor cega os defeitos. O ódio cega 
as virtudes. Equilíbrio é o cami-
nho.

Rompimento 
O PSD, que sempre foi Go-

verno quando o Governo é bom, 
anunciou que vai tratar do Impe-
achment do presidente Bolsonaro. 
Kassab já avisou que o presidente 
passou da conta ao ameaçar o STF. 

E agora?
Se o PSD romper com Bolsonaro, como fi ca 

o partido aqui no RN? Robinson Faria tem um 
fi lho ministro de Bolsonaro e não quer perder o 
comando do PSD no Estado. Vai virar cobra de 
duas cabeças? 

Estranho
A CPI da Covid analisa a contratação milio-

nária de um instituto de pesquisa do Piauí para 
trabalhar na Pandemia. Quase 2 milhões de reais. 
Esquisito. No mínimo. 

Candidatura 
Cresce o estímulo de lideranças e amigos para que 

o presidente da Federação de Futebol do RN, José Vanil-
do, aceite ser candidato a deputado Federal na eleição 
do próximo ano. A bandeira do esporte é uma arma 
poderosa. 

Mergulho
Prefeito de Natal, Álvaro Dias, mergulha quando 

o assunto é política. Está totalmente focado na gestão 
municipal. Álvaro sabe que o acervo de obras poderá 
ser seu passaporte para voos mais altos na política. 

Urbana
Em silêncio macio, a direção da Urbana 

prorrogou o prazo de dispensa de licitação da 
empresa Zelo, no valor superior a 10 milhões 
de reais. Vai até 2022. Povo corajoso esse da 
Urbana.

Salto
Quem esteve com a governadora Fátima Be-

zerra neste feriadão, após a divulgação da pes-
quisa BG/Agora Sei, diz que o salto da irmã de 
Tetê aumentou mais que o preço da gasolina. 

JOSÉ ALDENIR

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

O ministro Luiz Fux, presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) afi rmou nesta quarta-

-feira (8) durante a abertura da ses-
são plenária, que “ninguém fechará” 
a Corte e que o descumprimento a 
quaisquer decisões judiciais por par-
te de chefe de qualquer poder confi -
gura crime de responsabilidade.

A fala de Fux foi para rebater o 
discurso feito pelo presidente Jair 
Bolsonaro que, durante as manifes-
tações do 7 de setembro, em favor do 
governo e de pautas antidemocráti-
cas, fez ameaças golpistas e afi rmou 
que não vai mais cumprir decisões 
que venham do ministro do STF Ale-
xandre de Moraes.

Segundo o ministro Luiz Fux: 
“Ofender a honra dos Ministros, inci-
tar a população a propagar discursos 
de ódio contra a instituição do Su-
premo Tribunal Federal e incentivar 
o descumprimento de decisões judi-

ciais são práticas antidemocráticas, 
ilícitas e intoleráveis, em respeito ao 
juramento constitucional que fi ze-
mos ao assumir uma cadeira na Cor-
te. Infelizmente, tem sido cada vez 
mais comum que alguns movimen-
tos invoquem a democracia como 
pretexto para a promoção de ideias 
antidemocráticas”.

O deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC) rebateu as falas do 
presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Luiz Fux, dizendo que: 
“Crime de responsabilidade estaria 
cometendo quem se utiliza do seu 
cargo, sua função e atuando além 
do limite Constitucional, no caso do 
inquérito das Fake News, o próprio 
ministério público já falou que esse 
inquérito é ilegal e não pode continu-
ar”, declarou.

Azevedo explicou a nossa equipe 
de reportagem, nesta quarta-feira (8), 
que qualquer um poderá ser vítima 
desse poder ilimitado que está sen-
do atribuído a algumas pessoas que 
exercem cargos no Poder Judiciário. 

O deputado estadual disse que: 
“O ministro Alexandre de Moraes 
está tomando decisões de prender 
pessoas que não cometeram crime 
algum”, afi rmou. 

Segundo o Coronel: “Fake News 
no Brasil não existe crime no Códi-
go Penal, existe apenas de calúnia, 
injuria e difamação. E o Supremo 

tribunal Federal não pode ser vítima 
desses crimes, porque são crimes 
cuja vítima é uma pessoa e não uma 
instituição. Quem se sentir ofendido 
por calúnia, injuria ou difamação, 
deve denunciar para que o juiz de 
1ª instância possa julgar de maneira 
imparcial, não pode ser um juiz que 
ao mesmo tempo é delegado, vítima 
e juiz (tudo junto). Então criaram um 
monstro, esse mostro estava em um 
cercadinho, cresceu e agora quebrou 
o cercado e está aí feito um doido, 

vitimando as pessoas, sendo presas 
de qualquer jeito”, declarou o parla-
mentar.

Para o Coronel Azevedo: “Essa 
desarmonia, tudo indica que é por 
excesso de abrangência além do 
alcance que a lei prevê dos poderes 
e deveres de alguns integrantes da 
magistratura. Então, todos os pode-
res devem atuar harmonicamente 
e jogar dentro das quatro linhas da 
Constituição, como disse o presiden-
te Bolsonaro. E as ordens ilegais não 

serão cumpridas. O presidente está 
preocupado em defender a liberdade 
de expressão, prevista no artigo 5º da 
Constituição Federal”, enfatizou.

A deputada estadual Isolda Dan-
tas (PT) disse que: “O discurso do Fux 
foi uma resposta à altura dos ataques 
feitos pelo presidente da República 
contra o STF e a nossa democracia. 
Fux fez um discurso que enfrentou 
a crise sanitária, o desemprego, o 
autoritarismo do Executivo, o atre-
vimento do Presidente Bolsonaro e 
a estabilidade democrática. O Poder 
Judiciário precisa defender a demo-
cracia, como todos nós, e isso foi fei-
to”, afi rmou a petista.

Já o General Girão (PSL/RN) cri-
tica e diz que: “Os Ministros do STF, 
assim como os juízes das Cortes, 
devem se manifestar somente nos 
autos dos processos. No Brasil de 
hoje, principalmente, muitos se ma-
nifestam em entrevistas nos órgãos 
de imprensa, tendo até ministro arti-
culista de jornal. Ora, isso não é papel 
de integrantes do Poder Judiciário. 
Mas pelas palavras usadas pelo Mi-
nistro Fux, acreditamos que alguém 
o assessorou mal. O presidente Bol-
sonaro afi rmou que as decisões de 
Alexandre de Moraes estão ultrapas-
sando os limites das quatro linhas da 
Constituição Federal e, por isso mes-
mo, não seriam mais aceitas por ele”, 
declarou Girão. 

Deputado concorda com Bolsonaro sobre 
STF :“Ordens ilegais não serão cumpridas”
DESAFIO| Deputado Coronel 
Azevedo, que foi para a 
movimentação de farda da 
PM, afirma que quem comete 
crime de responsabilidade é 
o ministro do Supremo

Azevedo: “O presidente está preocupado em defender a liberdade de expressão”

Que famiglia linda. 
Não vejo a hora de dar 
uma ‘acunhada’ em 

cada um
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As declarações do deputado 
federal General Girão Mon-
teiro (PSL), em entrevista ao 

AGORA RN, acusando a governadora 
Fátima Bezerra (PT) de diversas irre-
gularidades em sua gestão, inclusive 
de corrupção, desvios de dinheiro 
público e de que a petista vai sair do 
cargo ainda neste ano de 2021, causou 
um grande desconforto aos aliados da 
base política de Fátima, que rebate-
ram as críticas feitas por Girão. 

Em entrevista ao AGORA RN nes-
ta quarta-feira (8), o senador Jean Paul 
Prates (PT), saiu em defesa da gover-
nadora e declarou que é fácil entender 
o desespero de Girão e dos bolsona-
ristas: “O que está acontecendo é que 
tem muita gente que já está se sentido 
viúva de Bolsonaro e ainda não sabe 
para onde correr. Estão vendo o seu 
mito despencar por falta de apoio po-
pular e também porque ele é incapaz 
de trabalhar para dá respostas aos 
problemas do nosso país”, analisou. 

Para o senador Jean Paul: “As ava-
liações feitas por Girão não cabem 
discutir nesse momento, porque o 
deputado federal, que é aliado de 

Bolsonaro, não apresenta nenhum 
argumento que comprove o que diz”, 
destacou.

Jean Paul esclarece que: “Como 
Girão e os apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro não têm nenhum dis-
curso prático neste momento, porque 
se elegeram na esteira de promessas 
vazias, fi cam por aí batendo numa 
tecla que já está gasta e desafi nada há 
muito tempo”, afi rmou. 

Segundo o senador do PT: “A pro-
fessora Fátima tem feito um ótimo 
governo e isso é comprovado pelas 
pesquisas de opinião que mostram a 
aprovação dos potiguares à sua ges-
tão”, destacou. 

O deputado estadual Francisco, 
líder do PT na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte, também re-
bateu as críticas de Girão e afi rmou: 
“Olha, não sou eu que digo, todas as 
pesquisas atestam que o povo po-
tiguar não só aprova o governo da 
professora Fátima Bezerra, como 
também vem apontando que pos-
sivelmente a governadora terá um 
segundo mandato para continuar 
com o trabalho de reconstrução de 
um Estado que foi destruído por ges-
tões anteriormente, inclusive que o 
próprio General Girão serviu a uma 
dessas gestões que ajudou a destruir o 
RN. Portanto, me parece, de forma res-
peitosa, que existe uma falta de sinto-
nia entre o que o povo do RN pensa e 
o sentimento de deputado Girão. Que 
aliás, passa mais tempo fora do que 
aqui dentro do Estado e talvez por is-
so, ele tenha essa difi culdade de com-
preender, que o povo do RN entende 

a situação que a governadora Fátima 
herdou o Estado”, relembrou. 

Francisco do PT fez duras críti-
cas ao governo Bolsonaro: “O que 
se é de lamentar é a condução do 
governo federal em relação à Covid. 
O Governo do presidente Bolsonaro 
nega o tempo todo a ciência, esti-
mula as aglomerações, fez pouco 
caso das vacinas, aliás, agora a CPI 
federal tem jogado luz e levantado 
muitas suspeitas sobre contratos 
que poderiam ter provocados não 
só prejuízos ao povo brasileiro, mas 
também suspeitas muito fortes de 
propinas e, aqui eu me refi ro aos 
contratos das vacinas da Covaxin. E 
é importante dizer que aqui no RN, 
ao contrário do que fez o governo fe-
deral, a nossa governadora obedece 
a ciência e que tomou as medidas 
necessárias para a preservação de 

vidas. É essa a diferença que o povo 
potiguar tem observado. 

Francisco lamentou as mortes 
ocorridas no Brasil em decorrência do 
novo Coronavírus: “Aliás, no Brasil ho-
je estamos com a triste marca de mais 
584 mil vidas perdidas e, certamente, 
se nós não fossemos governados por 
um governo, a quem serve o General 
Girão, que não tem compromisso 
algum com a vida, certamente nós 
não teríamos atingido uma marca tão 
triste que fez milhares de brasileiros 
estarem chorando por terem perdido 
seus parentes e amigos”, desabafou.

Senado Federal
Sobre as eleições de 2022, o sena-

dor Jean Paul Prates (PT), em conver-
sa com a reportagem do JORNAL DE 
FATO, afi rmou que ainda é cedo para 
decidir sobre a possibilidade de abrir 

mão de disputar um novo mandato 
e ceder a cadeira que ocupa no Sena-
do Federal, para um outro partido na 
chapa a ser formada pelo PT em 2022.

O senador do PT reiterou a sua 
vontade de ser candidato e, otimista, 
disse que aparecerá melhor nas pes-
quisas eleitorais. 

“É cedo para defi nir (abrir mão 
da candidatura em prol de uma com-
posição do PT com outros partidos), 
é cedo também para rifar cadeiras, é 
cedo para fazer esse tipo de negocia-
ção de caráter defi nitivo ainda tão 
longe da eleição. Acho que estou bem, 
estamos trabalhando pelo Estado e 
vamos começar a aparecer melhor 
nas pesquisas. Eu fi quei 2020 pratica-
mente trancado em casa, como todos, 
então eu perdi praticamente um ano 
de visibilidade de mandato, mas não 
paramos de trabalhar”, destacou.

Ainda durante a entrevista, Jean 
disse que com o cenário da pandemia 
em desaceleração, está sendo possível 
agora viajar pelo Rio Grande do Norte, 
prestando contas de atuação parla-
mentar.

O senador explicou que, inclusive 
tem “colado” sua imagem a da gover-
nadora Fátima, percorrendo junto 
com a chefe do Executivo Estadual, 
algumas regiões do RN nas últimas 
semanas. “Em 2020, a gente trabalhou 
remotamente, às vezes até mais do 
que no plenário presencial. A única 
coisa que a gente não pôde fazer foi 
viajar pelo estado mostrando o resul-
tado desses trabalhos. Então agora 
nós estamos compensando isso”, jus-
tifi cou.

Jean: Girão é viúva de Bolsonaro e 
“estão vendo o seu mito despencar”
RESPOSTA| Senador do 
PT afirma que deputado 
bolsonarista quer desviar 
o foco dos problemas 
principais do Brasil porque 
não tem respostas

Jean Paul Prates afi rma que é cedo para tratar de defi nição em relação a 2022

Professor Erick Pereira: “É uma depuração necessária do processo eleitoral”

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Em decisão inédita no Rio 
Grande do Norte, a Justiça 
Eleitoral cassou todos os 

candidatos, vereadores e suplen-
tes eleitos pelo Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) em Ceará-Mirim, 
por fraude na cota de gênero nas 
eleições de 2020. A sentença, assi-
nada nesta terça-feira (7) pelo juiz 
eleitoral da 6ª Zona Eleitora, José 
Herval Sampaio Júnior, foi bem re-
cebida por juristas que atuam na 
área, como o advogado e professor 
Erick Pereira, que comentou o ine-
ditismo da sentença no Estado.

“É uma depuração necessária do 
processo eleitoral e o afastamento 

das fraudes representativas, como a 
ocorrida, afeta todo o processo de es-
colha do voto popular. As candidatu-
ras laranjas precisam ser extirpadas. 
Felizmente, o judiciário brasileiro 
vem fazendo isso em todo o país e, 
no Rio Grande do Norte, essa decisão 
pioneira fará com que os partidos po-
líticos refl itam sobre o tema. Foi uma 
decisão pioneira e pedagógica, sem 
dúvidas”, afi rmou Erick.

Conforme a decisão, o juiz enten-
deu que houve fraude do PSB com 
candidaturas fi ctícias (laranjas) para 
preenchimento da cota mínima de 
30% de mulheres para concorrer às 
eleições, como é exigido pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

“O julgamento deste processo é 
visto pelo judiciário como uma im-

portante mudança de paradigmas 
e estabelece diretrizes para toda a 
Justiça Eleitoral, já que a questão é 
muito complexa e ainda não havia 
sido examinada com a devida pro-
fundidade”, escreveu o magistrado.

Fraudes comprovadas
O processo comprovou a au-

toria das fraudes pelas candidatas 
fi ctícias e ainda, além do ardil para 
burlar a cota de gênero, houve au-
sência de movimentação fi nanceira 
de campanha eleitoral, candidatos 
com parentesco entre si na mesma 
coligação, uso de recursos públicos 
em campanha fi ctícia na qual a vota-
ção foi zerada, como o caso das duas 
candidatas-laranja punidas com a 
inelegibilidade por oito anos.

