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Mineiro: Fábio minimiza rombo 
deixado pelo governo do seu pai
Secretário sai em defesa da gestão de Fátima Bezerra e desafia ministro das Comunicações

Bateu, levou!

O secretário de Gestão de 
Projetos e Articulação Ins-
titucional, Fernando Mi-

neiro (PT), rebateu as críticas do 
ministro das Comunicações, Fá-
bio Faria (PSD), que foi enfáti-

co ao afirmar que a governadora 
Fátima Bezerra (PT) prejudicou 
a educação durante a pandemia 
da covid-19 e que, quem pagou 
as folhas atrasadas do funciona-
lismo público e dos fornecedores, 

teria sido o presidente Jair Bolso-
naro (PL). Mineiro desafiou Fá-
bio Faria: “Já que ele avalia a ad-
ministração da governadora tão 
‘ruim’ e ‘fraca’, por que não lança 
seu nome para ser candidato ao 

governo nas eleições e aproveita 
a oportunidade para defender a 
herança do pai (Robinson Faria) 
e a reeleição de seu chefe (Jair 
Bolsonaro)? Vamos fazer o debate 
público?”.

Governadora Fátima Bezerra acompanhou início da vacinação, na cidade de São Gonçalo do Amarante
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 Prefeitura investirá em di-
versas áreas. Anúncio da libe-
ração foi feito na manhã desta 
segunda-feira, pelo ministro 
Fábio Faria (Comunicações) 
ao prefeito Allyson Bezerra.

Mossoró vai  
receber R$ 50,5 
milhões do 
Governo Federal
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Ex-juiz

Pré-candidato do Podemos 
citou, em Natal, “o governo do 
PT envolvido no maior escân-
dalo de corrupção da história”, 
e disse que Bolsonaro desman-
telou combate à corrupção.

Moro acusa 
Bolsonaro de não 
apoiar pacote
anticrime
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Original

Durante as semanas do 
Natal em Natal, a exposição 
movimentou cerca de meio 
milhão de reais e conseguiu 
impulsionar a economia local.

Loja impulsiona 
artesanato e 
movimenta 
500 mil reais
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Dívidas

No próximo dia 21, o Comi-
tê Gestor do programa discutirá 
o adiamento do prazo de 31 de 
janeiro para 31 de março.

MEIs podem ter 
mais dois meses 
para quitação
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Debate entre passado 
e bolsonarismo dá 
o tom da campanha
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Marcelo Hollanda

Ney Lopes

Fabrícia Mesquita

Dar bom dia ao vizinho é uma 
atitude de cordialidade. 

Deputado João Maia também possui 
notório vínculo com o PT estadual.

 Compulsão alimentar é transtorno, 
como anorexia e bulimia.

 Foco é na polarização 
nacional e na “herança” do 
ex-governador Robinson 
Faria, pai de Fábio Faria. 
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Vacinação para crianças de 5 a 11 anos começa no RN
Vacinas chegaram na sexta-feira e já foram distribuídas pela Secretaria de Saúde
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Dar bom dia ao vizinho é 
uma atitude de cordiali-
dade. Não obriga a uma 

amizade e tampouco faz disso o 
começo da discórdia.

Conviver sem imposições, 
apenas respeitando as regras de 
civilidade, é o que basta.  

Ilustres desconhecidos de 
porta podem viver em paz e cor-
dialidade por anos assim. Só é 
preciso que respeitem seus espa-
ços, suas intimidades e o silêncio 
noturno, que não é negociável.

Mas não é assim nas redes 
sociais, onde muita gente desco-
nhecida vive às turras em guerras 
permanentes, algo digno de ser 
estudado no âmbito das involu-
ções humanas.

Em geral, o climão tem ori-
gem em diferenças políticas, es-
téticas, raciais e de costumes. 
Tudo aquilo que vem tornando 
o mundo um pesadelo desde os 
tempos mais remotos.

A diferença é que o poder da 
tecnologia tornou as escaramu-
ças permanentes, unindo grupos 
inteiros de gente que, se até on-
tem não falava nada, hoje arre-
ganha os dentes de forma estri-
dente, opiniática e muito, muito 
agressiva.

Não basta a realidade ser du-
ra, ácida e dramática o suficien-
te; é preciso que essas pessoas 
ampliem em bytes o ódio, perse-
guindo, ameaçando e destilando 
desprezo por outras pessoas.  

Preconceito racial, social, de 

gênero; religioso, cultural, lin-
guístico e de orientação sexual, 
tudo isso que convive no mundo 
real virou corriqueiro em posta-
gens que agora desfrutam de um 
ambiente perfeito para prosperar 
ainda mais: a política.

O que se vê hoje horrorizado 
não será mais do que um aperiti-
vo a partir de abril, quando o am-
biente de campanha eleitoral for 
escancarado.  Com nomes, CPFs 
e tudo o que tem direito.

É preciso uma resposta asser-
tiva da sociedade para conter o 
que, promete, será uma carnifici-
na virtual.  

Monitorar os ataques, clas-
sificá-los segundo a gravidade e 
puni-los rapidamente talvez crie 
uma barreira de contenção ao 
tsunami de fake news que vem 
por aí, acompanhado de toda a 
sorte de ofensas.

A volta dos ataques ao proces-
so eleitoral, a ministros da Supre-
ma Corte e à vacinação de pré-a-
dolescentes, coisa que acontece 
no mundo inteiro, atiçou nova-
mente parte das redes sociais pa-
ra uma espécie de esquenta para 
as eleições deste ano.

Não precisa ser muito inteli-
gente para saber onde isso vai pa-
rar.

Criar um grande aparato ju-
rídico e policial para garantir um 
jogo limpo baseado apenas nas 
diferenças de ideias é tão neces-
sário quanto parece distante, in-
felizmente.

As boas regras não estão nas redes

O QUE É. Segundo a Asso-
ciação Brasileira dos Jornalis-
tas (Abraj), autora do proces-
so nas mãos de Rosa Weber, o 
assédio judicial se caracteriza 
quando uma pessoa ou uma 
causa se torna alvo de um 
grande número de proces-
sos em um curto espaço de 
tempo. “Os autores não estão 
preocupados propriamente 
com o resultado dos proces-
sos, mas com o efeito que a 
enxurrada de ações causa no 
réu”, assinala a entidade.