Jurista comenta ineditismo de 
ação que cassou vereadores 

FRAUDE ELEITORAL



Política •Natal, quinta-feira, 9 de setembro de 2021 5

A tensão que arrepia a so-
ciedade, retalhando-a numa 
disputa sem fi m, diz respeito 
a se ela deve responder a de-
mandas, fruto de compromis-
sos abstratos com ideais que 
envolvem  igualdade social ou 
a  padrões de concretas tra-
dições políticas que criaram 
suas bases de sustentação. O 
sentimento ao confrontar a 
sociedade pode ser de grati-
dão e de compromisso de re-
forçá-la ou de ultraje, onde o 
desejo seja de destruir e trans-
formar tudo. As respostas que 
ocupam nosso íntimo mode-
lam o mundo como o com-
preendemos e nos dispomos 
a viver. O mundo se dilacera 
entre as raízes do Iluminismo 
e sua obsessão pela liberdade 
enquadrada pelo igualitaris-
mo e uma visão que preza a 
preciosa herança cultural re-
cebida de gerações, com um 
cauteloso aperfeiçoamento. 
A evolução do pensamento 
político, vindo de Th omas 
Paine, pensador britânico, do 
século XVIII, que vivenciou 
as revoluções francesa e ame-
ricana, avançou na direção 
da ideologia de esquerda que 
combina coletivismo material 
com individualismo moral. O 
pensamento de Burke, estadis-
ta e político britânico também 
do século XVIII,  gerou a visão 
da direita, com seu compro-
metimento com as tradições 
culturais, religiosas e morais, 
e com as instituições que sus-
tentam essa visão de mundo, 
“o gradual acúmulo de práticas 
e instituições de liberdade e 
ordem”, no dizer de Yuval Le-
vin, em O Grande Debate. As 
instituições do bem-estar so-
cial avançam a partir de uma 
certa visão de mudanças. Pai-
ne defendeu a mudança social 
agarrada ao ideal igualitário 
de justiça, próximo a um co-
munalismo. Já Burke defendeu 
a resolução dos problemas so-
ciais, dentro das instituições 
envolvidas, como família, so-
ciedade civil, grupos religiosos 
e o mercado. Os confl itos da 
política moderna são travados 
tendo essas visões subjacentes 
em relação a progresso e tra-
dição, liberdade e obrigação, 
liberalismo econômico e so-
cialismo. Uma coisa é certa, a 
fi losofi a move o motor da his-
tória, principalmente nos mo-
mentos de profundas mudan-
ças sociais, como o período 
que atravessamos. Alexis de 

Tocqueville, pensador francês 
do século XIX, escreveu “creio 
que, em qualquer época, eu 
teria amado a liberdade, mas 
na época em que vivemos, sin-
to-me propenso a idolatrá-la”. 
O embasamento moral do co-
letivismo carrega forte apelo, 
mas sua aplicação prática re-
sultou numa ética totalmente 
diversa dos ideais morais que 
o nortearam. A insensibilidade 
e o desprezo pela vida huma-
na foram a regra dos regimes 
totalitários que implantaram 
o coletivismo, e os resultados 
da repartição equitativa que 
buscavam atendeu apenas aos 
interesses da elite dirigente. 
“No coletivismo não há lugar 
para o amplo humanitarismo, 
mas apenas para o estreito 
particularismo do totalitário”, 
diz Hayek. Ben Shapiro, em o 
Lado Certo da História, escre-
ve que “para os pensadores do 
Iluminismo a ciência destro-
nara o homem de seu lugar, 
no centro do universo, mas a 
razão poderia restaurá-lo ao 
centro do sentido”.  Não foi 
isso que aconteceu, Voltaire 
escreveu “as histórias antigas 
são apenas fábulas admiti-
das, quanto às modernas são 
um verdadeiro caos que não 
se pode destrinçar”. A cul-
tura do tempo que vivemos 
não procura formar pessoas 
plenas, mas obcecadas por si 
mesmas, a autoestima como 
centro de tudo desqualifi ca os 
valores pautados na religião 
judaico-cristã, na tradição 
greco-romana e no liberalismo 
econômico. Ben Shapiro ana-
lisa “sendo a autorrealização 
o bem maior e a autoestima 
o bem fundamental, qualquer 
impedimento estrutural ao seu 
alcance precisa ser afastado”, 
o compromisso é então virar o 
mundo pelo avesso, derrubar 
o sistema. A visão cultural da 
esquerda, diante da realidade, 
que é mais dura que a utopia, 
levou à raiva e ao ódio, a fanta-
sia de uma nova humanidade, 
continua a ludibriar o mundo. 
Olhando à nossa volta, diz 
Roger Scruton, não “devemos 
nos surpreender com o enor-
me fardo da infelicidade hu-
mana”, nem com a quebra de 
confi ança e separação entre as 
pessoas. “A confi ança na razão 
e a crença no valor individual 
estão sob ataque”, diz Shapiro. 
Muitos pensam que a felicida-
de pede que se descarte a ver-
dade e a realidade.

O MUNDO DE PERNAS PARA O AR

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

A BEM DA
VERDADE
A 
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Dr. Geraldo Ferreira

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

O vereador de Natal Robério 
Paulino (PSOL), fez uma 
análise das manifestações re-

centes e várias críticas ao presidente 
da república. Em conversa com a re-
portagem do Agora RN, Ele criticou 
as pautas dos manifestantes que fo-
ram às ruas no último dia 7. Para ele 
“O país começa a perceber o grande 
erro que cometeu ao eleger Bolsona-
ro. As manifestações mostraram um 
país dividido, mas ao mesmo tempo 
a ação de um setor de ultradireita 
rude, bruto, inculto, antidemocrá-
tico, que ameaça o país com um 
retrocesso, mas que está condenado 
ao fracasso e cada vez mais isola-
do.  É um movimento que não tem 
programa para a crise econômica 
e social criada por Bolsonaro. Seus 
apoiadores só demonstram ceguei-
ra, ódio e insensibilidade, ao negar a 
elevação dos preços da comida nos 
mercados e supermercados, do gás, 
da energia elétrica, ao debochar das 
600 mil mortes no país”.

O parlamentar ressaltou sobre 
as ameaças constantes a demo-
cracia e condenou a proposta para 
fechar o STF: “Ao mesmo tempo em 
que penalizam a população brasilei-

ra no que toca à sua sobrevivência 
material e sua saúde, o bolsonaris-
mo ameaça a limitada democracia 
que conseguimos nesse país e suas 
instituições, propondo fechar o STF, 
dissolver o Congresso etc. Mas não 
se pode confundir o que está acon-
tecendo a partir de suas bravatas”

Para Robério o bolsonarismo es-
tá em decadência.  Situação que ele 
atribui ao comportamento do presi-
dente e suas declarações polêmicas: 
“O bolsonarismo é claramente uma 
corrente em decadência. Dezenas 
de países importantes já trataram 
de se afastar de Bolsonaro, que está 
isolado no mundo. Bolsonaro faz a 
credibilidade internacional do país 
cair, faz o Brasil passar vergonha. 
Fortes setores empresariais da in-
dústria e das comunicações, como 
a Globo e outras redes, já se afasta-
ram. A Globo claramente condenou 
as manifestações bolsonaristas e 
demonstrou certa simpatia pelas 

manifestações críticas à Bolsonaro 
e aos panelaços. Mesmo setores do 
sistema fi nanceiros e do agronegó-
cio tratam de tomar distância do 
governo”

Um fator que pode deixar o pre-
sidente em uma situação ainda mais 
complicada, seria a possibilidade de 
saída do Centrão no apoio a Bolso-
naro e crescimento da candidatura 
de Lula (PT).

 “O Centrão ameaça desembar-
car. Por outro lado, os movimentos 
sociais vêm num crescente de ma-
nifestações desde o início do ano, 
com a simpatia e o apoio de setores 
cada vez mais amplos da população. 
As diversas pesquisas apontam que 
Bolsonaro é apoiado por uma por-
centagem cada vez menor de elei-
tores, sendo muito improvável sua 
reeleição, enquanto Lula e outros 
candidatos crescem. O país começa 
a perceber o grande erro que come-
teu ao eleger Bolsonaro”.

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“O meu candidato ao Se-
nado Federal em 2022, 
hoje sem dúvida alguma, 

é o ministro Rogério Marinho. No 
momento eu tenho compromisso 
com ele”, destacou Rosano Taveira 
(Republicanos), prefeito reeleito da 
cidade de Parnamirim/RN.

Essa declaração foi concedida 
com exclusividade ao AGORA RN. 
Embora assuma apoiar Marinho 
para ocupar uma cadeira no senado 
em Brasília, nas eleições de 2022, o 
chefe do Executivo de Parnamirim, 
sinalizou que existe a possibilida-
de de defender também a possível 
candidatura do Ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria, ao cargo de se-
nador: “Isso irá acontecer somente 

se Rogério desistir de concorrer, fora 
isso, acredito que não exista outra 
possibilidade”, argumentou Rosano 
Taveira, analisando a situação.

“Mas Fábio [Ministro das Comu-
nicações] é meu amigo pessoal, e ele 
sabe disso. Mas como ele ainda está 
nessa situação de indecisão de qual 

cargo deverá disputar nas próximas 
eleições, e como eu já tinha antes 
assumido o compromisso de apoiar 
a candidatura de Rogério, não tem 
como apoiar os dois candidatos ao 
mesmo tempo”, afi rmou o prefeito. 

Ao fazer uma avaliação do go-
verno Fátima Bezerra (PT), o prefei-
to afi rmou: “Não voto nela (Fátima), 
não sou de esquerda. Sou de centro-
-direita e defendo outras ideologias. 
Eu tenho uma linha de pensamento 
e ela tem outra”, afi rmou.

Questionado quem teria o seu 
apoio ao governo do Estado, em 
uma chapa em 2022 com a mis-
são de derrotar a possível reelei-
ção da atual governadora petista, 
Taveira não pensou duas vezes 
e falou: “Benes Leocádio. Esse é 
o meu candidato e é ele que vou 
apoiar”, fi nalizou.

“O país começa a perceber          
o grande erro que cometeu”

Taveira diz que apoia Rogério,  
mas não descarta Fábio Faria

JOSÉ ALDENIR

JOSÉ ALDENIR

Robério, sobre Bolsonaro: “Está condenado ao fracasso e cada vez mais isolado”

Prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira 

DESABAFO | Vereador Robério 
Paulino fez severas críticas 
ao que considerou pauta 
antidemocráticas temas 
defendidos por bolsonaristas

ENTRE A CRUZ E A ESPADA
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PSDB se declara oposição a Bolsonaro

Em reunião de sua Executiva Nacio-
nal em Brasília, o PSDB aprovou 
colocar-se formalmente como 

oposição ao presidente Jair Bolsonaro.
Os tucanos decidiram ainda aderir à 

frente de oposição do centro democrá-
tico, com partidos como DEM, MDB e 
Cidadania.

A decisão foi tomada por unanimi-
dade, com o voto inclusive do deputado 
Paulo Abi-Ackel (MG), espécie de repre-
sentante de Aécio Neves na Executiva.

Aécio, que não compareceu à reu-
nião, é visto internamente como o 
membro do partido mais palatável ao 
presidente.

No Rio Grande do Norte, o PSDB 
recebeu esse mês o pré-candidato á Pre-
sidência da República, João Dória, go-
vernador de São Paulo. Os tucanos aqui 

fi zeram um grande evento no Olimpo 
Recepção para discutir as prévias. No RN, 
Dória tem o apoio interno do presiden-
te da Assembleia Legislativa, deputado 
Ezequiel Ferreira. No plano local, Dória 
defendeu que Ezequiel fi zesse a aliança 
melhor para o PSDB. Por isso justifi ca o 
apoio ao ministro Rogério Marinho, para 
o Senado. 

Brasília pegando fogo 
Mesmo com a tímida inclinação da cen-

tro-direita a engrossar a pressão pelo impea-
chment de Jair Bolsonaro (sem partido), ainda 
seria necessária a adesão de pelo menos um 
dos grandes partidos do Centrão para reunir, 
formalmente, os 342 votos necessários para 
que a Câmara autorize a abertura do processo.

Bolsonaro perde apoios 
Depois dos atos bolsonaristas de 7 de 

setembro, siglas como o PSD e o PSDB anun-
ciaram a intenção de debater a adesão ao 
movimento pró-impeachment. Aliado a isso, 
essas e outras siglas foram chamadas a dialo-
gar com a esquerda, para a tentativa de uma 
ação conjunta.

Fátima com MDB
A governadora Fátima Bezerra (PT) rece-

beu ontem à tarde o prefeito Alan Silveira e 
vereadores de Apodi. Alan é presidente da Ju-
ventude do MDB é muito ligado ao deputado 
federal Walter Alves, cotado para ser vice de 
Fátima. Parece que o namoro do PT com MDB 
é para valer.

DIVULGAÇÃO

Arena das Dunas
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Arena 

das Dunas ouviu, como testemunha, Iana Silva Gomes de 
Lima, auditora do Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
e responsável por coordenar uma auditoria que apura 
possíveis irregularidades na parte da parcela variável do 
contrato entre o Consórcio Arena das Dunas Concessão e 
Eventos S.A e o Governo do RN. 

Interrogação 
Durante seu depoimento, Iana Silva Gomes de Lima 

foi interrogada, na condição de convidada, e trouxe à CPI 
detalhes sobre a auditoria. “O que podemos afi rmar é que 
em algumas situações os itens estão interferindo no re-
sultado do desempenho do controle da Arena das Dunas. 
Outro ponto destacado é o descumprimento das cláusu-
las contratuais”, revelou a auditora.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

REPRODUÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER POLÍTICA

A contratação do Instituto de 
Pesquisa de Opinião Pública 
do Piauí, orçado em quase R$ 

2 milhões, pela gestão da governado-
ra Fátima Bezerra (PT) para estudo 
sorológico foi o tópico abordado na 
décima reunião da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI da Covid) 
da Assembleia Legislativa, nesta 
quarta-feira (8). A comissão investiga 
supostas irregularidades nas contra-
tações feitas pelo Estado durante a 
crise provocada pela pandemia.

O presidente da CPI, deputado 
Kelps Lima, explicou que os depoi-
mentos esclareceram algumas das 
dúvidas relativas ao processo, mas 
que ainda restam pontos obscuros 
no contrato, tais como: a importância 
desse estudo, parâmetros mercadoló-
gicos usados, critérios estatístico e so-
cial para a escolha da empresa, o por-
quê de nenhum instituto potiguar ter 
sido convidado e quais os resultados 
práticos da pesquisa, entre outros.

“Ainda restam pontos a respon-
der. Um contrato com um valor muito 

alto precisa ser bem explicado, bem 
como o que motivou essa contra-
tação, o porquê nenhuma empresa 
potiguar ter sido selecionada, são al-
guns dos pontos que continuaremos 
investigando. Sabemos que essa em-
presa nunca havia feito esse tipo de 
pesquisa antes da pandemia. Então, 
notifi camos a Secretaria de Saúde 
do Piauí para saber se ela já atuou lá 
também. São coisas que vão nos aju-
dar a esclarecer melhor as dúvidas”, 
disse.

Além das servidoras da Secretaria 
de Saúde Pública do Rio Grande do 
Norte (Sesap), a assistente técnica 
da saúde, Daniele Nascimento dos 
Santos e a coordenadora de promo-
ção à saúde Neuma Lúcia de Oliveira, 
também foi ouvido o presidente da 
Associação dos Institutos de Pesquisa 
do RN (Assinp/RN), Fernando Aguiar 
de Figueiredo.

Durante seu depoimento, Fer-
nando reconheceu a importância da 
pesquisa, mas questionou o porquê 

de a Sesap não ter convidado institu-
tos potiguares. As servidoras respon-
deram que o chamado foi feito no site 
ofi cial da pasta, mas que nenhuma 
empresa potiguar se pronunciou. 
Elas falaram ainda sobre a diferença 
de preços cotados pelas empresas 
que responderam ao chamado, cujos 
valores variaram entre os quase R$ 2 
milhões e R$ 6 milhões.

Conforme o relator da CPI, depu-
tado Francisco do PT, as depoentes 
afi rmaram ainda que não houve ne-

nhum tipo de direcionamento ou fa-
vorecimento e explicaram a diferença 
de valores do contrato, uma vez que 
o orçado era quase R$ 2 milhões, mas 
foi pago apenas R$ 1,3 milhão.

“Estavam previstas três etapas, 
onde duas foram concluídas e uma 
fi cou pela metade. Com relação a es-
sa última etapa, elas disseram que foi 
feito foi atestado com parecer técnico 
da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN), que atestou que 
essa inconclusão não comprometeu 
a pesquisa. Diante disso, o valor fi nal 
não foi pago integral, mas proporcio-
nal”, disse.

Contratação milionária de empresa do 
Piauí é questionada na CPI da Covid RN
INVESTIGAÇÃO | Instituto foi 
contratado sem licitação 
por quase 2 milhões de 
reais e levantou suspeitas 
de favorecimento e de falta 
de estrutura e experiência

Instituto de pesquisa apontou endereço no Piauí e oposição questiona: “Essa empresa nunca havia feito esse tipo de pesquisa”

Um contrato com um 
valor muito alto precisa 
ser bem explicado, bem 
como o que motivou 
essa contratação, 
o porquê nenhuma 
empresa potiguar ter 
sido selecionada, são 
alguns dos pontos 
que continuaremos 

“
KELPS LIMA
PRESIDENTE DA CPI
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Não é apenas uma impressão. 
Os alimentos considerados 
básicos estão mesmo mais 

caros. E para o natalense, esse au-
mento acumulado de janeiro a agos-
to de 2021 já chega a 10,73%, segundo 
maior encarecimento entre as 17 
capitais analisadas na Pesquisa Na-
cional da Cesta Básica de Alimentos, 
realizada mensalmente pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

Entre julho e agosto, o aumento 
em Natal foi de apenas 0,3%, mas no 
acumulado dos últimos 12 meses, a 
variação é de 21,11% pra cima. A ces-
ta básica na capital potiguar custa, 
em média, R$ 508,04 – o quinto me-
nor valor do estudo. Mais barata que 
em Natal, só em Recife (R$ 491,46), 
João Pessoa (R$ 490,93), Salvador (R$ 
485,44) e Aracaju (R$ 456,40).

Ainda assim, o tempo médio ne-
cessário para adquirir os produtos da 
cesta em Natal, em agosto, fi cou em 
101 horas e 37 minutos. Quando se 
compara o custo da cesta com o sa-
lário mínimo líquido, ou seja, após o 
desconto referente à Previdência So-
cial (7,5%), verifi ca-se que o trabalha-
dor remunerado pelo piso nacional 
comprometeu, em agosto, metade 

(49,93%) do salário mínimo líquido 
para comprar os alimentos básicos 
para uma pessoa adulta. As maiores 
altas foram no café (9,55%) e na bana-
na (18,54%).

“E o problema maior é porque 
não foi só a alimentação que aumen-
tou. Nosso orçamento encolheu com 
a soma de vários custos que também 
subiram, como a energia elétrica e 

gasolina. Com tudo muito mais ca-
ro, nossa renda não está dando para 
mais nada”, desabafa Suzy de Jesus, 
contadora e empresária.

O sentimento de Suzy é explicado 
pelo estudo. O DIEESE estima que o 
salário mínimo necessário deveria ser 
equivalente a R$ 5.583,90, o que cor-
responde a 5,08 vezes o piso nacional 
vigente, de R$ 1.100,00. O cálculo é 

feito levando em consideração uma 
família de quatro pessoas, com dois 
adultos e duas crianças. Em julho, o 
valor do mínimo necessário deveria 
ter sido de R$ 5.518,79, ou 5,02 vezes 
o piso em vigor.

Cuscuz com ovo
O DIEESE-RN também registra 

a evolução do preço médio do cus-

cuz e do ovo em Natal, importantes 
insumos alimentares presentes nos 
hábitos nutricionais da população 
natalense. Em agosto, o custo médio 
do pacote de 500g do cuscuz foi de R$ 
1,97, valor 1,29% superior à média de 
julho que foi de R$ 1,94. Foi possível 
constatar para esse item um preço 
máximo de R$ 2,49 e um valor míni-
mo de R$ 1,49. O preço da bandeja de 
ovo com 30 unidades registrou um 
custo médio de R$ 16,32 em agosto, 
valor 0,16% superior ao preço de julho 
que foi de R$ 16,30. Verifi cou-se um 
preço máximo de R$ 19,99 e um valor 
mínimo de R$ 12,99.

Brasil
As maiores altas foram registra-

das em Campo Grande (3,48%), Belo 
Horizonte (2,45%) e Brasília (2,10%). 
As capitais onde o custo apresentou 
queda foram Aracaju (-6,56%), Curiti-
ba (-3,12%), Fortaleza (-1,88%) e João 
Pessoa (-0,28%). A cesta mais cara foi 
a de Porto Alegre (R$ 664,67), seguida 
pelas de Florianópolis (R$ 659,00), 
São Paulo (R$ 650,50) e Rio de Janeiro 
(R$ 634,18).

Ao comparar agosto de 2020 a 
agosto de 2021, o preço do conjunto 
de alimentos básicos subiu em todas 
as capitais que fazem parte do levan-
tamento. Os percentuais oscilaram 
entre 11,90%, em Recife, e 34,13%, em 
Brasília. Nos primeiros oito meses de 
2021, 16 capitais acumularam alta, 
com taxas entre 0,28%, em Goiânia, e 
11,12%, em Curitiba.

Cesta básica subiu 
mais de 10% em 2021 
para os natalenses
ALTA NOS PREÇOS  | Aumento 
no ano, é o segundo maior 
entre 17 capitais analisadas 
pelo Dieese

 A cesta básica na capital potiguar custa, em média, R$ 508,04 – o quinto menor valor do estudo para o mês de agosto 

NATAL – NÚMEROS DE AGOSTO DE 2021

 Valor da cesta: R$ 508,04

 Variação mensal: 0,30%

 Variação no ano de 2021: 10,73%

 Variação em 12 meses: 21,11%

 Produtos com alta de preço médio em relação a julho: banana (18,54%), café (9,55%), farinha (1,67%), 

leite (1,60%), pão (0,63%) e manteiga (0,24%).

  Produtos com redução de preço médio em relação a julho: açúcar (-2,78%), tomate (- 2,35%), carne 

(-2,22%), óleo de soja (-1,02%), arroz (-0,57%) e feijão (-0,14%).

 Jornada necessária para comprar a cesta básica: 101 horas e 37 minutos

 Percentual do salário mínimo líquido para compra dos produtos da cesta: 49,93%.

021

%),

arne



• Economia Natal, quinta-feira, 9 de setembro de 20218

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NATAL

RESOLUÇÃO Nº 001/2021, de 25 de agosto de 2021

Homologa o resultado da Revisão Tarifária Ordinária de 2021, referente aos Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário no âmbito do Município do Natal e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE NATAL – ARSBAN,

Considerando as atribuições legais previstas na Lei Municipal nº 5.346, de 28 de dezembro de 2001, em especial, o inciso V de art. 7º, que indica a competência da ARSBAN para atuar nos processos de denição, xação e revisão 
de tarifas, conforme as normas legais, regulamentares, contratuais e conveniais per nentes;
Considerando as diretrizes nacionais rela vas aos aspectos econômicos da prestação dos serviços de saneamento básico, estabelecidas pela Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, atualizada pela Lei n° 14.026 de 15 de 
julho de 2020;
Considerando a Resolução ARSBAN n° 002/2018 e a Nota Técnica 001/2018 que estabelecem as diretrizes e metodologias dos mecanismos de revisão tarifária e de reajustes tarifários para os serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, referente ao 4º ciclo tarifário, no âmbito do Município do Natal, delegados por contrato de concessão à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN;
Considerando o pleito para Revisão Tarifária da CAERN, encaminhado pelo O cio n° 68/2019/CAERN-UNAR/CAERN-GCP/CAERN/DP/CAERN/PR-CAERN, devidamente anexado ao Processo n° 032379/2019-47;
Considerando as contribuições recebidas, consolidadas e respondidas, nos relatórios da Consulta Pública e da Audiência Pública realizadas no período de 12/07/2021 a 20/08/2021;
Considerando a homologação da presente Resolução pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico – COMSAB, ocorrida na 73ª Reunião Extraordinária realizada no dia 25 de agosto de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Reposicionamento Tarifário de 4,42% (quatro inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) a ser aplicado sobre as tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de todas as 
categorias de clientes conforme Estrutura Tarifária atual da CAERN, devendo ser aplicado sobre os consumos realizados a par r de 30 dias após a sua publicação, conforme ANEXOS I, II, III.
Parágrafo único – Fica man da a cobrança das tarifas dos serviços de esgotos nos seguintes percentuais:
I. 35% (trinta e cinco por cento) da tarifa de água para consumo em todas as categorias de consumidores para esgotos condominiais;
II. 70% (setenta por cento) da tarifa de água para consumo de todas as categorias de consumidores para esgotos convencionais;
100% (cem por cento) da tarifa de água para os poços tubulares.
Art. 2º Os reajustes das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão realizados observando o intervalo mínimo de 12 (doze) meses após a efe va aplicação do realinhamento ora autorizado e de acordo com 
as normas legais, regulamentares e contratuais.
Art. 3º Os processos anuais de checagem das projeções em relação aos valores realizados, respeitarão o disposto no item 5 da NOTA TÉCNICA Nº 001/2018-ARSBAN, salvo as diretrizes estabelecidas no art. 5º desta Resolução.
Art. 4º O próximo ciclo de revisão tarifária, caso seja apresentado pleito por parte da concessionária, não poderá ser iniciado antes do 49º mês transcorrido após a publicação desta Resolução.
§1º A concessionária poderá pleitear revisão tarifária extraordinária a qualquer momento quando se vericar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu 
equilíbrio econômico-nanceiro, a ser disciplinada por nota técnica editada pela ARSBAN que estabelecerá os mecanismos e ga lhos para a referida revisão.
§2º A concessionária deverá manifestar seu pleito de revisão tarifária (ordinária e extraordinária) com antecedência mínima de 6 meses antes da previsão da alteração entrar em vigor.
§3º A concessionária deverá manifestar sua necessidade de reajuste tarifário com antecedência mínima de 3 meses antes da previsão da alteração entrar em vigor.
Art. 5º Fica ins tuída a Agenda Regulatória e procedimentos, para o ciclo tarifário de que trata esta Resolução, com as seguintes diretrizes:
I. O primeiro reajuste do ciclo tarifário terá a data base inicial de 01/05/2021 para ns de efeitos inacionários;
II. A ARSBAN desenvolverá em até 6 (seis) meses, a contar do início do ciclo tarifário, nota técnica que disciplina o processo de reajuste tarifário e de revisão tarifária extraordinária;
III. No intervalo de até 3 anos (a contar do início do ciclo tarifário), a ARSBAN desenvolverá estudos sobre mudanças na estrutura da tabela tarifária, que não comprometam o equilíbrio econômico-nanceiro da prestação dos 
serviços;
IV. A agência homologará e blindará a base de a vos regulatórios em até 11 meses, a contar do início do ciclo tarifário:
a) A base de a vos regulatórios construídos ou adquiridos até 31/12/2018 e reconhecida no IRT é provisória (sem homologação);
b) A ARSBAN procederá o ajuste pelo valor homologado na primeira checagem anual, sem considerar o disposto no item 5 da Nota Técnica nº 01 da Resolução ARSBAN nº 02/2018, sendo o impacto (aumento ou diminuição) do 
referido ajuste no IRT incorporado ao primeiro reajuste do ciclo tarifário por adição ou dedução, conforme o resultado calculado;
c) A ARSBAN editará nota técnica sobre a formação e reconhecimento da base de a vos em até 3 anos, a contar do início do ciclo tarifário aprovado por esta resolução;
V. A CAERN comprovará em até 10 meses, a contar do início do ciclo tarifário, a estabilidade da curva de maturidade dos débitos dos consumidores;
VI. O impacto (aumento ou diminuição) da comprovação de que trata o inciso V deste ar go no IRT, deverá ser incorporado (por adição ou dedução) ao primeiro reajuste do ciclo tarifário, conforme resultado calculado;
VII. Após a aprovação do pleito tarifário, a ARSBAN acompanhará, a cada intervalo de máximo 12 meses da vigência do ciclo, a execução do plano de outros serviços de terceiros incremental e plano de inves mentos aprovados 
pela agência neste pleito;
VIII. No intervalo máximo de 38 meses, a contar do início do ciclo tarifário, a ARSBAN ampliará o alcance da Nota Técnica Nº 001/2018, nos termos da Lei nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020, com regras e 
mecanismos de:
a) indução de eciência de todas OPEX por critérios de avaliação compara va de benchmark (fator-x) e critérios de elegibilidade dos referidos gastos;
b) indução de qualidade dos serviços (fator-k);
c) reconhecimento regulatório da composição e mensuração da água importada, inclusive as Estações de Tratamento de Água e Sistema Zona 16 que abastecem o Município do Natal, subsídios cruzados e xação de critérios de 
rateio dos gastos comuns com outros municípios;
d) gerenciamento e reconhecimento do risco regulatório;
IX. Com o obje vo de promover uma redução dos custos, maior produ vidade e melhor desempenho na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, relacionada a eciência energé ca e 
economia dos preços de energia, a CAERN:
a) apresentará, anualmente, em seus processos de reajustes tarifários, os históricos de consumo de kWh, os valores dos R$/kWh e os valores totais realizados com despesas e custos com energia elétrica, apresentando os 
dados para todas as estruturas produ vas que atendem ao Município do Natal, especicando os poços, as estações elevatórias e as estações de tratamentos, dentre outras. Além disso, também deverão ser apresentadas as 
mesmas informações para as estruturas administra vas da CAERN que serão rateados entre Natal e demais localidades;
b) demonstrará, anualmente, a evolução para aquisição de energia mais barata e nas reduções do kWh consumidos;
§1º No acompanhamento dos planos de que tratam o inciso VII deste ar go, a ARSBAN no cará a Concessionária caso sejam detectados eventuais descumprimentos das metas e problemas injus cáveis, sendo passíveis de 
glosas em pleitos tarifários futuros.
§2º Para ns das checagens anuais das despesas e custos com energia elétrica de que trata o inciso IX deste ar go e em conformidade com a Nota Técnica nº 001/2018 - ARSBAN, será aplicado o limite regulatório de ±10% tanto 
para o volume de kWh (variação de volume), quanto para os valores totais (variação de custos/preços), assumindo seus respec vos impactos especícos na consolidação do IRT oriundo da checagem.
Art. 6º Determinar a CAERN dar publicidade em até 15 dias corridos, na íntegra, ao teor da presente resolução e seus anexos tarifários, em pelo menos dois jornais de grande circulação na cidade do Natal.
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor a par r da sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Rossini Fernandes de Oliveira
Diretor-Presidente

ANEXO I
Tabela 1 – Estrutura Tarifária 2021

ANEXO II
Tabela  2 - Serviços Indiretos Regulados

2.0 EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, TRANSPOSIÇÃO, REPOSIÇÃO OU SUPRESSÃO DE RAMAL DE ÁGUA 
(HIDRÔMETROS 1/2”(20mm) OU 3/4"(25mm)), SENDO PARTE DO SERVIÇO E A AQUISIÇÃO DO 
MATERIAL REALIZADOS PELO USUÁRIO, EXCETO A ABRAÇADEIRA, O ASSENTAMENTO E 
ACESSÓRIOS, QUE FICAM POR CONTA DA CAERN, CUJA APLICAÇÃO SERÁ RESTRITA AOS CASOS DAS 
OBSERVAÇÕES A SEGUIR.

1.0 EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, TRANSPOSIÇÃO, REPOSIÇÃO OU SUPRESSÃO DE RAMAL DE ÁGUA, 
HIDRÔMETROS ½” (20mm), 3/4”(25mm) e 1”(32mm).
1.1 COM O MATERIAL DO USUÁRIO E O SERVIÇO REALIZADO PELA CAERN

3.0 EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, TRANSPOSIÇÃO, REPOSIÇÃO OU SUPRESSÃO DE RAMAL DE ESGOTO EM 
MANILHA OU PVC DE 4”(100mm)

4.0 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE PASSAGEM (1/2”(20mm) OU 3/4”(25mm))

6.0 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO OU REMANEJAMENTO DE HIDRÔMETRO (incluindo o 
material hidráulico, a mão de obra e sem a caixa de proteção).
OBS: Valor cobrado ao usuário pela reposição do hidrômetro, quando da sua re rada do ramal, 
sem autorização da CAERN, inclusive nos casos de furtos em que o usuário jus ca através do 
BO.