COMETA. Novo Rei do Or-
çamento da União, o ex-se-
nador e hoje ministro da Ca-
sa Civil do Governo, Ciro No-
gueira, virou crítico de cine-
ma ao dar uma nova leitura 
ao filme “Não Olha para Ci-
ma”, protagonizado e produ-
zido por Leonardo DiCaprio, 
em exibição no Netflix. Em 
artigo publicado pelo jornal 
O Globo, depois de exaltar 
o governo Bolsonaro e criti-
car opositores, Ciro afirmou 
que o cometa do filme que 
vem para destruir a terra é, 
na verdade, o Partido dos Tra-
balhadores, razão pela qual 
a população deve olhar para 
cima nas eleições. Ora, pois, 
agora o próprio diretor do fil-
me, Adam McKay, afirma em 
suas redes sociais que o pre-
sidente Jair Bolsonaro “diria 
para as pessoas não olharem 
para cima”, numa referência 
a políticos negacionistas que 
optam por não reconhecer a 
verdade.

A declaração teria sido 
uma resposta a Ciro Noguei-
ra?

OUTRO NEGACIONISTA. Não 
só de tenistas famosos e can-
tores de rock icônico é feito 
o mundo dos negacionistas.  
O presidente do Conselho 
do Credit Suisse Group AG, 
António Horta-Osório, re-
nunciou, depois de cometer 
violações às regras de qua-
rentena da Suíça e do Reino 
Unido. Ele ocupava o cargo 
há apenas nove meses. Em 
comunicado, o  Credit Suisse 
disse que a saída de Horta-O-
sório obedece uma investi-
gação pedida pelo Conselho 
do banco, que já nomeou o 
membro do conselho Axel P. 
Lehmann como substituto.

MARCELO HOLLANDAOpinião
hollandajornalista@gmail.com

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) definiu algumas 
regras para o dia das elei-

ções 2022. O primeiro turno será 
no dia 2 de outubro e um even-
tual segundo turno, no dia 30 do 
mesmo mês. A Corte eleitorial 
fixou ainda a uniformização do 
horário de início e encerramen-
to da votação. Na prática, deci-
diu que as eleições começarão e 
se encerrarão no horário oficial 
de Brasília.

Os estados com fuso horário 
terão que se adaptar ao horário 
oficial do país. No caso do Acre, 
que tem duas horas de diferença 
da Capital, a votação começará 
duas horas mais cedo, às 6h e ter-
minará às 15h. Já o arquipélago de 
Fernando de Noronha, com uma 
hora a mais, começará a votação 
uma hora mais tarde, às 9h, e ter-
minará às 18h, por exemplo.

Já nos estados com uma hora 
a menos que Brasília, como Ama-
zonas, Rondônia, Mato Grosso 
do Sul, Roraima, Mato Grosso e 
parte do Pará, a votação vai acon-
tecer entre 7h e 16h no dia das 
eleições.

Na hora do voto, o eleitor de-

verá indicar a preferência pelos 
candidatos, nesta ordem: depu-
tado federal, deputado estadual 
ou distrital, senador, governador 
e presidente. Ao escolher cada 
um, aparecerá no painel da urna 
o nome e fotografia da candida-
ta ou candidato, acompanhado 
da sigla do partido político e res-
pectivo cargo disputado. Depois, 
é preciso confirmar.

Na cabine de votação, se-
gundo regras estabelecidas pelo 
TSE, é proibido entrar com celu-
lar, máquina fotográfica, filma-
dora, equipamento de rádio ou 
qualquer outro instrumento que 
comprometa o sigilo do voto. Ca-
so possua algum desses apare-
lhos, o eleitor deverá desligá-lo 
ou guardá-lo.

O recebimento dos votos ter-
minará às 17h, desde que não ha-
ja pessoas na fila de votação. Na 
hipótese disso ocorrer, o mesário 
fará a identificação e distribuirá 
senhas, que deverão ser entre-
gues a partir do último da fila. A 
votação ocorrerá de acordo com 
a ordem decrescente das senhas 
distribuídas até que a última pes-
soa vote. 

Eleições 2022: resolução 
do TSE define regras 
para o dia da votação
Justiça eleitoral fixou uniformização dos 
horários do pleito em todo o país

Continuam proibidos equipamentos que comprometam sigilo do voto em cabine

ASSÉDIO JUDICIAL. Enquanto a impunidade por crimes de 
ódio passa impune, multiplicam-se as ações na Justiça contra jor-
nalistas profissionais que se posicionaram criticamente contra o 
governo federal e os poderes legislativos.

A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal 
Federal, deu dez dias para que os presidentes da República, da 
Câmara dos Deputados e do Senado prestem informações  sobre 
o chamado assédio judicial contra a imprensa.

JOSÉ ALDENIR/AGORARN
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As declarações do 
ministro Fábio Fa-
ria, que responde 

pela Comunicação do 
Governo Bolsonaro, não 
foram bem recebidas pe-
lo Governo Fátima Bezer-
ra. Quem acompanha o 
debate observa que o fo-
co é na polarização na-
cional e na herança do 
ex-governador Robinson 
Faria, pai do ministro. 

A nota diz que Fábio 
Faria faz críticas a Fáti-
ma, mas esquece a situa-
ção em que o PT recebeu a Governadoria, do então 
governador Robinson Faria. Ele saiu à época com os 
maiores índices históricos de violência e mergulha-

do em dívidas — quatro 
folhas salariais dos servi-
dores em atraso, além de 
uma imensa dívida com 
fornecedores.

“Por esses e muitos 
outros motivos, o Go-
verno do Estado do Rio 
Grande do Norte se sen-
te no dever de relem-
brar à sociedade que as 
estratégias politiquei-
ras de uma casta incon-
formada com a atua-
ção séria e responsável 
da atual gestão tentam 

retratar uma falsa realidade para amparar seus dis-
cursos e omitir a vergonha de um triste passado que 
marcou a vida dos norte-rio-grandenses”, diz a nota. 

Governo Fátima responde críticas de Fábio Faria e inicia 
debate em polarização do passado e bolsonarismo 

FARIA. O ministro das Comunicações falou sobre a folha 
de pagamento do funcionalismo, que tem sido um dos pon-
tos mais abordados pelo Governo Fátima. Ele diz que a origem 
dos recursos para a realização do pagamento foi exatamente o 
Governo Federal e o aumento da arrecadação, mas a governa-
dora não fala isso.

RECURSOS . Fábio Faria afirma que foram mais de R$ 2 bi-
lhões e meio que o RN recebeu a mais. Fora o aumento de ar-
recadação. Fora os R$ 600 do auxílio, porque quando se coloca 
dinheiro girando, aumenta a arrecadação. Os estados tiveram 
aumento grande de arrecadação. A nota não desmentiu essa 
parte. 

FAKENEWS. Após intensa campanha de usuários, o Twitter 
anuncia que a versão brasileira da plataforma receberá o re-
curso para denúncia de desinformação, ainda em fase de tes-
tes. Além do Brasil, o experimento, que já é realizado em outros 
países desde 2021, será expandido para Espanha e Filipinas.

CLANDESTINO. Em vistoria na Praia de Ponta Negra, foram 
encontradas, no fim de semana, atividades irregulares. Equi-
pes de fiscalização estiveram na orla e realizaram novas apre-
ensões. Desta vez, o material utilizado pelos comerciantes 
clandestinos estava escondido dentro dos banheiros públicos.

Fábio chama Fátima de ‘fraca’;  
“herdeiro do desastre”, diz Mineiro
Secretário rebate críticas e questiona: “Se governadora é ‘fraca’, porque o ministro não lança seu nome ao governo?”

“O herdeiro do baú do de-
sastre administrativo 
no Rio Grande do Nor-

te pousou no Estado atacando a 
governadora. Minimizou o rom-
bo nas contas públicas deixado 
pelo governo do seu pai, fazendo 
pouco caso dos calotes no fun-
cionalismo público e nos forne-
cedores”, rebateu o secretário de 
Gestão de Projetos e Articulação 
Institucional, Fernando Mineiro 
(PT), sobre as críticas do ministro 
das Comunicações Fábio Faria 
(PSD), que foi enfático ao afirmar 
que a governadora Fátima Be-
zerra (PT) é “fraca” e prejudicou 
a educação durante a pandemia 
da Covid-19 e que, quem pagou 
as folhas atrasadas do funciona-
lismo público e dos fornecedores, 
teria sido o presidente Jair Bolso-
naro (PL).

Mineiro desafiou Fábio Faria. 
“Já que ele avalia a administração 
da governadora tão ‘ruim’ e ‘fraca’, 
porque não lança seu nome pa-
ra ser candidato ao governo nas 
eleições e aproveita a oportuni-
dade para defender a herança do 
pai (Robinson Faria) e a reeleição 

de seu chefe (Jair Bolsonaro)? Va-
mos fazer o debate público?”.

Fábio é filho do ex-governa-
dor Robinson Faria (PSD), que 
administrou o Estado até 2018 e, 
na época, deixou quatro folhas 
de pagamentos do funcionalis-
mo público atrasadas, no valor de 
R$ 1 bilhão e dívidas com forne-
cedores do Estado. Desde que as-
sumiu a gestão do RN, em 2018, a 
gestora já quitou três folhas. 

Mineiro acredita que Fábio 
não se conforma diante do fato 
de Fátima estar tirando o Esta-
do da “UTI” e por não ser o fra-
casso que ele desejava que fosse. 
O secretário ainda cobrou, “seria 
bom que os ministros e deputa-
dos bolsonaristas do Rio Grande 
do Norte dessem transparência à 
destinação de recursos da União, 
liberados através do orçamento 
secreto”. E questionou: “Quanto e 
onde esses recursos estão sendo 
ou serão aplicados?”. 

Segundo informações da 
Agência Saiba Mais, pelo menos 
290 parlamentares foram bene-
ficiados em todo o país pelo es-
quema do orçamento secreto do 
governo Jair Bolsonaro, entre os 
anos de 2020 e 2021, tendo rece-
bido, ao todo, R$ 3,2 bilhões.

Do Rio Grande do Norte, es-

tão na lista de beneficiários o Fá-
bio Faria, que recebeu R$ 12,8 
milhões para indicações; além 
dos deputados federais Beto Ro-
sado (PP), que recebeu R$ 5,6 mi-
lhões; Walter Alves (MDB), com 
R$ 3,6 milhões; Benes Leocádio 
(Republicanos), com R$ 3,6 mi-
lhões; João Maia (PL), com R$ 
3 milhões; Rafael Motta (PSB), 
com R$ 2 milhões; General Girão 
(PSL), com R$ 2 milhões e Carla 
Dickson (Pros), que levou R$ 1,5 
milhões. 

NOTA DO GOVERNO. Em nota, 
a Comunicação do RN contes-

tou os ataques verbais proferidos 
por Fábio Faria à governadora. “O 
ministro, filho de um ex-governa-
dor do Estado, voltou a atacar a 
atual gestão, numa postura poli-
tiqueira e rotineira. Com um dis-
curso vazio e omisso, faz críticas, 
esquecendo de citar a trágica si-
tuação em que a atual gestão re-
cebeu o Estado, gerido até 2018 
pelo então governador Robinson 
Faria, pai do ministro, à época 
com os maiores índices históri-
cos de violência e mergulhado 
em dívidas — quatro folhas sa-
lariais dos servidores em atraso, 
além de uma imensa dívida com 

fornecedores”, destacou.
Ainda acordo com a nota, so-

bre a retomada das aulas presen-
ciais na rede pública, “a atual ges-
tão não hesitou em dar assistên-
cia aos alunos em aulas remotas. 
Distribuiu 1,1 milhão de kits com 
itens da merenda escolar. A pre-
paração para o retorno às aulas 
demandou investimentos de R$ 
12 milhões, dos quais R$ 8 mi-
lhões em recursos estaduais e R$ 
4 milhões do FNDE. Enquanto is-
so, o governo federal não liberou 
recursos para a compra de equi-
pamentos essenciais às aulas vir-
tuais, demorou para liberar os re-
cursos para compra da merenda 
escolar e resistiu enquanto pode 
para liberar os R$ 3,5 bilhões do 
Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações 
(Fust), aprovados pelo Congres-
so, e que posteriormente levou a 
questão ao STF, onde foi derrota-
do e o direito assegurado aos es-
tados”, frisou.