1.2 COM O MATERIAL E O SERVIÇO DA CAERN

Con nua

5.0 INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO (1/2”(20mm) OU 3/4”(25mm)) 
COM DISPOSITIVO PARA O CORTE (Para diâmetros superiores elaborar orçamento próprio)

ESTRUTURA TARIFÁRIA 2021 

 

Classe de 
consumo
 Cota 

básica 
(m³)

 
Tarifa 

mínima 
(R$)
 

Consumos excedentes para os medidos (m³)

 

11-
15m³

 16-
20m³

 21-
30m³

 31-
50m³

 51-
100m³

 >100m³
 

Residencial 
Social 

10,00 8,43 4,66 5,50  6,20  7,14  9,24  10,50  

Residencial 
Popular 

10,00 26,52 4,66 5,50  6,20  7,14  9,24  10,50  

Residencial
 

10,00
 

41,76
 

4,66
 

5,50
 

6,20
 

7,14
 
9,24

 
10,50

 Comercial
 

10,00
 

64,25
 

8,10
 

8,70
 

10,50
 
10,50

 
10,50

 
10,50

 Industrial

 
20,00

 
140,12

 
0,00

 
0,00

 
11,55

 
11,55

 
11,55

 
11,55

 Pública

 
20,00

 
134,39

 
0,00

 
0,00

 
11,55

 
11,55

 
11,55

 
11,55

 

TIPOS DE PAVIMENTAÇÃO

 

VALOR

 

DO

 

SERVIÇO

 

(R$)

 
PRAZO

 

(Dias)

 

1.1.1 Asfalto com calçada

 
593,16

 
15

 

1.1.2 Asfalto sem calçada
 

481,54
 

15
 

1.1.3 Paralelepípedo com calçada  380,21  15  
1.1.4 Paralelepípedo sem calçada  268,59  15  1.1.5 Sem pavimentação com 
calçada

 

233,18

 
15

 1.1.6 Sem pavimentação sem 
calçada

 

121,53

 

15

 TIPOS DE PAVIMENTAÇÃO
 

VALOR DO
 

MATERIAL(R$)
 VALOR DO

 

SERVIÇO(R$)
 TOTAL 

(R$)
 PRAZO

 

(Dias)
 

1.2.1 Asfalto com calçada
 

111,28
 

593,16
 

704,44
 
15

 

1.2.2 Asfalto sem calçada 111,28  481,54  592,82  15  
1.2.3 Paralelepípedo com 
calçada 111,28  380,21  491,49  15  

1.2.4 Paralelepípedo sem 
calçada 

111,28  268,59  379,87  15  
1.2.5 Sem pavimentação com 
calçada
 

111,28
 

233,18
 

344,46
 
15

 
1.2.6 Sem

 
pavimentação sem

 calçada

 

111,28
 

121,53
 

232,81
 
15

 

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

 
VALOR DO

 

SERVIÇO

 
(R$)

 MATERIAL

 

HIDROSSANITÁRIO

 

(R$)

 TOTAL

 

(R$)

 
PRAZO

 

(Dias)

 

3.1 Asfalto com calçada
 

1.487,96
 

50,84
 

1.538,81
 

15
 

3.2 Asfalto sem calçada
 

1.379,13
 

50,84
 

1.429,97
 

15
 

3.3 Paralelepípedo com 
calçada 1.069,57 50,84  1.120,42  15  

3.4 Paralelepípedo sem 
calçada 

994,69 50,84  1.045,54  15  
3.5 Sem pavimentação com 
calçada

 
775,59

 
50,84

 
826,43

 
15

 
3.6 Sem pavimentação sem 
calçada

 

682,17

 
50,84

 
733,01

 
15

 3.7 Valor da Caixa de visita

 

0,00

 

278,91

 

278,91

 

15

 
 

5.1 Mão de obra
 

R$ 60,66
 

5.2 Caixa e material hidráulico R$ 100,88  
Total R$ 161,53  
PRAZO (Dias) 10  

 

4.1 Mão de obra

 
R$ 30,63

 

4.2 Material
 

R$ 20,40
 

Total
 

R$ 51,03
 

PRAZO (Dias)  3  
 

TIPO
 

VALOR (R$)
 PRAZO

 

(Dias)
 

6.1 Hidrômetro de 1,5m³ ou 3,0m³
 

229,81
 

10
 

6.2 Hidrômetro de 5,0m³ 344,82  10  
6.3 Hidrômetro de 7,0m³ ou 10m³  712,67  10  
6.4 Hidrômetro de 20m³ 1.172,35  10  
6.5 Hidrômetro de 30m³ 1.553,91  10  
6.6 Hidrômetro de 100 mm (Wol man)

 
2.413,57

 
10

 6.7 Hidrômetro de 150 mm (Wol man)
 

7.938,07
 

10
 

 

2.1 Assentamento e Acessórios R$ 101,14  
2.2 Abraçadeira R$ 20,40  
Total R$ 121,54  
Prazo (Dias) 15  

Bolsa cai 3,5% 
após reação do 
STF a ameaças 
de Bolsonaro

IMPACTO 

A Bolsa de Valores brasi-
leira recuou com maior 
intensidade após o dis-

curso do presidente do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
Luiz Fux, em resposta às ame-
aças do presidente Jair Bolso-
naro durante os atos de raiz 
golpista do 7 de Setembro.

Às 14h40, momento exato em 
que Fux concluiu seu pronuncia-
mento, o índice caía 3,03%, e atin-
gia a marca de 114.182 pontos.

O mercado permaneceu ten-
so nas horas seguintes ao discur-
so do ministro e, às 16h22, a Bolsa 
recuava 3,51%, a 113.726 pontos.

Ao se referir à afi rmação de 
Bolsonaro sobre descumprir de-
cisões judiciais do ministro Ale-
xandre de Moraes, Fux disse que, 
se confi rmada, a ação confi gura 
“crime de responsabilidade”.

“Se o desprezo às decisões 
judiciais ocorre por iniciativa do 
chefe de qualquer dos Poderes, 
essa atitude, além de representar 
atentado à democracia, confi -
gura crime de responsabilidade, 
a ser analisado pelo Congresso 
Nacional”, afi rmou Fux.

De acordo com analistas, a 
principal preocupação do mer-
cado é sobre o efeito da crise no 
acordo que o governo tenta cos-
turar com o STF para que o CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça) 
module o volume de pagamentos 
de precatórios -dívidas judiciais 
do governo- para 2022.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, tem afi rmado que 
o pagamento integral da dívida, 
de R$ 89 bilhões, cria obstáculos 
ao funcionamento da adminis-
tração no próximo ano.

Caso o governo não consiga 
uma solução com a colabora-
ção do Judiciário, dependerá da 
aprovação de uma PEC (Propos-
ta de Emenda à Constituição) 
que permita o parcelamento dos 
precatórios, algo pouco provável 
de ocorrer devido ao constante 
enfraquecimento do apoio ao 
presidente no Congresso.

REPRODUÇÃO 

Presidente do STF, Luiz Fux
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Por falta de peças, montadoras deixarão 
de fabricar até 280 mil veículos no Brasil

Com a crise dos semiconduto-
res, o Brasil deixará de produ-
zir este ano entre 240 mil e 280 

mil veículos, segundo estimativa feita 
pela consultoria Boston Consulting 
Group (BCG) e divulgada pela Anfa-
vea nesta quarta-feira, 8. Na indústria 
automotiva global, o impacto será 
de uma perda de produção entre 7 
milhões e 9 milhões de unidades este 
ano. No Brasil, a produção de carros 
de passeio registrou o pior nível para 
um mês de agosto em 18 anos por 
conta da falta de peças. Foram fabri-
cadas 119 mil unidades.

“A consultoria refez as projeções e 
avaliou que haverá uma perda maior 
do que o estimado anteriormente. A 
estimava anterior indicava que entre 
5 milhões e 7 milhões de veículos dei-
xariam de ser produzidos no mundo. 
Agora, esse número está entre 7 mi-
lhões e 9 milhões”, disse Luiz Carlos 

Moraes, presidente da Anfavea.
Com a pandemia houve um des-

compasso entre a produção de semi-
condutores e a retomada da deman-
da na indústria automotiva. Uma 
boa parte da produção dos chips foi 
desviada para a indústria de games, 
computadores, celulares enquanto 
as linhas de produção das montado-
ras estavam paradas. Quando houve 
a reabertura, faltaram peças.

Além disso, outros eventos ex-
ternos prejudicaram a produção de 
chips em fábricas do Japão, Taiwan, 
Malásia e nos Estados unidos. No 
Japão, um incêndio numa unidade 
de produção paralisou a produção. 
Nos EUA, uma nevasca no Texas in-
terrompeu a produção. Em Taiwan, 
a falta d’água em uma das principais 
fábricas paralisou a fabricação. E, na 
Malásia, o crescimento de casos de 
covid-19 pela variante delta inter-
rompeu a produção.

“Houve uma tempestade perfeita 
no setor”,, disse Moraes, lembrando 
outras difi culdades na produção de 
veículos como o aumento do preço 
do aço, atraso nos navios que trans-
portam peças, falta de contêineres e 
aumento do frete aéreo.

A estimativa da BCG é que o pro-
blema de fornecimento dos semicon-
dutores só se normalize no segundo 
semestre de 2022.

ZATHRIS/PIXABAY

Crise dos semicondutores só se normalizar no 2º semestre do próximo ano

CARROS | Estimativa da 
Boston Consulting Group, 
divulgada pela Anfavea, 
projeta que a indústria 
automotiva global terá perda 
de produção entre 7 e 9 
milhões de unidades este ano

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NATAL

RESOLUÇÃO Nº 001/2021, de 25 de agosto de 2021

Co
n

nu
aç

ão

7.0 CORTE DO RAMAL (PARA RAMAL DE ÁGUA OU ESGOTO)

8.0 RELIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA E ESGOTO

OBS: Para hidrômetros reprovados não cobrar a aferição
10.0 ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS (POR M² DE ÁREA CONSTRUÍDA), DE ACORDO COM OS 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CAERN EM NORMA OU RESOLUÇÃO ESPECÍFICA, ESPECIALMENTE 
PARA PROJETOS HIDRAÚLICOS DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA.

OBS:
1. A cobrança dos serviços de corte e/ou religação no GSAN( Sistema Integrado de Gestão de Serviços de 
Saneamento) pode ser feita de uma só vez (serviços de corte e religação somados) ou de forma separadas.   
2. Para os serviços de corte e religação dos usuários cadastrados como de Baixa Renda (Tarifa Social ou 
Popular), só será cobrado 50% do valor desses Serviços.     
9.0 AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO A PEDIDO DO USUÁRIO (Ver Instrução Norma va nº 2/2014)

11.0 ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA POR PARTE DO EMPREENDIMENTO

7.1 Ramal de Água
 

VALOR (R$)
 

PRAZO
 

(Dias)
 

7.1.1 Ramal de 1/2”(20mm) ou 3/4”(25mm)  45,68  5  
7.1.2 Ramal igual ou maior do que 1”(100mm)  91,37  5  
7.2 Ramal de Esgoto VALOR (R$)  PRAZO  (Dias)  
7.2.1 Ramal de 4”(100mm) ou de 6”(150mm)  182,74  5  

8.1 Ramal de Água
 

VALOR(R$)
 

PRAZO
 

(Dias)
 

8.1.1 Ramal de 1/2”(20mm) ou 3/4”(25mm)  45,68  3  
8.1.2 Ramal igual ou maior do que 1”(100mm)  91,37  3  
8.2 Ramal de Esgoto VALOR(R$)  PRAZO  (Dias)  
8.2.1 Ramal de 4”(100mm) ou 6”(150mm)  182,74  3  

SERVIÇOS VALOR(R$)  PRAZO (Dias)  

9.1 Quando re rado do ramal e aferido em 
bancada do laboratório da CAERN, devidamente 
vistoriada, aferida e aprovada pelo INMETRO. 

91,32  10  

9.2 Aferida no próprio ramal (em campo) 60,77  1  

SERVIÇOS VALOR  (R$)  PRAZO (Dias)  
10.1 Até 10.000m² 1,04/m²  10  
10.2 Área excedente a 10.000m² 0,52/m²  10  

SERVIÇO VALOR(R$)  PRAZO (Dias)  

11.1 Pedido de Viabilidade de Água ou Esgoto 400,00  30  
11.2 Pedido de Viabilidade de Água e Esgoto 800,00  30  
11.3 Renovação da Viabilidade de Água ou 
Esgoto 120,00  30  

11.4 Renovação da Viabilidade de Água e Esgoto 240,00  30  

12.0 OUTROS SERVIÇOS

OBS1: Nos casos em que o usuário do sistema condominial não tenha dado causa e seja o prejudicado na 
ocorrência terá ISENTA a taxa de manutenção do seu ramal;
OBS2: Caso seja iden cado o(s) imóvel(is) causador(es) da ocorrência, desse(s) será(ão) cobrado(s) o valor da 
taxa para manutenção do sistema condominial, conforme item 12.10 desta tabela.

ANEXO 3
Tabela 3 - Composição do Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) e Impacto Regulatório

SERVIÇOS

 

VALOR (R$)

 

PRAZO (Dias)

 

12.1 Cer dão nega va de débitos

 

GRATUITO

 

IMEDIATO

 

12.2 Declaração para ns de habite -se

 

GRATUITO

 

1

 

12.3 Deslocamento do cavalete do hidrômetro a pedido do 
usuário

 
60,77

 
3

 

12.4 Fornecimento de 2ª via da conta
 

GRATUITO
 

IMEDIATO
 

12.5 Orçamento p/ extensão de rede de abastecimento de 
água ou hidrante

 82,08
 

15
 

12.6 Orçamento p/ extensão de rede coletora de esgoto  82,08  3  
12.7 Religação ou desligamento de ramal de água a pedido 
(1/2”(20mm) ou 3/4”(25mm)) 45,68  3  

12.8 Religação ou desligamento de ramal de água a pedido 
( igual ou > 1”(32mm)) 

91,38  3  
12.9 Transferência de responsabilidade da conta

 
GRATUITO

 
IMEDIATO

 12.10 Serviço de manutenção do ramal em rede de esgoto 
condominial ( ver: Obs1 e Obs2 )

 

76,78
 

3
 

12.11 Remanejamento do hidrômetro a pedido do usuário

 
229,81

 
15

 
 

Venda de veículos 
recua 5,8% em 
agosto ante o 
mesmo mês 
de 2020

MERCADO 

A falta de semicondutores 
continua afetando a in-
dústria automobilística 

e se refl etiu no resultado das 
vendas de agosto. No mês pas-
sado, foram licenciados 172,8 
mil carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus, segun-
do a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), uma queda 
de 5,8% na comparação com o 
mesmo mês do ano passado.

No acumulado do ano, por 
outro lado, houve crescimento 
de 21,9% nas vendas, para um 
total de 1,42 milhão de veícu-
los emplacados de janeiro até 
agosto. A base de comparação é 
baixa em razão das paralisações 
das fábricas em 2020, em conse-
quência do início da pandemia.

Os estoques continuam 
caindo em razão da escassez 
de componentes elétricos. Na 
divulgação dos resultados nes-
ta quarta-feira, o presidente da 
Anfavea, Luiz Carlos Moraes, 
disse que o nível disponível 
nas fábricas e concessionárias 
(76,4 mil veículos) é sufi ciente 
para 13 dias de vendas, o mais 
baixo desde que a entidade co-
meçou a registrar esses dados.

Um dos destaques deste 
ano é o expressivo avanço na 
venda de utilitários esportivos. 
Esse tipo de veículo atualmen-
te representa 41% do mercado 
brasileiro e supera a soma de 
vendas de modelos hatch e se-
dã. Outro destaque é a venda 
de carros elétricos e híbridos, 
que somou 3,8 mil unidades em 
agosto (3,6 mil só de híbridos).

A Anfavea também chama a 
atenção para as vendas de ca-
minhões. Com 13 mil unidades, 
o resultado de licenciamentos 
em agosto foi o melhor desde 
dezembro de 2014. O agrone-
gócio é o que tem puxado a de-
manda nesse segmento.