E abordou a Saúde. “Ao men-
cionar o Walfredo Gurgel, o mi-
nistro desconsiderou os investi-
mentos feitos na área da saúde. 
Esqueceu, novamente, que em 
junho de 2017 o então governa-
dor decretou estado de calamida-
de na saúde pública”, disse. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Mineiro acredita que Fábio não se conforma com Estado saindo da “UTI”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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“PT envolvido em corrupção e 
Bolsonaro não a combate”, diz Moro
O governo do PT envolvido no maior escândalo de corrupção e o de Bolsonaro desmantelou o combate à corrupção

O pré-candidato à Presidên-
cia da República pelo Po-
demos, Sergio Moro, im-

primiu, no Rio Grande do Norte, 
o mesmo discurso que vem reali-
zando em eventos nacionais, que 
é oposição ferrenha ao ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e o presidente Jair Bolsona-
ro (PL). Um processo natural, vis-
to que ambos são seus principais 
concorrentes. O único assunto 
que não havia ainda sido explo-
rado com muita frequência foi o 
comportamento junto ao Con-
gresso Nacional, caso ele (Moro) 
fosse eleito presidente. E frisou 
que a gota d’água para que ele 
deixasse de integrar o governo fe-
deral foi a interferência de Bolso-
naro e filhos na Polícia Federal.

“Alianças políticas são neces-
sárias para se ter governabilida-
de. Vamos sim construir alianças 
dentro do nosso projeto para o 
Brasil. Vamos fomentar alianças 
em cima do projeto que defende-
mos, que é um choque de gestão 
na educação, na economia. Eu 
lembro que, nos anos 90, o Plano 
Real criou sua base em cima de 
uma aliança partidária em que 
todos comungavam com a mes-
ma ideia. Agora, não vejo os can-
didatos do PT e do PL neste cam-
po de alianças – esses candidatos 

não ultrapassam limites, um tem 
projeto de partido e o outro pro-
jeto de família, não têm projeto 
para o Brasil”, afirmou, em entre-
vista à 94 FM, nesta segunda-fei-
ra 17.

Sérgio Moro começou falan-
do de seu livro “Contra o sistema 
da corrupção”, lançado recente-
mente, em que aborda parte da 
sua vida pessoal e parte profis-
sional, com destaque para Ope-
ração Lava-Jato. E mostrou que 
sua campanha será pautada pe-
lo combate à corrupção. “A gente 
está em fase de pré-campanha, 
mas qualquer campanha envolve 

sempre apresentação de um pro-
jeto para o futuro, este projeto vo-
cê constrói com especialista, mas 
o conjunto você constrói com as 
pessoas. A ideia é viajar pelo país 
e apresentar este projeto. Agora, é 
preciso a pessoa ter credibilidade 
para realizar isso. Então, o que a 
gente quer fazer é pegar a credibi-
lidade que a gente construiu uma 
carreira de 22 anos de serviços 
públicos e mostrar para a popu-
lação”, resumiu.

O pré-candidato do Podemos 
lembrou que presidiu vários pro-
cessos contra grandes trafican-
tes, incluindo Fernandinho Bei-

ra-Mar e líderes do Cartel Juarez 
(cartel de drogas mexicano), e 
que também teve grandes casos 
de corrupção envolvendo crime 
do colarinho branco, como foi o 
caso da Operação Lava-Jato.  “En-
tão, quais dos candidatos que po-
dem falar sobre combate à cor-
rupção? Basicamente nenhum, 
apenas meu projeto. Eu tenho 
legitimidade para falar sobre is-
so. O governo do PT envolvido no 
maior escândalo de corrupção da 
história, e o atual presidente - o  
Bolsonaro - desmantelou o com-
bate à corrupção. Eles não têm 
credibilidade para falar nesses as-

suntos”, declarou.
Ainda falando sobre corrup-

ção, Sérgio Moro disse que ficou 
decepcionado com o governo 
porque não teve apoio de Bolso-
naro ao apresentar o Pacote Anti-
crime. Ele também ressaltou que 
houve muitas decisões equivoca-
das do Supremo Tribunal Federal 
(STF). “A gente tinha um compro-
misso com o país, que era com-
bater a corrupção, a gente precisa 
consolidar esta pauta. E o presi-
dente não teve liderança para de-
fender nosso projeto (Pacote An-
ticrime) no Congresso. Ele (Bol-
sonaro) poderia muito bem vetar 
as modificações do Congresso, 
mas não o fez. Meu projeto foi sa-
botado”, afirmou Sérgio Moro.

Moro disse que se decepcionou com o governo e que não teve apoio de Jair Bolsonaro ao apresentar o Pacote Anticrime

RUY BARON/BARONIMAGENS

Sérgio Moro defende 
choque de gestão para 
crescimento econômico

Outro assunto explorado por 
Sérgio Moro foi o crescimento 
econômico. Para ele, não apenas 
os programas de distribuição de 
renda, mas é preciso um choque 
de gestão, que passa por uma 
educação pública de qualidade. 
“Quem pode falar de crescimen-
to econômico? O governo do PT 
gerou recessão. O governo Bolso-
naro gerou estagnação e desem-
prego. Eles não têm condições de 
falar sobre isto. A gente olha para 
o futuro, mas este relato do pas-

sado é importante para dar credi-
bilidade, temos que ter coerência 
e debater o futuro. Precisamos ti-
rar as pessoas do estado de fome, 
do estado de miséria. Nós sabe-
mos como fazer”, comentou.

Sobre energias renováveis, 
Moro afirmou estar ciente da 
importância do setor para o de-
senvolvimento do Brasil. “Nós 
sabemos que os setores de ener-
gia solar, eólica e demais reno-
váveis são estratégicos, há tec-
nologias avançando e sabemos 

também que são necessários 
marcos regulatórios adequa-
dos”, destacou.