DIVULGAÇÃO 

Linha de produção da CAOA 



GeralNatal, quinta-feira, 9 de setembro de 202110

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 ordinário. 
Solicitante: Sr. MARCOS PONCE TARREGA, espanhol, solteiro, hoteleiro, portador do RNE n° V5928553, inscrito sob o 
CPF/MF n° 016.565.274-10, residente e domiciliado na Rua das Graúnas, n° 25, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-
000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tuin, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
704,50m² (setecentos e quatro metros e cinquenta decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Limites e Confrontações: AO NORTE: Confrontando BARNAPOMME BRASIL 
CONST. E INCORP. IMOB LTDA medindo 15,40 m; RUA TUIN medindo 7,80 m; AO SUL: Confrontando com RAISON 
ALVES DA SILVA medindo 15,85; AO LESTE: Confrontando com JOÃO BARBOSA medindo 40.34m; AO OESTE: 
Confrontando com GEORGE POLICARPO MATOS SILVA medindo 29,88m;  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 105.000,00. 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 o Sr. João 
Barbosa, o Sr. George Policarpo Matos Silva, a empresa Barnapomme Brasil Const. E Incorp. Imob. Ltda, 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, 09.09.2021 

 
 

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 ordinário. 
Solicitante: Sr. RAMIRO BANFI, argentino, casado, empresário, portador do passaporte argentino n°AAC603503 e do 
documento de Identidade n° 26.102.485, inscrito no CPF/MF sob o n° 012.717.089-81, residente em Paseo 128726, Villa 
Gesell, Buenos Aires, Argentina, 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 na Rua Sucupira, n° 391, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.191,59m² (mil, cento e noventa e um metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.002.09.4866.0000.8, e sequencial n° 
1.001919.7. CEP: 59.178-000. Ao NORTE: Confrontando com RAMIRO BANFI medindo 44.49 m; AO SUL: Confrontando 
com ISIS FARIA RIBEIRO E FLORA FARIA RIBEIRO medindo 43,71 m; AO LESTE: Confrontando com OLE JORN 
HAESFKEN e TRYGVEN OLAV ARIANSEN, medindo 24.58; AO OESTE: Confrontando com RUA SUCUPIRA medindo 
29.57m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 580.000,00. A 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 a Sra. Isis Faria Ribeiro, a Sra. Flora Faria Ribeiro, o Sr. Trygven Olav Ariansen, 
o Sr. Ole Jorn Haesken, 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, 09.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
7º OFICIO DE NOTAS 
LUIS CÉLIO SOARES 

Oficial Titular 
Rua: Leôncio Etelvino de Medeiros  2935 – Capim Macio-Natal/RN 

 
E D I T A L DE CITAÇÃO DE CONFINANTES  

(PRAZO 15 DIAS) 
 

FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo-SEMURB, através do processo nº 20200008240, a empresa HERMES CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede nesta capital, na Avenida Afonso Pena, nº 1206, no bairro do Tirol (CEP. 59.020-
265), CNPJ nº 34.291.717/0001-51, requerente da retificação da descrição tabular do imóvel da matrícula nº 27.937, deste 
Registro imobiliário, de sua titularidade, consistente de UM (01) TERRENO PRÓPRIO, situado na Rua da Floresta, lado 
par, distando 62,00m da Rua Boa Vista, na Vila de Ponta Negra, no bairro de Ponta Negra, zona sul, na Circunscrição 
Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, medindo 5.614,00m² de superfície, limitando-se ao Norte, com a Rua da Floresta, 
com 20,40m; ao Sul, com terreno de propriedade de Armando de Tal (sucessores) de uma Rua Existente, com 34,00m; 
ao Leste, com terreno de propriedade de Genezia Maria de Oliveira (sucessores), com 201,00m; e, ao Oeste, com terreno 
de propriedade de José Francisco do Nascimento (sucessores), com 201,00m, ambos da Rua da Floresta, tudo de 
conformidade com a medição feita pela Superintendência do órgão do Estado e constante do proc. nº 1.337/75-GC, 
processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência 
expressa na planta e no memorial descritivo dos titulares do imóvel confrontante, da matrícula nº 27.937, consistente do 
limite do Sul: João Nogueira da Silva, Marlio Dantas Forte, Fabio Silva Soares de Carvalho e Jorge Luiz Azevedo da Silva, 
com 36,61m; ao Leste, com Genecy Maria da Silva Santos, com 20,35m + 43,59m, Pedro José dos Santos, Fabio Djalma 
da Silva, Joseildo Djalma da Silva, Darinese Lúcia do Nascimento, Leonardo Henrique Nascimento da Cunha, Ana Luiza 
Barbosa Lima, Valter Luiz de Lima, Ana Ligia Fonseca, Maria Aparecida Pereira e Maria Dália Fonseca Wilczynski, com 
144,27m; e, ao Oeste, com José Assis do Nascimento e André Laurent Taieb, com 13,83m, Seane Maria Rodrigues, Maria 
Simony Darly dos, Maria Catarina de Arruda, Ana Maria do Nascimento, Carlos Damião dos Santos, Ana Caroline dos 
Santos Teixeira, com 73,71m, José Rodrigues Sobrinho, Maria Simony Darly dos, Valdecir de Morais Neto, Maria Lúcia 
Correia de Sousa, com 42,50m, Maria Francisca do Nascimento, Maria Eugenia da Silva, Maurino Trajano Miranda e Jose 
Francisco do Nascimento, com 66,85m. NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes 
trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação de área foi instruído com documentos enumerados no art. 
213 da Lei de Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral e imobiliário para exame e 
conhecimento do interessado. Nos termos do §4º do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação 
resulta na presunção legal de anuência dos confrontantes ao pedido de retificação de registro. Portanto as opções que a 
lei confere aos NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e, 3) deixar transcorrer o 
prazo aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no 
futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5º da LRP). 
Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, 
poderá ser deferida a retificação pretendida.  

Natal, 02 de setembro de 2021. 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 1 (Uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BAL-

0058A-RN, com extensão de 1.321,26 metros., localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do 
Algodão, município Govenador Dix-Sept Rosado-RN.  

 Renovação de Licença Simplificada para 1 (Um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BR-0053-RN, com 
extensão de 318,00 metros, localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Brejinho, município Upanema-
RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A Gera Solar GD LTDA, inscrito no CNPJ: 28.525.466/0001-20, torna-se público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte IDEMA a Licença Simplificada com 
número de processo Nº 2021-159553/TEC/LS-0083 com validade de 23/08/2027 para atividade de Usina 
Fotovoltaica. 

Ramon de Oliveira Júnior 
Sócio Administrador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 – SEIMURB
PROCESSO Nº 1493/2021

Fica suspensa a sessão de abertura anteriormente marcada para o dia 08 de setembro de 2021 às 
09h00mim da Tomada de Preços Nº08/2021 -SEIMURB, cujo objeto Contratação de empresa 
Especializada para a realização da Obra de Serviços de Reforma e Manutenção na UBS Maria 
Soares da Costa, até ulterior deliberação.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021 – SMS

PROCESSO Nº 1492/2021
Fica suspensa a sessão de abertura anteriormente marcada para o dia 09 de setembro de 2021 às 
09h00mim da Tomada de Preços Nº 09/2021 –SMS, cujo objeto Contratação de empresa 
especializada para a realização da Obra de Serviços de Reforma e Manutenção na Unidade 
Básica de Saúde Dr. Helênio Gurgel, até ulterior deliberação.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra - Presidente/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 823.121/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 28 de setembro de 
2021, às 08h00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito 
Pedro Izidro de Medeiros”, a Tomada de preços nº 006/2021, do tipo menor preço global em 
regime de empreitada por preço Global, visando PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
(PASSAGENS MOLHADAS) NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN). O Edital encontra-
se disponível Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de 
Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, 
no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de setembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O Município de Fernando Pedroza, 01.612.369/0001-18, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
simplicada, com prazo de validade até 31/08/2027, em favor do empreendimento construção de 
galpão industrial têxtil, localizado na Rua Milce Carvalho Trindade, S/N, Miguel Trindade – 
Fernando Pedroza/RN.

Sandra Jaqueline Jota Ribeiro
Prefeita Municipal

OSebrae no Rio Grande do Norte 
inicia, nesta quinta-feira 9, a 
segunda edição da Trilha Solar, 

uma jornada de capacitações estrutu-
radas especifi camente para acelerar 
resultados fi nanceiros e comerciais 
das empresas integradoras do setor 
de energia solar. A ação faz parte do 
Programa RN Solar e começa com o 
workshop ‘A gestão da sua empresa 
como ferramenta de diferenciação no 
mercado’, que ocorre presencialmente 
na sede do Sebrae-RN, em Natal. A Tri-
lha Solar 2021 tem início neste mês e 
vai até novembro próximo, com deba-
tes, palestras, mentorias, atendimen-
tos individualizados e aproximação 
comercial entre os elos dessa cadeia 
produtiva. A programação conta com 
encontros remotos e presenciais. In-
formações sobre a trilha pelo telefone 
84 99987-4113 e as inscrições podem 
ser feitas pelo link https://bit.ly/Trilha-
Solar-SEBRAE

A segunda edição dessa série de 
capacitações está sendo realizada 
justamente no momento em que o 
segmento passa por uma renovação 
em função do Marco Legal, estabeleci-
do pelo Projeto de Lei 5929/2019, que 
tramita para aprovação no Congresso 
Nacional. O texto já passou pela Câ-
mara dos Deputados e será votado 
no Senado posteriormente. “Com a 
crise hídrica e o aumento da conta 
de energia, a procura pela instalação 
de painéis fotovoltaicos deve crescer 
nos próximos meses. E as empresas 
precisam de qualifi cação técnica e 
gerencial para estarem preparadas 
para atender a essa demanda, além de 
construir uma forte presença digital 
para divulgação dos produtos e servi-
ços” explica a gerente da Unidade de 
Desenvolvimento Setorial do Sebrae-
-RN, Lorena Roosevelt.

Segundo a analista técnica do 
Sebrae, o Rio Grande do Norte pos-
sui alto grau de irradiação solar e 
um grande número de empresas 
integradoras, que juntas têm alta 
capacidade para ampliação da 
energia renovável solar fotovol-
taica - boa para o meio ambiente 
e para o bolso do consumidor. De 
acordo com dados da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel), 
o setor de energia solar fotovoltai-
ca cresceu 175% na comparação 
entre 2019 e 2018 no Rio Grande do 
Norte e a estimativa é que em 2040 
só a energia do sol represente 32% 
da matriz energética brasileira.

Trilha de capacitação busca melhorar 
gestão de negócios da energia solar
SEBRAE | Capacitações 
vão trabalhar processos 
empresariais, presença digital, 
branding, finanças, marketing, 
venda, modelos de negócio 
e regulação do segmento de 
energia solar. A trilha começa 
nesta quinta-feira 9. As 
inscrições continuam abertas

AGÊNCIA SEBRAE

RN tem alto grau de irradiação solar e grande número de empresas integradoras
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JOÃO RICARDO CORREIA jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

E o STF vai se achando Supremo

Bolsonaro foi eleito presidente da República como uma 
resposta da maioria dos eleitores a um sistema carcomi-
do pela sanha, comandada por alguns petistas - liderados 

pelo ex-presidiário e ex-presidente Lula da Silva, de roubar os 
cofres públicos, segundo apontaram investigações policiais. 

No mais, ele é apenas um político tradicional, como tantos 
outros, acostumados aos acertos para se manter no poder. En-
tretanto, mesmo com todas as defi ciências, não falta ao polê-
mico 01 do país a audácia necessária para dizer o que muitos 
gostariam de gritar, principalmente contra atos protagoniza-
dos por ministros do Supremo Tribunal Federal.

Pena que precisamos de um sujeito tipo Bolsonaro para 
ter que ouvir verdades ditas de forma tão clara e corajosa. 
Daí, surgem os puritanos, democratas, santos, santas, isen-
tos, isentas, patriotas, especialistas em redes sociais, em he-
morróidas, em tudo, para taxar o presidente da República de 
adjetivos dos mais diversos. Muitos querem até expulsá-lo do 
cargo para o qual foi eleito pela maioria, que até - parte dela 
-  ensaia alguns movimentos, mas ainda permanece acuada 
pela ameaças dos todo-poderosos do STF. Até quando conti-
nuaremos reféns dessa situação? Permaneceremos comanda-
dos pelo fundo, como canoa?

Naufrágio
Após o 01 da República, Jair Bolsona-

ro, criticar o Supremo Tribunal Federal, 
neste 7 de setembro, o presidente do STF, 
ministro Luiz Fux, deu uma de arrocha-
do e afi rmou que “ninguém fechará esta 
Corte”.  Pois é... Já houve quem dissesse 
que nem Deus afundaria o Titanic, mas o 
famoso navio foi parar no fundo do mar.  
Fux, Fux... 

Educação
Informes chegam ao colunista dando 

conta que escolas, em Natal, estariam em 
plena execução de planos onde a liberda-
de e a libertinagem estariam juntinhas. 
É fi car de olho e evitar essa invasão às 
crianças e adolescentes. Quer dizer, se os 
pais e mães discordarem dessas safade-
zas promovidas por fi lhotes de chocadei-
ras espalhados por aí.

Emergência
O Governo do Rio Grande do Norte, 

através da Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil, decretou situ-
ação de emergência em decorrência da 
estiagem nos municípios de Parará e 
São Miguel, na região do Alto Oeste po-
tiguar, e que permanecem em colapso 
hídrico. 

Emergência 2
O Decreto de Situação de Emergên-

cia por Seca está publicado na edição do 
Diário Ofi cial do Estado deste sábado 4 e 
tem validade por 180 dias.

Dourado
O alerta sobre o câncer in-

fantojuvenil é realizado durante 
todo o ano. O mês de setembro 
é um marco para essa atenção, 
com o “Setembro Dourado”. 
Hoje, dia 9, às 17 horas, a Casa 
Durval Paiva fará uma live, em 
seu perfi l do Instagram (@casa-
durvalpaiva), sobre o panorama 
nacional da oncologia pediátri-
ca. O jornalista Fernando Cam-
pos entrevistará a presidente da 
Confederação Nacional de Ins-
tituições de Apoio e Assistência 
à Criança e ao Adolescente com 
Câncer,  Teresa Cristina.

Frase
De Ariano Suassuna: “A 

massifi cação procura baixar a 
qualidade artística para a altura 
do gosto médio. Em arte, o gos-
to médio é mais prejudicial do 
que o mau gosto... Nunca vi um 
gênio com gosto médio.”

REPRODUÇÃO/AGÊNCIA SAIBA MAIS/CAROL LOPES

Grupo exige volta de linhas e retorno 
de 100% da frota de ônibus em Natal

Um grupo composto por, 
aproximadamente, 50 
pessoas foi à sede da Se-

cretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana de Natal (STTU), na 
manhã desta quarta-feira 8, rei-
vindicando o retorno das linhas 
de ônibus que foram retiradas de 
circulação em Natal durante a 
pandemia da covid-19.

Em suas redes sociais, a vereado-

ra Divaneide Basílio (PT) disse que 
o prefeito Álvaro Dias vai receber o 
grupo na próxima semana. “Uma 
comissão foi estabelecida para ne-
gociar com a Secretaria, composta 
por dois representantes por zona. 
Acabamos de saber que na segunda, 
o prefeito vai nos receber”.

Segundo a parlamentar, des-
de maio do ano passado, mais 
20 linhas de ônibus foram sus-

pensas na capital potiguar, entre 
elas a 01A, 01B, 12-14, 13, 18, 20, 
23-69, 30A, 31A, 34, 41B, 44, 48, 
57, 65, 66, 81, 587, 588 e 592.

Em março passado, estudantes 
fi zeram um protesto na sede da ST-
TU e reivindicaram a volta da meia 
passagem em horários de pico e o 
retorno de 100% da frota. Na épo-
ca, o titular da pasta, Paulo César 
Medeiros, disse ao Agora RN que 

as reivindicações não eram compe-
tência da Secretaria e que mesmo, 
após decisão da Justiça – que deter-
minou o retorno de 100% da frota, 
volta da meia passagem e gratuida-
de para idosos – as empresas não 
estariam cumprindo as ordens.

No dia 28 de julho, a meia 
passagem voltou a valer, porém 
a frota de ônibus ainda não tinha 
voltado aos 100%.

PROTESTO | Vereadora 
Divaneide Basílio disse que o 
prefeito Álvaro Dias receberá 
comissão para tratar assunto

Cerca de 50 pessoas foram à sede da 
STTU, na manhã desta quarta-feira
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita_nutrigastro
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Vinho Laranja
REPRODUÇÃO

E existe mesmo vinho laranja? 
Existe agora mais uma categoria 
no mundo do vinho? A resposta é: 
NÃO! Fiquem tranquilos, pois vou 
explicar direitinho e perceberão que 
é bastante simples de entender.  

- Primeiro ponto pra entender é que 
ele não é feito de laranjas e não é 
uma nova categoria no mundo dos 
vinhos. 
- Vinho laranja é como são chama-
dos os vinhos brancos que são ela-
borados em contato com as cascas 
das uvas (ou seja, com maceração), 
assim como acontece na elaboração 
de vinhos tintos. 
- Tradicionalmente, os vinhos bran-
cos são elaborados sem esse conta-
to. O termo mais apropriado seria: 
vinho branco com maceração. 

Uma região muito famosa para a produção deste tipo de vi-
nho é Friulli-Venezia Giulia, no nordeste da Itália. Um dos mais 
célebres produtores é o Josko Gravner, que resgatou técnicas 
ancestrais e fez fama mundial ao produzir um dos mais renoma-
dos vinhos laranjas da atualidade. Ultimamente, vem crescendo 
bastante a produção de vinhos laranja, com ótimos exemplares 
espalhados em todo o mundo.

O contato com as cascas dá ao vinho branco aromas um pouco 
diferentes dos convencionais, e também podem conferir taninos 
ainda que em pequena quantidade. Isto faz com que estes vinhos 
apresentem uma estrutura mais fi rme. Deste modo, são excelentes 
vinhos para harmonizar com pratos mais ousados, com sabores 
acentuados. 

E quem faz a produção

Como é essa elaboração?

A cada dia a taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI co-
vid-19, na rede de saúde 

pública do Rio Grande do Norte, 
tem diminuído, segundo dados da 
plataforma Regula RN. No feriado 
de 7 de setembro, a ocupação de 
leitos críticos fi cou abaixo de 30%, 
pela quarta vez em 2021. Para o 
professor Ricardo Valentim, coor-
denador do Laboratório de Inova-
ção Tecnológica em Saúde (Lais) 
da UFRN e integrante do comitê 
científi co do RN, o cenário tem 
algumas justifi cativas, como a co-
bertura vacinal e a adesão da po-
pulação aos protocolos sanitários.