PRIVATIZAR A PETROBRAS. 
“Eu não tenho nenhum proble-
ma em privatizar a Petrobras. 
Mas isso tem que ser feito com 
base em estudo, com base numa 
forma certa”.  Se, do ponto de vis-
ta econômico, fizer sentido a pri-
vatização da Petrobras, se isso ge-
rar eficiência para a economia, a 
decisão tem que ser tomada”.

“64% dos assassinatos 
se concentram na região 
Nordeste”, denunciou

Sobre os temas aborto, des-
criminalização das drogas, rou-
bo pra matar fome (PL 4540) e 
porte arma, Sérgio Moro fez um 
breve relato. Disse  se posicionar 
contrário à prisão de quem rou-
ba para matar a fome, e que de-
veria existir outra forma de dis-
ciplina, já que a fome é subpro-
duto da inflação que tem tirado 
o poder de compra do brasilei-
ro, elevando a taxa de desem-
prego. Por isso, a importância de 
um projeto forte de crescimento 
econômico. 

“Com relação ao aborto, sou 
contra, exceto em duas formas:  
risco de vida para mãe, e gravidez 
resultado de estupro, isto deve ser 

uma decisão da família e não do 
Estado brasileiro”, afirmou.

Com relação ao porte de ar-
mas, Moro se posicionou contra 
o cidadão sair portando armas, 
sobretudo de grosso calibre. Ele 
explicou que existem o porte e a 
posse de armas, e que as diferen-
ças precisam ser tratadas. Se diz 
favorável à posse de armas e nas 
áreas de extensão rural é a favor 
do porte. Sobre legalização das 
drogas, se disse contra, citou que 
64% dos assassinatos estão no 
Nordeste, e que o RN represen-
ta 1,6% da população nacional e 
responde por 2,86% do número 
de assassinatos. Ele atribuiu esses 
dados ao tráfico de drogas. 

 “O governo do 
PT envolvido no 
maior escândalo 
de corrupção 
da história, e 
o Bolsonaro 
desmantelou 
o combate à 
corrupção”

Sérgio Moro
Pré-candidato à Presidência

Adja Brito
Repórter de Política
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Nem um aparelho moder-
no de raio X seria possí-
vel desvendar com cla-

reza, o que pode acontecer na 
política do RN, em 2022. Até 
agora, salvo a candidatura de 
Fátima Bezerra à reeleição, tu-

do são hipóteses, boatos e ver-
sões. Outro dado concreto é 
que as definições dependerão 
das conveniências de Lula, Bol-
sonaro e de possíveis nomes 
que ainda possam surgir, im-
pactando o eleitorado.

Raio X da política do RN

LULA.  A prioridade de Lula será formar federação com o PSB, que 
permitiria eleger uma bancada maior para o Congresso. A maioria da 
bancada do PSB na Câmara pressiona neste sentido, por ser a garantia 
de voltar à Brasília.

RN. Tal aliança repercutiria no RN, com maiores chances do depu-
tado Rafael Motta ser indicado vice, ou para o senado. Se, realmente o 
MDB apoiar Lula, uma dessas vagas majoritárias seria para Walter Al-
ves, fechando a chapa de Fátima Bezerra.

DESISTÊNCIA. Moro é pres-
sionado a desistir da candidatu-
ra por setores do “Podemos” pre-
ocupados em ter os recursos do 
Fundo Eleitoral para a reeleição 
de suas bancadas. Movimento 
semelhante ao que ocorre com o 
PDT de Ciro Gomes. Ambos não 
crescem nas pesquisas.

ALTERNATIVAS. Duas saídas 
possíveis para Moro. A primeira, 
disputar uma cadeira no senado. 
A segunda, a pedido da família, 
voltaria a viver nos Estados Uni-
dos.

NOMEAÇÃO. Se depender de 
dinheiro para a campanha não 
haverá eleição para deputado fe-
deral que tenha mandato. Será 
nomeação. Cada um dispõe de 
mais de 10 bilhões de verbas só 
no ano eleitoral, para dar a quem 
queira. Sem dúvida, processo 
eleitoral viciado.

TENTATIVA. O ministro Rogé-
rio Marinho, candidato ao sena-
do, fez negociação interna para 
destinar recursos a prefeitos de 
18 municípios administrados pe-
lo PT. O chefe da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, protestou e disse não 

ser possível mandar dinheiro pa-
ra adversários, segundo informa-
ções de analistas políticos de Bra-
sília.

PRAIA DE MURIÚ. Muito opor-
tuno o texto da professora Ma-
ria Elza Bezerra Cirne, publicado 
em seu blog - elzabezerra.com.
br – sobre a “queda do avião em 
Muriú, RN”, fato ocorrido em 10 
de janeiro de 1946. No final da 
tarde, os veranistas foram surpre-
endidos com grande explosão na 
beira da praia e uma imensa bola 
de fogo. Era a queda de avião da 
Força Aérea norte-americana. O 
mundo acabara de sair da Segun-
da Guerra Mundial.

SALVAMENTO. Entre os que 
correram em socorro a possí-
veis sobreviventes estavam o pai 
da autora, Haroldo de Sá Bezer-
ra, então com 9 anos de idade 
e o seu avô, Dr. José Bezerra de 
Araújo, de saudosa memória. 
Encontraram a tripulação mor-
ta. Mesmo sem sobreviventes, o 
Dr. José Bezerra decidiu comu-
nicar o acidente às autoridades 
americanas. Dirigiu seu carro 
por duas horas e meia até Parna-
mirim Field.

Olho aberto

BOLSONARO. O bolsonarismo 
no RN exigirá maiores cuidados. 
O ministro Rogério Marinho, já 
se filiou ao PL e o general Girão 
anunciou que irá para a mesma 
sigla, conforme orientação rece-
bida de Bolsonaro. O PL no RN 
tem três deputados estaduais, 
que integram a base da governa-
dora Fátima Bezerra.

PT. O deputado João Maia 
também possui notório vínculo 
com o PT estadual, inclusive atra-
vés de familiares. Enquanto isso, 
o seu companheiro de partido 

general Girão já proclamou: ‘Não 
podemos apoiar ninguém de es-
querda”. Como ficará esse “im-
bróglio”?

NOMES NOVOS. Fala-se na es-
tratégia do lançamento após o 
carnaval de nomes até hoje não 
cogitados, como possibilidade de 
novas opções. O fato poderia im-
pactar o eleitorado, diante do de-
serto e antagonismos existentes. 
A informação é de que Gilberto 
Kassab articula em vários estados 
do país essas alternativas para go-
vernador, senador e deputados.

“Eu sou o MDB”, diz 
Henrique, sobre possível 
candidatura em 2022

“Voltei a fazer o que eu 
sempre fiz e gosto de 
fazer, conversar com as 

pessoas e saber o que elas acham. 
Se estão sentindo minha falta co-
mo deputado federal, se fui im-
portante para o Rio Grande do 
Norte em algum momento e se 
posso voltar a ser, se eu deveria 
estar lutando mais, como lutei 
pelo Estado no Congresso Nacio-
nal. É isso que eu quero ouvir. A 
partir daí, no tempo certo, é que 
vou decidir se serei ou não can-
didato a deputado federal”. Com 
essas palavras, o ex-deputado fe-
deral e ex-ministro Henrique Al-
ves (MDB), falou sobre a possibi-
lidade de disputar uma vaga na 
Câmara Federal este ano, pelo Es-
tado.

Henrique disse que retomou 
sua antiga rotina de viagens aos 
municípios do Rio Grande do 
Norte, para visitar amigos, co-
nhecidos e correligionários no 
interior. Neste fim de semana, os 
pontos escolhidos foram Caicó e 
São João do Sabugi, já nesta ter-
ça-feira 18, será a vez dos mosso-
roenses o receberem. Enquanto 
não decide se aceitará enfrentar 
o pleito eleitoral ou não, Henri-
que falou sobre seus mais de 44 
anos como deputado federal pelo 
Estado, fez uma rápida avaliação 
do governo Fátima Bezerra (PT) e 
da gestão do primo Walter Alves à 
frente do MDB potiguar, em en-
trevista à 94 FM Natal, nesta se-
gunda-feira 17.

“Qualquer candidatura, pa-
ra o cargo que seja, você não faz 
por sua vontade própria. Você 
tem que interpretar aquilo que as 
pessoas transmitem a você e en-
tender o que deseja a população. 
Eu só tenho a agradecer ao Rio 
Grande do Norte pelos 11 man-
datos consecutivos que me de-
ram, e através dele, representan-
do o Estado e o MDB, fui líder de 
uma bancada de 82 deputados na 
época e, por aclamação, seis ve-
zes, cheguei à presidência da Câ-
mara dos Deputados, tudo isso já 
fui por generosidade e confiança 
do povo do RN”, disse o ex-depu-
tado.

Henrique afirmou que, ca-
so decida se candidatar este 
ano, será pelo mesmo MDB que 
o acolheu há mais de 50 anos 
atrás. “Se eu for candidato a de-
putado federal, não estou no 
MDB, eu sou o MDB. Me ima-

ginar fora do MDB seria trágico, 
se não fosse cômico. O partido 
não tem dono. Nunca teve. Seria 
indigno imaginar isso. Fui pre-
sidente do partido por mais de 
10, 15 anos e nos 44 anos que fui 
parlamentar, fui membro titular 
da executiva nacional, que hoje 
nem existe mais essa titularida-
de”, afirmou.

O ex-deputado falou ainda 
sobre os rumos do MDB nacio-
nal, que lançou a pré-candida-
tura da senadora Simone Tebet 
(MS) à presidência da Repúbli-
ca e também sobre qual será seu 
posicionamento sobre as eleições 
majoritárias no Estado. “Não há 
hipótese de o MDB nacional ter 
uma posição e Henrique Eduar-
do Alves ter outra. Eu sempre vou 
ouvir Baleia Rossi, Michel Temer, 
a executiva do partido e vamos 
aguardar a decisão do MDB em 
nível nacional. Esse dever temos 
que ouvir. A partir daí, as ques-
tões estaduais vão se encontran-
do”, salientou.

Ele ainda falou sobre a ges-
tão de seu primo como presiden-
te estadual do MDB, o deputado 
federal Walter Alves, e lhe dese-
jou sucesso. “Você não constrói 
um partido só, tem que atender 
aos deputados estaduais, fede-
rais, aos prefeitos e aos vereado-
res, que é uma parte muito im-
portante, porque que estão na 
base. Você tem sempre que ouvir 
esse segmento, precisamos ouvir 
as bases, os municípios, não im-
porta o tamanho, saber o que o 
correligionário pensa, como eles 
pensam o RN hoje, tem que ser 
conversado, ouvido com muita 
sensibilidade e foi assim que eu 
e Garibaldi fizemos o MDB. Faço 
votos que ele (Walter) faça uma 
presidência correta, porque o 
partido merece”, enfatizou.

GOVERNO FÁTIMA. Questio-
nado sobre qual avaliação ele faz 
da gestão da governadora Fátima 
Bezerra, Henrique Alves respon-
deu que a petista tem enfrenta-
do muitas dificuldades causadas, 
sobretudo, pela atual conjuntura 
nacional, abalada por crises su-
cessivas na economia e saúde. Ele 
citou ainda o clima de alta intole-
rância entre os brasileiros, acirra-
do nos últimos anos por debates 
ideológicos e político-partidários.

“Tenho muito respeito pela 
governadora Fátima. Nada que 
desabone sua conduta como de-
putada federal, senadora, gover-
nadora. Uma pessoa séria, ho-
nesta, trabalhadora, essa é a pes-
soa, a Fátima, que eu conheço. 
Eu não tenho conversado com 
ela, mas seu governo tem vivido 
na conjuntura nacional, pegando 
juros batendo meta, inflação es-
tourando meta, preço da energia 
elétrica e intolerância absurda e 
inaceitável nesse país. Então, isso 
tudo atrapalha o investimento, a 
credibilidade”, afirmou.