O pesquisador detalha que, des-
de o fi nal de maio passado, o estado 
potiguar tem experimentado uma 
redução gradual e sustentada de 
novos casos. O período citado é re-
ferente ao pico da segunda onda da 
pandemia da covid-19. “Com a redu-
ção de novos casos, as internações 
também começaram a cair. Atu-
almente, os óbitos também estão 
em redução. Do inicio de junho até 
agora, os dados epidemiológicos no 

RN têm reduzido de forma sustenta-
da, ou seja: semana após semana”, 
destaca.

Valentim pontua que, ao anali-
sar a taxa de ocupação dos leitos, é 
necessário considerar a redução no 
número de leitos disponíveis. Se-
gundo ele, no fi nal de maio eram 430 

de leitos de UTI disponíveis na rede 
SUS do estado. Até esta quarta-fei-
ra 8, a oferta foi reduzida para 230 
leitos. Para o pesquisador, os leitos 
que não mais existem para essa de-
manda estavam “ociosos” e, por isso, 
precisaram ser remanejados para 
atender outras doenças.

“Não só reduziu a ocupação, 
como diminuiu a oferta de leitos. 
Não havia mais necessidade desses 
leitos, que estavam ociosos. Tanto 
leito de UTI como leitos clínicos. O 
mais signifi cativo, nesse contexto, 
é o leito de UTI. Ao analisarmos es-
ses dados, vemos que a pandemia 

no RN, da perspectiva assistencial, 
está controlada”, avalia.

A análise do professor da UFRN 
leva em consideração, ainda, que 
até o mês de junho, a média de so-
licitações de internações era de 100 
pedidos diários. Tal pontuação vem 
reduzindo, conforme avaliação de-
le, a cada mês. Hoje em dia, os pe-
didos fi cam abaixo de 20. “Tem dia 
com mais, outros com menos. Tem 
dia que chega a ter 10 pedidos de 
internações”, comenta.

Sobre a ameaça existente em 
torno da variante Delta, Valentim 
reforça a segurança e efi cácia da 
vacinação no enfrentamento des-
sa realidade. “O RN tem cobertura 
vacinal acima de 81% da população 
adulta. Com certeza isso tem in-
fl uenciado o controle da pandemia 
da covid-19 no estado. Mesmo com 
a introdução da variante Delta, a 
imunização tem produzindo um 
impacto positivo na transmissi-
bilidade e redução no número de 
casos”, pondera.

Por fi m, o pesquisador afi rma 
que, para continuar controlando a 
pandemia, é necessário que a po-
pulação permaneça adotando os 
protocolos sanitários já conhecidos, 
como o uso de máscara e a higie-
nização das mãos. Além disso, ele 
reforça a importância de concluir o 
esquema vacinal: “É provável que nos 
próximos dias, se a população conti-
nuar se ajudando e se imunizando, o 
estado continuem observando essas 
tendências de redução gradual e sus-
tentada que tem se mantido”.

REPRODUÇÃO

Valentim afi rma que, para continuar controlando a pandemia, é necessário que a população permaneça adotando protocolos 

Pesquisador explica redução na ocupação de 
leitos e avalia ameaça da variante Delta no RN
CIENTISTA| Ricardo Valentim 
pontua que, ao analisar a 
taxa de ocupação dos leitos, 
é necessário considerar a 
redução no número de leitos 
disponíveis
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

NABY FEZ 50
Uma festa leve, todos na 

mesma sintonia de amizade. Tudo 
para festejar na véspera do feriado, 
e no dia mesmo, os 50 anos da 
virginiana típica, Adriana Naby. 
Comemoração cheia de propósito 
e signifi cado. 

Setembro, dia 24, também mar-
ca a data de seu renascimento. Há 
um ano ela se recuperava de uma 
grave enfermidade que a deixou 
dias na UTI. Então era preciso 
celebrar.

                                 *
Nos jardins do Espaço Renata 

Motta padre Francisco Fernandes 
celebrou uma missa de agradeci-
mento pela vida da aniversariante, 
que também ganhou palavras 
lindas do amigo Albany Dutra. 
Emoção e precisão a cada sílaba 
pronunciada que muito tocou os 
convidados, a maioria formado por 
amigas de longas datas, muitas dos 
tempos de Colégio das Neves.

                                   *
Num look verde esperança, 

trazido de Sampa especialmente 
para a data, Adriana Naby estava 
iluminada! E a festa rendeu ao som 
de Th iago Novaes e Fumaça. Coisas 
de Dani decorou o lugar com muita 
vitalidade nas cores. Daniel Bezerra 
assinou o bolo e os doces foram de 
Andrea Motta. Tudo tão bom, tão 
astral que as últimas só saíram após 
a meia-noite. Entre as presentes, 
Andréia Moura, Adriana Sinedino, 
Claudinha Santiago, Daniela Diniz 
Maria Helena Nóbrega, Luciana 
Santa Rosa. É essa querida agora 
cinquentona merecia tanta alegria.

CHÁ DA MARI
De casamento marcado em 2022 

e também mudança para a Suécia, a 
cirurgia dentista Mariana Simonetti, 
a noiva do engenheiro civil Arthur 
Cardoso,  reuniu amigas chegadas 
em “chá de panela” divertido, com o 
tema: girl from Natal. Animação não 
faltou no salão de festa do Maria José 
Gurgel, que foi decorado pelo incrível 
Diogo Maia, amigo da bela, que até 
soltou a voz, entre um intervalo e 
outro do cantor Caius Felipe. As 
delícias do paladar fi caram a cargo  
de Rachel Costa. 

GABI&GABI
Filha dos queridos Patrícia 

Benning e George Ramalho, e que 
reside no Rio de Janeiro, Gabriela 
Leal ofi cializou a união com Gabriel 
Mathias. Casou na Maison Paineras, 
no Alto da Boa Vista. Uma união 
diferente, onde os amigos do casal 
Ana Luísa Saraiva e Eduardo Araújo 
celebraram a boda, que foi adida 
um ano, por conta da pandemia da 
covid-19. A coluna deseja muitas 
felicidades aos pais do fofo Caetano, 
de sete meses.

EM FAMÍLIA 
Ao lado do amado Leandro Me-

deiros e na morada dos pais Arnóbio 
e Maria Helena Pacheco, em Areia 
Preta, a engenheira e arquiteta Lilian 
Pacheco festejou a chegada aos 37 
anos de vida. Mãe da fofa Liz, ela fez 
questão de usar os talentos fl orais 
e decorar o espaço para registros 
fotográfi cos. Blogger em outros 
tempos, hoje ela se dedica a empresa 
de designer fl oral, que leva seu nome.

G-20
Família unida é a família Santos 

que viajou toda junta e misturada. 
Foram dias passeando pelo Sul, por 
Santa Catarina, com idas a Blume-
nau, Camboriú, Penha e Pomerode, 
claro, com horas de diversão 
(principalmente para as crianças) 
no Parque Beto Carreiro World. No 
grupo, Kalina Flor/Carlos Kelsen, 
Klevelando Augusto/Flávia Fasanaro, 
Lúcio Teixeira/Carminha Santos, 
Ilana Karina/Mucio Araujo e Marcelo 
Roberto/Geórgia Holanda.

TAMPINHAS
Idealizado pelo produtor cultural 

Ramon Rodney, a campanha “Tampi-
nha Legal” foi abraçada pela Câmara 
Municipal, por sugestão do vereador 
Tércio Tinoco, neste Setembro verde, 
mês de luta  da Pessoa com deficiên-
cia. A Casa será ponto de recebimento 
tampinhas plásticas de refrigerantes, 
garrafões de água e outras bebidas. 
Tudo será revertido em doações de 
cadeiras de rodas para a pessoas com 
mobilidade reduzida. “O objetivo 
principal é  estimular a consciência 
ambiental e a responsabilidade social 
da população natalense”, comentou 
o presidente do legislativo municipal, 
Paulinho Freire.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Seyssa Praxedes, Vicente Neto, Wendell Paiva e Fred Salsa 

BOAS & CURTAS
#DESTAQUE

Os 15 anos da Mostra Sesc de Arte e Cultura serão co-
memorados no próximo dia 10 de setembro. Na programa-
ção Duo Groover e Khrystal, além do grupo musical Fuxico 
de Feira. A partir das 19h, na Cidade Alta.
Cristiane Cinelli, Katianna Vasconcelos e Rafaela Suguiura, 

o trio Nossa Festa já preparando o Natal, que promete ser o mais 
belo e sortudo de todos. A mensagem central do ano será Esperan-
ça. Fique de olho!
Os irmãos Magno Vila e Nilo Vila comemoram a 

conquista do maior prêmio mundial do segmento funerário, 
o Pursuit of Excellence Award, por meio do Memorial Vila 
Centro de Velório São José.
Sabe Bruna Surfi stinha, que de fato se chama Raquel 

Pacheco? Virou mãe, e de Gemeas. Elis e Maria, fruto da união com 
o ator e artista plástico Xico Santos nasceram no Rio de Janeiro, 
onde o casal reside.

Toda lindinha Mariana Simonetti só risos no 
chá de panela organizado pelas amigas

Resplandecendo alegria, 
Adriana Naby nos festejos de seus 5.0

No Rio, amor em profusão no casório de 
Gabriel Mathias e Gabriela Leal

A designer fl oral Lilian Moura 
em pose de aniversário

O que diz muito sobre você?“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃOANDREY LOURENÇO

ANDRÉ GOMES/ KADUCOMK

B-DAY WENDELL PAIVA

DIVULGAÇÃO

Era uma vez uma engenheira agrô-
noma catarinense que há sete anos 
se transformou numa das maiores 
doceiras de Natal. GISELE SOARES 
acreditou num sonho. Primeiro 
comandou a Astral. Partiu para 
Sampa com a cara e a coragem para 
se especializar em confeitaria, pa-
rou um pouco, teve o filho Lorenzo 
e surgiu a oportunidade de assumir 
a Bocaditos. O que era bom, ficou 
excepcional, virou referência em 
confeitaria artesanal e hoje acumu-
la sweet premiações. Hoje são duas 
unidades, Ponta Negra é Petrópolis, 
ambas. Petfriendly. “Quando 
queremos algo, podemos naquele 
momento não ser a melhor, mas 
podemos nos tornar. Acredite nós 
sonhos”, afirma @giselebicaditos
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ADRIELMO GUILHERME DE MACEDO – BONAVES, CNPJ sob n° 18.700.968/0001-96, 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 atividade de abate de animais (frango), localizado no Sítio 
Mulungu, s/n, Zona Rural, município de Santa Cruz/RN. 

 
ADRIELMO GUILHERME DE MACEDO  

Representante legal 

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 ordinário. 
Solicitante: Sra. CRISTIANE NASCIMENTO ALVES, brasileira, solteira, servidora pública, portadora do RG n° 1326875 – 
SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n° 875.054.874-34, residente e domiciliada na Rua Adolfo Gordo, 1035, apt. 1035, 
Cond. Residencial West Village, bloco Colorado T-02, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59770-590, 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 na Rua Cruzeiro do Sul, 150, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 518,95m² (quinhentos e dezoito metros e noventa e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.01.0222.0000.7, e sequencial n° 
1.001894.8. CEP: 59.178-000. Ao NORTE: Confrontando com VICENZO RABITA medindo 36,69 m;  AO SUL:  
Confrontando com TÂNIA PESSOA medindo 36.03 m; AO LESTE: Confrontando com RUA DO CRUZEIRO, medindo 15.66 
m; AO OESTE: Confrontando com PIPA INVEST. PARTICIPAÇÕES E ADM. IMOB. S/S LTDA medindo    14.25m;  Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 180.000,00. A 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 o Sr. Vicenzo Rabita, a empresa Pipa Invest Participações e Adm. Imob. S/S Ltda, a Sra. 
Tania Pessoa, 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, 09.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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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 ordinário. 
Solicitante: Sra. KARINA CRISTINA DA SILVA, brasileira, técnica em enfermagem, solteira, portadora da cédula de 
Identidade RG n° 33.917.305-1 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 296.440.438-04, residente e domiciliada na  na Rua 
Estevam Felismino, n° 40, Cabeceiras, 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 em Rua Projetada, com acesso pela Rua Murici, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 500,00m² (quinhentos metros quadrados), imóvel inscrito junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.07.5290.0000.9 e sequencial n° 1.007841.0. CEP: 
59.178-000.  Com a Seguinte confrontações: Partindo do ponto 1 de coordenadas UTM 273.178,69 e 9.309.804,80; dai com 
azimute de 146º56’39", mede 20,00m até o ponto 2; dai com azimute de 56º56'39", mede 25,00m até ponto 3; dai com 
azimute de 326º56'39", mede 20,00m até o ponto 4; dai com azimute de 236º56'39", mede 25,00m até o ponto inicial 1, 
fechando um polígono de 500,00m² de área. Limita-se ao norte com a Rua Projetada, ao sul com João Barbosa Filho, ao 
leste com o Sr. Antônio Alves e ao oeste com Gisélia Santos da Silva Rafael. Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 60.000,00. A 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 o Sr. João 
Batista Filho, 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, 09.09.2021 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

Notário e Registrador 

LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA 
 CAMAR RN MARICULTURA LTDA, CNPJ 11.808.952/0003-1402, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte 
licença: 
- Licença de Alteração – LA referente ao processo 2020-152297/TEC/RLO-0792, para inclusão de cinco 
tanques/viveiros com uma área de 6,34ha, tanques/viveiros com uma área de 7,22ha, tanques/viveiros com 
uma área de 7,68ha, tanques/viveiros com uma área de 6,84ha e tanques/viveiros com uma área de 10,16ha, 
um canal de abastecimento com 0,69ha, uma bacia de sedimentação com 4,51ha, um canal de 
drenagem/Bacia de Sedimentação com 1,02ha e acessos e vias externas com 4,15ha, totalizando uma 
alteração de 48,61. Localizado na zona rural do município de Galinhos/RN. 

José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho 
Diretor 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
USINA DE ENERGIA EOLICA CAICARA I SPE S.A., CNPJ 15.313.271/0001-74, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 26 de agosto de 2027 em favor do empreendimento 
Usina de Energia Eólica Caiçara I, localizado no município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
FERNANDES E QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 20.783.185/0001-65, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Renovação da licença de operação (RLO) para um posto de combustível, localizado na Avenida da 
Independência, 1080, Centro, Pau dos Ferros, /RN CEP 59900-000.  

 
FERNANDES E QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA  

Representante Legal 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
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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. ROMILDO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG n° 1057562 – SSP/RN, e 
inscrito sob o CPF/MF n° 736.343.874-91, residente e domiciliado na Travessa dos Flamingos, 93, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, 
Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici com a Travessa Murici, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, com 2.553,00m² (dois mil, quinhentos e cinquenta e três metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.07.4712.0000.0 e sequencial n° 1.010232.9.  Inicia -se 
a descrição deste perímetro no vértice -M-0001, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - 
SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 9.309.807,325m e E 273.105,048m de altitude 30,00m; deste segue 
confrontando com a propriedade de TRAVESSA  TUIN, com azimute de 141°59'14" por uma distância de 42,46m  até o 
vértice -M-0002, de coordenadas N 9.309.773,872m e E 273.131,196m de altitude 30,00m; deste segue confrontando com 
a propriedade de TRAVESSA MURIÇI, com azimute de 234°48'29" por uma distância de 61,28m  até o vértice -M-0003, de 
coordenadas N 9.309.738,557m e E 273.081,118m de altitude 30,00m; deste segue confrontando com a propriedade de 
RUA MURIÇI, com azimute de 320°56'45" por uma distância de 32,68m  até o vértice -M-0004, de coordenadas N 
9.309.763,935m e E 273.060,528m de altitude 0,00m; deste segue limitando-se com o confrontante MATEUS OLIVEIRA  
LIMA, com azimute de 333°36'13" por uma distância de 8,18m  até o vértice -M-0005, de coordenadas N 9.309.771,262m e 
E 273.056,891m de altitude 30,00m; deste segue, com azimute 53°10'17" por uma distância de 60,16m  até o vértice -M-
0001,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 204,76 m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 140.000,00. 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, 09.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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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 Ordinário. 
Solicitante: Sr. ROMULO CEZAR ALVES, brasileiro, construtor, divorciado, portador da cédula de Identidade RG n° 
27387501301 – CRJ/RJ, inscrito no CPF/MF n° 265.540.976-00, residente e domiciliado na Rod. RN 003, s/n, Praia de 
Sibauma, 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 Rua das Pedrinhas, fazendo esquina com a Rua Cruzeiro do Sul, 
n° 04, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 46,98m² (quarenta e seis metros e noventa e oito decímetros 
quadrados), imóvel sem inscrição junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. A 
descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas E 273638.705m e N 9310297.221m, confrontando-se com a RUA 
PEDRINHAS, 04, com os seguintes azimutes e distâncias, respectivamente: N 35°04’58.51’’ e S 6°23’57.38’’ com 
comprimento de 2,90m até o vértice 2, frente e rua; deste, segue paralelo com a uma casa, de coordenadas E 
273635.067m e N 9310293.446m, confrontando-se com o vizinho ALDENOR GAMA DE FREITAS, com os seguintes 
azimutes e distâncias, respectivamente: N 35°04’58.84’’ e S 6°23’57.72’’ com comprimento de 11,10m até o vértice 3, final 
do prédio; deste, segue confrontando com uma casa, de coordenadas E 273641.850m e N 9310285.619m, confrontando-se 
com a vizinha PATRICIA MARIA MACHADO PAES, com os seguintes azimutes e distâncias, respectivamente: N 
35°04’58.23’’ e S 6°23’58.43’’ com comprimento de 2,90m até o vértice 4; deste retornando até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro, confrontando-se com a RUA CRUZEIRO DO SUL.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 75.000,00. 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 a Sra. PATRICIA MARIA 
MACHADO PAES BARRETO, o Sr. ALDENOR GAMA DE FREITAS, 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, 09.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 
CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOSE FRANCISCO TORRES FILHO - ME, CNPJ: 04.577.210/0001-06, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de 
Licença Simplificada-RLS, para Indústria de cerâmica para produção de tijolos, com área de produção de 
4,6ha, sendo 200m2 de área construída, localizado no Sítio Picada I, 26, Zona Rural, Mossoró/RN. 
 

JOSE FRANCISCO TORRES FILHO 
PROPRIETARIO 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

  
MARIANE DA SILVA VICENTE- ME, CNPJ nº 30.976.900/0001-30, torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Regularização de Operação - LRO, com o prazo de validade 
até 03/09/2023, em favor do empreendimento para o comércio varejista de madeiras e artefatos instalada na 
Estrada do Fio, 85 – lote 11 – Vila Israel – Touros/RN. 

 
Mariane da Silva Vicente 

Proprietária 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 
MANGABEIRA COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 26.585.334/0001-68, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
de Operação com prazo de validade até 24/08/2027, em favor do empreendimento Posto de revenda varejista 
de combustíveis líquidos (Gás Comum, Etanol, Diesel S-10 e Diesel Com), com cap. total de armazenamento 
de 45,00 m³, localizado à Rodovia BR 226, Povoado de Mangabeira, s/n Macaíba/RN. 
 

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE 
Sócia Diretora 

Secretaria realiza 
mais de 700 
ações em 42 
comunidades

MOSSORÓ

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvol-
vimento Rural (SEADRU) 

divulgou balanço das ações 
executadas durante todo o mês 
de agosto em 42 comunidades 
rurais de Mossoró. Entre os prin-
cipais serviços realizados estão 
manutenção e instalação de 
poços, bombas e dessalinizado-
res, fi scalizações do Serviço de 
Inspeção Municipal e apoio na 
emissão da Declaração de Apti-
dão ao Pronafe (DAP).

O levantamento aponta a 
manutenção ou instalação de 46 
poços e bombas, 15 manuten-
ções em dessalinizadores, a en-
trega de 506 carros-pipas, além 
de 20 fi scalizações e orientações 
da equipe do Serviço de Inspe-
ção Municipal (SIM).

“O mês de agosto foi bem pro-
dutivo. Conseguimos dar apoio 
às comunidades com maior 
difi culdade no abastecimento 
de água através de carros-pipas. 
Fizemos muitas manutenções e 
consertos de poços, instalações 
de poços, instalações de bombas. 
Um dos destaques no mês de 
agosto foi a resolução de alguns 
problemas crônicos como a 
questão do sítio Santo Antônio”, 
destacou o titular da SEADRU, 
Faviano Moreira, que frisou ain-
da o início de serviço na adutora 
de Pedra Branca e construção de 
adutora na Vila Vintém.

“Iniciamos em agosto e va-
mos fi nalizar agora em setem-
bro um serviço de construção 
de adutora de aproximadamen-
te dois quilômetros nas regiões 
de Pedra Branca e Independên-
cia. Também construímos uma 
pequena adutora do setor da 
Vila Vintém, no polo Alagoinha, 
de aproximadamente 600 me-
tros no mês passado.”

Ainda no mês de agosto fo-
ram executadas quatro edições 
do programa Papo Rural - na Fei-
ra do Bode, além de 13 produto-
res assistidos pelo apoio médico 
veterinário e 23 comunidades 
atendidas pelo Mossoró Rural.

“Avançamos no Mossoró 
Rural, avançamos também nas 
reuniões de comunidade, avança-
mos com ações do SIM (Serviço 
de Inspeção Municipal). Conse-
guimos atuar em várias frentes, 
tanto na parte de recursos hídri-
cos, na parte de apoio técnico, 
assistência técnica, como o Mos-
soró Rural. Conseguimos avançar 
com relação a parte do Serviço de 
Inspeção Municipal, tanto com 
empresa, quanto retirando pro-
dutos de origem animal impró-
prios para o consumo”.

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

57,50m, situado no campo de produção ALTO DO RODRIGUES, município de Alto do 
Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 01 LINHA DE SURGÊNCIA do poço 

produção ALTO DO RODRIGUES, município de Alto do Rodrigues, RN.

produção ALTO DO RODRIGUES, município de Alto do Rodrigues, RN.

situados no campo de produção ESTREITO, município de Assú, RN.

7ET1651DRN-A; com destino as estações ET-U e ET-I, situados no campo de produção 
ESTREITO, município de Assú, RN.

7RP0065RN; 7RP0066RN, com destino a EC REP-A, situados no campo de produção 
RIO PANON, município de Assú, RN.

POCINHOS, município de Macau e Pendências, RN.

produção ESTREITO, município de Carnaubais, RN.
Renovação de Licença de Operação para 39 LINHAS DE SURGÊNCIA dos poços 

ART-II) situado no campo de produção ALTO DO RODRIGUES, município de Alto do 
Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 1 VAPORDUTO V1 a ser construído entre a 
futura UTE TERMOAÇU e a EV-III/ARG com 16,4km de extensão; situado no campo de 
produção ALTO DO RODRIGUES, município de Alto do Rodrigues, RN.

produção ALTO DO RODRIGUES, município de Alto do Rodrigues, RN.

produção ESTREITO, município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para 03 LINHAS DE SURGÊNCIA dos poços 

destino a EC-ET-R, situado no campo de produção ESTREITO, município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para 01 LINHA DE SURGÊNCIA do poço 

SÃO SEBASTIÃO, município de Alto do Rodrigues, RN.

produção ESTREITO, município de Assú, RN.
Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

A Petróleo Brasileiro S.A. UO-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Licença de Regularização de Operação 01 acesso de 76,09 metros entre os poços 
ET0121 e ET0846, localizado no campo de Produção de Estreito, situado no município 
de Assú, no estado do Rio Grande do Norte.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
POSTO FERNANDES LTDA, CNPJ: 12.334.962/0001-66, torna público que recebeu do IDEMA a LO, com 
prazo de validade até 16/08/2021, para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m³. Localizado 
à Av. Dep. Patrício Figueiredo Neto, n° 920, Cascalho, Alexandria/RN. 

  
POSTO FERNANDES LTDA 
CNPJ: 12.334.962/0001-66 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

 
POSTO LAJEDO LTDA, CNPJ 13.373.217/0001-99, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI) 
para o Posto Revendedor de Combustível, localizado na Rua João Martins Filho, 873 A, Bico Torto, 
Município de Apodi/RN. 

Bruna Cibelle de Queiroz 
Requerente/Procuradora 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim  

Rua Suboficial Farias, 280, - lado par, Monte Castelo, PARNAMIRIM - RN - CEP: 59140-255 - 84-3645 1716 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20(VINTE) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA: (  ) SIM (X) NÃO 

PROCESSO Nº 0804937-49.2017.8.20.5124 
AÇÃO: MONITÓRIA (40) 
AUTOR: L. CIRNE & CIA LTDA 
RÉU: JAILSON DOS SANTOS SILVA 
A Doutora TATIANA LOBO MAIA, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim, na forma da lei e 
no uso de suas atribuições, etc 
FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de MONITÓRIA (40), Processo 
de nº 0804937-49.2017.8.20.5124, proposta por AUTOR: L. CIRNE & CIA LTDA contra RÉU: JAILSON DOS SANTOS 
SILVA, tendo sido determinada a CITAÇÃO de RÉU: JAILSON DOS SANTOS SILVA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 444.202.854-00, atualmente residindo em lugar incerto e não sabido, para que o mesmo conteste a referida ação 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo 
legal, serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo legal, serão presumidas verdadeiras as 
alegações contidas na petição inicial. Eu, TENDSON ARTUR RIBEIRO DA SILVA, digitei. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de PARNAMIRIM, aos 26 de maio de 2021. 

TATIANA LOBO MAIA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
A CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL, Inscrita sob o CNPJ 09.234.399/0005-73, 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 02/09/2027, em favor do empreendimento Base de apoio de 
transporte de cargas perigosas, com as atividades de lavagem, troca de óleo e armazenamento de 
combustível (Diesel Comum e Diesel S-10) para abastecimento dos veículos da empresa, localizada na 
Rua Hernandes Alves Pereira, nº 1016, Treze de Maio, Município de Mossoró/RN. 

 
Fernando Antônio Lucena Soares 

Diretor Administrativo 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
ASSOCIACAO DOS OSTREICULTORES DE CANGUARETAMA/RN, CNPJ nº 28.899.978/0001-56, torna 
Público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a LRO - Licença de Regularização de Operação - para a atividade de ostreicultura, localizada 
no Rio Curimataú, Zona Estuarina de Canguaretama/RN. 
 

Sebastião Bento da Silva 
Presidente da Associação 

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3049/2021/1° Leilão e nº 3050/2021/2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados 
que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado 
físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes 
de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é 
parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 24/08/2021 
até 14/09/2021, no primeiro leilão, e de 21/09/2021 até 30/09/2021, no segundo leilão, em horário bancário, nas 
Agências da CAIXA nos estados de localização dos imóveis (Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins) e no 
escritório do leiloeiro Sr. Rudival Almeida Gomes Junior, Av. Luis Viana Filho, 6462, Ed. Empresarial Wall Street, 
Torre A- East Sala 509- Patamares, Salvador/ BA CEP: 41.730-101, Fone: (71) 98146-8452 /  (71) 98211-2013, 
das 8h às 18h. O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis. O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 15/09/2021, às 13:00 horas, e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 01/10/2021, às 
13:00 horas, ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço www.rjleiloes.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 

da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO FRANCISCO 

MARTINS JUNIOR 32874219487 MUTUARIO 
PRINCIPAL 2080034

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ 36.728.797/0001-95, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial - AE, com prazo de validade até 

31/08/2022, para o Canteiro de Obras da RMT (Pulmão) localizado na Zona 
Rural do Município de Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme - Diretor

Fórum discute 
oportunidades 
das energias 
renováveis

UFRN

Desafi os e oportunidades 
das energias renováveis 
foi a temática discutida 

na tarde desta quarta-feira, 8, em 
evento promovido pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e o Parque Científi -
co e Tecnológico Augusto Severo 
(PAX). O Fórum de Inovação e 
Negócios em Energias Renová-
veis tem como objetivo principal 
promover a aproximação entre 
academia, empresas e autorida-
des públicas, a fi m de promover a 
geração de novos negócios.

A cerimônia de abertura con-
tou com a presença do reitor da 
UFRN, José Daniel Diniz Melo, 
que ressaltou como a escolha do 
tema possui convergência com 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). 
“A sustentabilidade é importante 
para a sobrevivência do planeta”, 
afi rmou o professor.

Na coordenação do even-
to, o professor Mario González 
explicou que o Fórum reúne 
especialistas, consultores e pes-
quisadores para a geração de 
ideias, a troca de experiências, 
informações e novas propostas 
voltadas ao setor. A discussão e 
proposição acadêmica de temas 
de inovação é realizada nos eixos 
temáticos energia eólica onshore 
e off shore; energia solar; bioener-
gia; produção e armazenamento 
de energias renováveis.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico do RN, Jaime 
Calado, lembrou que o estado é 
destaque na produção de ener-
gias limpas. Ainda na opinião do 
gestor, a contribuição dos pesqui-
sadores da UFRN vem ampliando 
o desenvolvimento das energias 
renováveis no RN.

No painel “Energias Renová-
veis no RN: desafi os e oportuni-
dades”, moderado pelo professor 
da UFRN Mario González, são re-
cebidos como painelistas o diretor 
técnico da Associação Brasileira 
de Energia Eólica (ABBEólica), 
Sandro Yamamoto; o presidente 
da Associação Potiguar de Ener-
gias Renováveis (APER), Max Pe-
reira; o coordenador do Desenvol-
vimento Energético do RN, Hugo 
Fonseca; o presidente do Centro 
de Estratégias em Recursos Na-
turais e Energia (CERNE), Darlan 
Santos; e o diretor do Instituto de 
Inovação em Energias Renováveis 
(ISI-ER/SENAI), Rodrigo de Mello. 
A abertura do evento contou com 
a apresentação de representantes 
do Madrigal da UFRN, sob a co-
ordenação do professor Leandro 
Gazineo. 



A Unidade Central de Agentes 
Terapêuticos (Unicat) terá 
que passar por reformas que 

garantam melhores condições es-
truturais do imóvel onde funciona, 
em Natal. A obrigação ao Estado foi 
obtida pelo Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), por meio 
de uma ação civil pública (ACP), jun-
to ao Tribunal de Justiça do Estado.

Na decisão, a Justiça determi-
nou que o Estado implante uma 
subestação elétrica de 300 KVA; exe-
cute quadros gerais de distribuição 
de baixa tensão; elabore projetos 
de instalações elétricas; e ainda a 
climatize e feche os galpões. Todas 
essas providências terão que ser 

implementadas dentro do prazo 
de 120 dias. O ente público deverá 
comprovar o cumprimento do que 
foi ordenado  sob pena de multa di-
ária de R$ 5 mil.

Antes do ajuizamento da ação, 
o MPRN, através da 47ª Promotoria 
de Justiça de Natal, havia promovi-
do várias audiências e nessas oca-
siões o Estado, representado pela 
Secretaria de Saúde (Sesap), sempre 
estava se comprometendo a realizar 
as obras no prédio onde está instala-
da a Unicat. Inclusive, na penúltima 
audiência, em 04/06/2019, restava 
apenas a realização de obras para 
a climatização de galpões para a 
guarda de medicamentos e outros 
insumos e subestação de energia. 

Assim, decorridos mais de dois 
anos da última audiência, e com a 
atenuação da pandemia no RN, o 
magistrado decidiu que o Estado 
poderá realizar as obras faltantes; 
“essa providência poderia mesmo 
ser adotada sem necessidade de um 
provimento judicial, porque o pró-

prio ente público se comprometeu, 
em todas as audiências, a resolver 
as questões postas à apreciação ju-
dicial pelo órgão autor”. 

Por fi m, foi considerada a razão 
parcial do MPRN, no que pertine à 
concessão da tutela de evidência. E 
que, o próprio Estado reconhece a 
necessidade de realização das obras 
na Unicat. Tanto que alocou recur-
sos para a sua realização, apresen-
tou orçamentos em audiência, mas 
não realizou as obras.

Além disso, a decisão ainda 
pontua que “no momento atual a 
realização das obras é possível, não 
sendo mais plausível se alegar o com-
prometimento de sua realização em 
razão da pandemia de covid-19, uma 
vez ser público e notório que houve 
uma grande atenuação, e também 
por ser público e notório que os ór-
gãos públicos estatais do Estado do 
RN estão em pleno funcionamento, 
inclusive com atendimento presen-
cial, respeitadas as normas de higie-
ne e segurança sanitárias.”.

MPRN obtém decisão judicial para 
que Estado reforme sede da Unicat
REFORMAS | Providências 
elencadas, como 
climatização do galpão 
onde são acondicionados os 
medicamentos, deverão ser 
executadas em 120 dias

A Presidência do Tribu-
nal de Justiça do RN 
publicou a relação de 

inscritos para a seleção de es-
tagiários de nível médio para 
atuação junto a projetos li-
gados diretamente ao órgão. 
Foram registradas quase 460 
inscrições para a seleção, cuja 
oferta é de 40 vagas de estágio, 
além de formação de cadastro 
reserva com 60 vagas para cada 
turno. Os aprovados atuarão no 

Fórum Distrital Varella Barca, 
na Zona Norte de Natal.