Henrique citou ainda a ques-
tão da pandemia de Covid-19, 
que já dura quase dois anos e que, 
apesar da vacinação em massa 
da população adulta, ainda en-
contra forças diante da mutação 
do vírus e do surgimento de no-
vas cepas. “É um momento con-
juntural muito grave para o país e 
para o RN. Então, a governadora 
tem vivido esse momento difícil, 
mas, como cidadão, não pode-
mos torcer contra o governo, afi-
nal, você mora aqui e sonha um 
futuro melhor e desejo um me-
lhor recomeço. Mas, vejo muitas 
dificuldades conjunturais que 
atrapalham, portanto, a condu-
ção do Estado, apesar de todo 
esforço que ela (Fátima) faz”, la-
mentou. 

Enquanto não decide se irá concorrer ou não, ex-deputado falou 
sobre seus mais de 44 anos como parlamentar e sobre o partido

Ex-deputado retoma rotina de viagens, para saber o que o povo deseja

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Carla Dickson admite que pode ir para o Progressistas, mas não 
descarta possibilidade de assinar ficha no União Brasil

“É verdade, as conversas es-
tão acontecendo. Eu sempre falo 
com Fábio. Mas, tudo está ainda 
na fase das possibilidades”. Foi 
com essa declaração que a depu-
tada federal Carla Dickson (Pros), 
confirmou que está articulando 
com o ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria (PP), a possibi-
lidade dela se filiar ao PP e brigar 
pela sua reeleição na Câmara Fe-
deral, nas eleições deste ano.

Fábio Faria está alinhando e 
desenhando estratégia para for-
mar um bloco com, pelo menos, 
quatro nomes de candidatos à 
Câmara. Entre eles, estão os de-
putados Beto Rosado (PP), Car-
la Dickson, Benes Leocádio (Re-

publicanos) e seu pai, o ex-go-
vernador Robinson Faria (PSD), 
que em breve deve assinar ficha 
e desembarcar no PP, sigla que irá 
abrigar o ministro do presidente 
Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta segunda-feira 
17, Carla Dickson explicou que 
essas articulações são naturais 
e fazem parte de uma questão 
de sobrevivência política. “Des-
sa forma, convenhamos que as 
legendas tenham que ter bons 
puxadores de votos. Os partidos 
estão conversando e analisando 
as nominatas e, por questão de 
sobrevivência política, eu estou 
conversando com todo mundo”. 
E admitiu: “De fato, as conversas 
(com Fábio) estão acontecendo”.

Segundo Carla, “todo mun-
do está conversando. O que está 

acontecendo é que os partidos 
estão fazendo um estudo, por 
causa da nova regra política, que 
ao invés de beneficiar as siglas, 
principalmente em Estados pe-
quenos, complicou para montar 
a nominata. Para se ter uma ideia, 
uma nominata para federal tem 
que ter nove candidatos, sendo 
que desses, no mínimo três, obri-
gatoriamente, tem que ser com 
mulheres”, explicou.

UNIÃO BRASIL. Porém, a de-
putada federal não descartou a 
possibilidade de fazer parte do 
União Brasil – fusão entre o DEM 
e PSL -, sigla que será comandada 
no Rio Grande do Norte pelo ex-
-senador José Agripino.

“É mais provável que eu vá 
para o União Brasil, desde que 
aconteça uma nominata com-

Adenilson Costa
Repórter de Política

“É por questão de 
sobrevivência”, diz Carla 
Dickson, sobre possível 
ida para o PP

petitiva. Porque eu não vou estar 
em um lugar que eu não consiga 
ganhar. E isso vale para o PP, PL, 
Pros e União Brasil. Todos que 
queiram ganhar as eleições, tem 
que ir para um partido com no-
minata competitiva, caso contrá-
rio, não consegue. Então, a minha 
saída do União Brasil não pode 
ser falada”, admitiu.

Em entrevista no mês de 
agosto do anos passado, ao 
AGORA RN, a deputada federal 
explicou que havia encaminha-
do carta de anuência partidária 
à direção nacional do Partido 
Republicano da Ordem Social, 
solicitando a sua desfiliação da 
legenda e, explicou que não po-
deria aguardar os trâmites en-
quadrados na legislação eleito-
ral para a concretização da fu-
são entre o DEM e PSL, que da-
ria lugar ao União Brasil, porque 
o PSL praticamente insistia.

Atualmente, o PSL é coorde-
nado no Estado pelo grupo polí-
tico ligado à Carla Dickson, que, 
no último dia 8 de novembro, as-
sumiu o comando do diretório 
estadual da legenda. A deputada 
enfatizou que sua mudança de 
partido era apenas por questões 
ideológicas.

Questionada se vai desistir do 
União Brasil, a deputada insistiu 
que isso não é verdade, até por-
que, primeiro precisa conversar 
com o ex-senador José Agripino, 
e depois, com a nacional do par-
tido.

Mas novamente admitiu que 
foi chamada para o PL e o PP. 
“Mas hoje, a prioridade é o União 
Brasil, que foi o meu grupo do 

PSL que assumiu, então, essa his-
tória de que eu vou desistir não 
está acertado. Eu só não converso 
com partidos de Esquerda, com o 
resto, estamos dialogando”, res-
saltou.

Carla Dickson tem até o dia 
1º de abril para tomar sua de-
cisão, que é quando acontece a 
janela partidária. Ela afirmou se 
sentir honrada pelo fato de ter 
dois partidos grandes de Direita 
a desejando. “Fico muito honra-
da, mas hoje, o União Brasil é o 
mais concreto, desde que tenha-
mos uma nominata competiti-
va”, finalizou. 

 “Eu só não 
converso com 
partidos de 
Esquerda, com 
o resto, estamos 
dialogando”

Carla Dickson
Deputada federal

“Eu estou conversando com 
todo mundo”, diz parlamentar

JOSÉ ALDENIR
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

SEGUNDO CONVITE. Recebo 
mais um honroso convite da Mi-
nistra Maria Cristina e Irigoyen 
Peduzzi, nos convidando para 
sessão solene da posse da nova 
direção do Tribunal Superior do 
Trabalho e do Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho, para 
o biênio 2022/2024, Presidente: 
Ministro Emanuel Pereira, Vice: 
Dora Maria da Costa, Corregedor 
Geral da Justiça do Trabalho: Gui-
lherme Augusto Caputo Bastos, 
o evento será 16 de Fevereiro as 
17:00 em Brasília, o convite en-
dereçado ao Dr, Empreendedor 
e Jornalista Luiz Almir, se houver 
disponibilidade de tempo estarei 
com orgulho, o RN se sente privi-
legiado.