Prova
Os estagiários serão selecio-

nados mediante prova de co-
nhecimentos com 30 questões 
objetivas, a ser realizada neste 
sábado, 11 de setembro, às 9h, 
na Escola Municipal Professora 
Iapissara Aguiar de Souza, situ-
ada na rua Ilhéus, 2599, bairro 
Potengi. A prova terá duração 

de três horas.
Serão 16 questões de língua 

portuguesa, quatro de mate-
mática e raciocínio lógico, seis 
de informática e quatro ques-
tões de conhecimento gerais. 
O candidato deve acertar pelo 
menos metade de cada uma 
das matérias.

Os candidatos devem com-
parecer ao local com antece-
dência mínima de uma hora 
antes do início da prova.

Seleção de estagiários de nível médio para 
fórum da Zona Norte tem 459 inscritos

TJRN

AGORA RN

Governo do Estado deverá comprovar o cumprimento do que foi ordenado, promovendo reformas na  Unidade Central de Agentes Terapêuticos, sob pena de multa diária de R$ 5 mil

• Geral Natal, quinta-feira, 9 de setembro de 202116
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Sabe aquele ditado que diz “a união faz a força”? Pois 
você pode abusar dele nesta quinta se quiser melhorar 
seu desempenho no trabalho, viu? O seu signo costuma 
valorizar muito a independência, mas é preciso 
aprender a trabalhar em equipe de vez em quando.

Apesar da Lua seguir em seu signo, vale a pena redobrar 
a atenção e focar nas tarefas do dia a dia se quiser que 
as coisas sejam feitas do jeito certo, Libra! A Lua vai se 
desentender com Plutão no  nal da tarde, deixando o 
clima meio tenso em casa, pedindo mais jogo de cintura.

Você começa o dia com a agenda cheia, no que 
depender das estrelas! Não vão faltar tarefas e 
serviços exigindo atenção nesta quinta, mas saiba 
que você terá que redobrar a dedicação para 
terminar tudo sem atropelos.

Agir nos bastidores continua sendo a melhor 
pedida para lidar com o serviço e evitar dor de 
cabeça por bobagens. No  nal da tarde, é melhor 
ter cautela porque você pode se chatear com 
gente fofoqueira ou mentirosa.

Nesta quinta, a Lua segue  rme em seu paraíso 
astral, mas nem tudo vai ser tão divertido quanto 
gostaria. O serviço também precisa de atenção e é 
melhor direcionar a sua criatividade para dar jeito 
nas tarefas pendentes, Gêmeos!

O dia promete ser tranquilo, desde que você 
consiga se concentrar no que precisa fazer. Pode ter 
ótimas ideias, mas antes de botá-las em prática ou 
apresentar em uma reunião, dê um passo atrás e veja 
se são sugestões práticas e realistas, meu bem.

A convivência com a família pode ajudar a levantar o 
astral nesta quinta, Câncer. Tudo indica que o pessoal 
estará mais do que pronto para estender a mão e ajudar 
no que for preciso! Aposte na praticidade e priorize as 
tarefas de rotina se quiser dar conta do serviço.

Pode se preparar para trabalhar dobrado se quiser 
dar conta de tudo e ainda cair nas boas graças da 
che a nesta quinta. Talvez precise controlar seu jeito 
exigente e mandão no  nal da tarde -- nem sempre 
dá pra conseguir que tudo seja feito do seu jeito.

Nesta quinta, concentre-se no serviço para resolver 
algumas coisinhas que estavam pendentes e que 
exigem um pouco mais de atenção. Você vai contar 
com ótimas ideias e um raciocínio ágil para encontrar 
soluções criativas para as tarefas de sempre.

Você começa o dia com bom humor para lidar com 
colegas, clientes e até aquelas tarefas chatas que 
costumam aparecer de vez em quando. Se tem planos para 
uma viagem no  nal da tarde, redobre a atenção e planeje 
direitinho cada etapa para diminuir os obstáculos, tá?

As  nanças continuam ocupando boa parte da sua atenção 
nesta quinta, Virgem! Talvez você não ganhe na loteria hoje, 
mas vai ser mais fácil encher o bolso se ralar dobrado. Um 
trabalho extra, por exemplo, pode trazer aquela grana a 
mais que estava precisando para acertar os boletos tudo.

Nesta quinta, pode ser um desa o manter o foco 
no que precisa ser feito e, ao mesmo tempo, manter 
uma certa distância para perceber as mudanças que 
estão apontando no horizonte. Preste atenção ao seu 
sexto sentido, que segue mais ativo do que o normal.

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
Hoje tem Brasil e Peru na Globo 
pelas eliminatórias. Tem, maneira 
de dizer. Tudo indica que sim.A 
propósito do futebol na Globo, a 
escolha do “Craque  do Jogo” está 
acontecendo normalmente...... 
E, mais uma vez demonstrando a 
sua inutilidade, em Corinthians e 
Juventude, o escolhido foi Luan, 

reserva e que só entrou nos minutos 
fi nais...... Ninguém aqui vai querer 
consertar cabeça de torcedor, mas 

este desrespeito com o atleta poderia 
ser evitado...... Ou senão, se ninguém 

consegue ou tem vontade de fazer 
isso, vamos deixar combinado que 
não é uma coisa séria e ponto fi nal.
A jornalista Adriana Mabilia, 

depois de quase dois anos na área de 
internacional da CNN Brasil, fi cou 
pouco tempo na Jovem Pan...... E 

já se acertou com a TV Cultura...... 
Jovem Pan que passou a contar em 

Brasília com o repórter Túlio Amâncio, 
que era da TV Paranaíba, afi liada da 

Record no triângulo mineiro.

Serviço completo
Para não deixar pela metade, a 

informação completa do “Master-
Chef ” é a seguinte: a Band procurou 
a Endemol, seis meses antes do pra-
zo estipulado, que seria março de 
2022, e já demonstrou interesse em 
renovar os direitos do programa.

E por mais três anos.

Fila das sete
Vencedora da “Superdança dos 

famosos”, Paolla Oliveira, agora, vai 
aguardar o processo de preparação 
de uma nova novela da Globo.

A sua participação em “Cara & 
Coragem”, substituta de “Quanto 
Mais Vida, Melhor”, está confi rmada. 

Porta aberta
Aos poucos, a ESPN está rea-

brindo a porta dos seus estúdios e 
promovendo o retorno do trabalho 
presencial dos seus apresentadores 
e comentaristas.

No ar, o resultado ainda é peque-
no. Mas nos interiores vem se acen-
tuando bem a gravação de novos 
pilotos.

Mudança
Ainda no campo esportivo, 

André Cavalcante, repórter, ex-Fox 
Sports, acertou com a TV Centro 
América, afi liada da Globo em Cuia-
bá.

E já estreou em transmissões do 
campeonato brasileiro pelo SporTV.

Curto-circuito
A direção da CNN Brasil deve 

agir rapidamente e apagar alguns 
focos de incêndio. Ambiente não 
está legal.

Após a inesperada demissão de 
Evaristo Costa, uma enorme insegu-
rança tomou conta de quase todos 
os seus setores. Muitos já achando 
que podem ser os próximos. Fora 
outros dois, nomes importantes, 

que pediram para sair.

Fazenda 13
Lidi Lisboa está confi rmada 

nas cabines e lives de “A Fazenda 
13”, ao lado de Lucas Selfi e. Lidi que 
também viverá um dos principais 
papéis da nova série brasileira da 
Netfl ix, “A Sogra que Pariu”.

Alice, sua personagem, será a 
nora de Dona Isadir (Rodrigo San-
t´Anna).

Espera um pouco
A Band, assim como outras TVs, 

resolveu apresentar uma série no 
“Jornal da Band” sobre 11 de setem-
bro. Pauta obrigatória.

Só não entendi o porquê da uti-
lização de imagens do YouTube em 
vez do arquivo da própria emisso-
ra. Qualidade de imagem sofrível. 
Apagada, sem brilho. Ruim de doer. 
Estragou ou foi falta de vontade de 
procurar?

Band já tem a 
programação 
2022. Datena 
é a dúvida

Está resolvido, então, que a 
Band, em um encontro com o 
mercado no próximo dia 28, irá 
apresentar ofi cialmente a sua 
grade do ano que vem.

Antecedência de três meses 
em relação ao lançamento, o que 
já é um progresso. Demonstra or-
ganização.

Principal novidade, claro, 
sem segredo nenhum, a estreia 
de Fausto Silva, com programas 
diários, das 20h30 às 22h45. 

REPRODUÇÃO

Agora todos terão conhecimento 
do que ele pretende fazer em cada 
noite.

Por outra, a Band já assumiu o 
Teatro Itália, que agora passa por 
pequenas reformas, principalmen-
te nos camarins, para permitir sua 
imediata utilização. Além disso, já 
existe a busca de um estúdio para 
a realização do “MasterChef ”, que 
não terá a sua produção interrom-
pida.

Ainda como certezas, muitos 
fi lmes – um pacote com quase cem 
títulos foi comprado recentemente, 
mais uma temporada do “Duelo de 
Mães” e a volta de “O Aprendiz”.

A principal dúvida responde pe-
lo nome de José Luiz Datena. Se, de 
fato, ele sair candidato, como tem 

anunciado, existe o risco do “Brasil 
Urgente” acabar. Essa é a grande 
questão. Há o entendimento que 
o programa tem a cara dele e será 
praticamente impossível uma sim-
ples substituição.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Clubes correm contra o tempo 
em busca de reforços pontuais

Dois dias. Esse é o 
tempo, contado 
a partir de hoje 

(9), que as diretorias 
de ABC e América têm 
para irem ao mercado 
em busca de reforços 
visando a fase decisiva 
da Série D. Pelo regula-
mento da competição, 
os clubes que seguem 
vivos na disputa têm até 
esta sexta-feira (10) para registrar novos jogadores. E quem está acompa-
nhando as partidas da dupla potiguar até aqui na competição sabe muito 
bem quais são as carências. No ABC, falta ainda um camisa 10 nato (Allan 
Dias, que chegou na semana passada, não é essa fi gura). No América, a 
zaga precisa de pelo menos dois nomes mais qualifi cados. O tempo está 
passando e a exceção à regra não existirá. Ou contrata agora, ou vai para o 
combate com defi ciências sérias.

Silêncio
Tem me preocupado (e imagino 

que o sentimento seja o mesmo por 
parte do torcedor), o silêncio que 
um dos responsáveis pelo futebol do 
América está praticando nesta reta 
fi nal. Pelo menos na rádio em que 
também trabalho, meu colega e se-
torista do América, Hugo Monte, es-
tá buscando há 2 semanas a palavra 
de um camarada sobre reforços, mas 
vem sendo solenemente ignorado.

Ocupação
Espero que o sumiço do referido 

diretor seja ao menos justifi cado por 
trabalho. Se ele está sem tempo para 
responder um dos porta-vozes do 
torcedor americano na imprensa, 
que seja por impossibilidade de agen-
da, por muita ocupação em busca da 
resolução dos problemas do elenco. 
Se não for por isso, nota zero para o 
cartola. Afi nal, quem não quer res-
ponder ao menos expressa sua von-
tade. Esse, nem isso.

Barreira
Pelo lado do ABC, nós estamos 

(felizmente) conseguindo escutar o 
responsável pelo futebol, Gustavo Car-
taxo. Ontem ele me disse que o clube 
ainda busca mais uma peça até o en-
cerramento do prazo de contratações. 
E é justamente uma peça a mais para o 
meio-campo. No entanto, o clube tem 
encontrado resistência nas equipes, 
principalmente as da Série C. Por ora, 
a chegada de reforço não está descar-
tada.

Problema
O que tem dificultado a vida dos 

times da Série D que buscam esses 
reforços pontuais é o fato de que, dife-
rente de 2020, em 2021 a 1ª fase da C 
não acabou antes do prazo das novas 
inscrições na D. Ou seja, aquelas equi-
pes que ainda têm chances de conquis-
tarem algo na divisão de cima se recu-
sam a liberar seus atletas. Quando isso 
ocorrer, os jogadores não mais servirão 
na divisão de baixo.

Alternativa
Das duas, uma: ou ABC e América 

correm para tentar o mais improvável, 
que é buscar atletas nas equipes da Série 
B e conseguir a liberação em tempo re-
corde; ou recorrem a jogadores que estão 
desempregados no momento, o que na 
minha avaliação seria um verdadeiro tiro 
no pé. A situação não é fácil, o mercado 
está complicado e cada vez mais se for-
talece a tese de que eles “vão com o que 
tem”. 

Alento
Serve de consolo para o técnico do 

América, Renatinho Potiguar, a libera-
ção, por parte do Departamento Médico, 
de atletas considerados importantes na 
formatação da equipe titular. Já se tem 
notícias de que Samuel (goleiro), Felipi-
nho (lateral), Raniery (zagueiro), Guedes 
(volante) e Alvinho (atacante) estão aptos 
a voltarem a jogar. Cinco grandes refor-
ços já para o jogo de ida contra o Itabaia-
na, neste sábado.

CANINDÉ PEREIRA

Bragantino conquista Série 
A2 do Brasileiro Feminino

O lateral Danilo afi rmou que 
está muito feliz com a cam-
panha do Brasil nas Elimi-

natórias para a Copa de 2022 (Ca-
tar), com 100% de aproveitamento 
em sete partidas, o que garante à 
seleção a liderança da competição 
com 21 pontos.

“É muito difícil qualquer sele-
ção do mundo fi car sem 11 sele-
cionáveis, a maioria titular, e ainda 
assim conseguir resultados. Isso 
tem que ser valorizado”, declarou 
o lateral da Juventus (Itália), em 
entrevista coletiva concedida nes-
ta terça-feira 7, destacando o fato 
de o técnico Tite não poder contar 
com todos os jogadores considera-
dos titulares, entre eles atletas que 
atuam no Campeonato Inglês.

Ao ser pergunta sobre a expec-
tativa para o jogo contra o Peru, o 
próximo desafi o do Brasil nas Eli-
minatórias, Danilo falou que não dá 
para esperar facilidade: “Apesar de o 
Brasil ter vencido a maioria dos con-
frontos [com os peruanos], é uma 
equipe que nos difi culta muito, por-
que tem a posse de bola, os jogado-
res jogam com passes muito curtos, 
é difícil de pressionar. É uma seleção 
que nos causa muitas difi culdades”.

Após a entrevista concedida 
por Danilo, a seleção brasileira 
realizou seu último treino em São 
Paulo antes de seguir para Recife, 
onde enfrenta o Peru nesta quinta-
-feira 9, a partir das 21h30 (horário 
de Brasília) na Arena Pernambuco, 
segundo a Agência Brasil.

Lateral Danilo elogia 
campanha do Brasil 
nas Eliminatórias

FUTEBOL

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

CRISTIANE MATTOS/CBF

Danilo: “É muito difícil qualquer seleção sem 11 selecionáveis conseguir resultados”

O Bragantino conquistou 
nesta terça-feira 7 o título 
da Série A2 do Brasileiro 

Feminino ao superar o Atlético-
-MG por 4 a 2 na disputa de pênal-
tis em partida realizada na Arena 
Independência, em Belo Horizon-
te. A decisão foi defi nida nas pe-
nalidades máximas porque, assim 
como no primeiro jogo, a partida 
terminou em empate de 0 a 0.

Este é o primeiro título nacio-
nal da equipe feminina de Bra-

gança Paulista, que tem apenas 
dois anos de existência e que na 
próxima temporada disputa a 
Série A1 do Brasileiro Feminino, 
junto com o Atlético-MG, o Cress-
pom e o Esmac.

“O clube acredita, as atletas 
acreditam, a comissão acredita. O 
resultado virá aos poucos. É um gru-
po que trabalha muito, em alto ní-
vel, e que merece tudo que está sen-
do conquistado”, declarou a técnica 
Camilla Orlando após a partida.

Como o confronto fi cou no 0 a 
0, tanto no jogo de ida como no de 
volta, informou a Agência Brasil, o 
título foi defi nido apenas na dispu-
ta das penalidades máximas. E ne-
las o Bragantino foi mais efi ciente, 
com Ray Coutinho, Lay, Mylena e 
Arial convertendo suas oportuni-
dades para a equipe de Bragança 
Paulista, enquanto pelo time mi-
neiro Flávia Gil desperdiçou um 
chute e Ilana viu sua fi nalização 
ser defendida por Karol Alves.

CAMPEÃ | É o primeiro título nacional da equipe feminina de Bragança Paulista, que tem 
apenas dois anos de existência e que na próxima temporada disputa a Série A1

Decisão foi defi nida nas penalidades 
porque, assim como no primeiro 
jogo, a partida terminou em 0 a 0