VACINA. Vacina para crian-
ças entre 05 e 11 anos, teve iní-
cio sábado em São Gonçalo do 
Amarante, a previsão de Natal e 
Parnamirim poderá de ser a par-

tir de hoje, está havendo um cur-
so técnico para profissionais que 
vacinarão as crianças, uma boa 
ação!!!

H3N2. Ontem, Segunda-Feira 
a partir das 05:00 já havia quase 
100 pessoas com tosse, dores no 
corpo, idosos, na fila do Cemure, 
aguardando o atendimento que 
começou as 08:00, mesmo com 
chuva as pessoas não podiam 
deixar a fila, uma verdadeira hu-
milhação, não é diferente na fila 
da Caixa e Banco do Brasil, tam-
bém de pessoas carentes, idosas 
que precisam do Auxilio Brasil, 
Na Caixa e BB próximo a praça 
do iapissara aguiar a fila são qui-
lométricas.

SEMSUR. Não se sabe o moti-
vo, a constante falta de água no 
Mercado da Redinha, o Coorde-
nador Geral Sr Tarcísio, avisa que 
tem dois funcionários fazendo 

a limpeza interna e externa do 
Mercado e Banheiros e na falta 
d’água a Semsur está suprindo 
com carro pipa, até que a CAERN 
regularize.

RUAS ALAGADA. Rua Padre 
Cicero em Felipe Camarão, San-
ta Cecilia em Nossa Senhora da 
Apresentação, Travessa Benigno 
e várias ruas do Pajuçara, igapó, 
vale dourado, todas alagadas com 
as poucas chuvas que tem caído 
em Natal, inclusive se houver pelo 
menos 50 mm de chuva as lagoas 
de captação no Panatis, Santarém, 
todas transbordarão, pois já tem 
bastante água acumulada em fun-
ção do período da seca.

PAGAMENTO. Governo do Es-
tado começou a pagar a folha de 
Janeiro integral para quem ganha 
até R$4.000, 30% quem ganha 
acima deste valor e o restante até 
o último dia do mês.

Os negócios de pequeno 
porte e os microempreen-
dedores individuais (MEI) 

poderão ganhar mais dois me-
ses para regularizarem os débi-
tos com o Simples Nacional – re-
gime especial de tributação para 
micro e pequenas empresas. No 
dia 21, o Comitê Gestor do pro-
grama discutirá o adiamento do 
prazo de 31 de janeiro para 31 de 
março.

A regularização dos débitos 
é necessária para os micro e pe-
quenos empresários e os profis-
sionais autônomos continuarem 
no Simples Nacional. Em nota, a 
Receita Federal, que integra o Co-
mitê Gestor, informou que a me-
dida tem como objetivo ajudar os 
negócios afetados pela pandemia 
de covid-19.

“Neste momento de retoma-
da da economia, a deliberação 
do Comitê Gestor do Simples 
Nacional visa propiciar aos con-
tribuintes do Simples Nacional 
o fôlego necessário para que se 
reestruturem, regularizem suas 
pendências e retomem o desen-
volvimento econômico afetado 
devido à pandemia da covid-19”, 
destacou o comunicado.

Apesar da prorrogação para 
o pagamento ou a renegociação 
de dívidas, o prazo de adesão ao 
Simples Nacional continua sendo 
31 de janeiro. Segundo a Receita, 
essa data não pode ser prorroga-
da por estar estabelecida na Lei 
Complementar 123/2006, que 
criou o regime especial.

Tradicionalmente, quem não 
pagou os débitos é retirado do 
Simples Nacional em 1º de janei-
ro de cada ano. As empresas ex-
cluídas, no entanto, têm até 31 
de janeiro para pedir o regresso 
ao Simples Nacional, desde que 
resolvam as pendências até essa 
data.

O processo de regularização 
deve ser feito por meio do Cen-
tro Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte da Receita Federal 
(e-CAC), requerendo certificado 
digital ou código de acesso. O de-
vedor pode pagar à vista, abater 
parte da dívida com créditos tri-
butários (recursos que a empresa 
tem direito a receber do Fisco) ou 
parcelar os débitos em até cinco 
anos com o pagamento de juros 
e multa.

HISTÓRICO. Essa é a segun-

da medida tomada pelo governo 
para compensar o veto à lei que 
criaria um programa especial de 
renegociação para os contribuin-
tes do Simples. Na terça-feira 11, 
a Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional criou dois progra-
mas para renegociar débitos do 
Simples inscritos na dívida ativa, 
quando o contribuinte é nega-
tivado e passa a ser cobrado na 
Justiça.

Na semana passada, o pre-
sidente Jair Bolsonaro vetou a 
renegociação de dívidas com o 
Simples Nacional. Na ocasião, o 
presidente alegou falta de me-

dida de compensação (elevação 
de impostos ou corte de gastos) 
exigida pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal e a proibição de con-
cessão ou de vantagens em ano 
eleitoral.

O projeto vetado beneficiaria 
16 milhões de micro e pequenas 
empresas e de microempreende-
dores individuais. A renegociação 
da dívida ativa abrangerá um pú-
blico menor: 1,8 milhão de con-
tribuintes, dos quais 1,64 são mi-
cro e pequenas empresas e 160 
mil são MEI.

Criado em 2007, o Simples 
Nacional é um regime tributário 

especial que reúne o pagamen-
to de seis tributos federais, além 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), 
cobrado por estados e pelo Dis-
trito Federal, e do Imposto Sobre 
Serviços (ISS), arrecadado pe-
los municípios. Em vez de pagar 
uma alíquota para cada tributo, o 
micro e pequeno empresário re-
colhe, numa única guia, um per-
centual sobre o faturamento que 
é repassado para os três níveis de 
governo. Somente as empresas 
que faturam até R$ 4,8 milhões 
por ano podem optar pelo regi-
me.

Simples: empreendedores 
podem ganhar 2 meses 
para quitação de débitos
Comitê discutirá prazo extra em reunião na próxima semana

Tradicionalmente, quem não pagou débitos sai do Simples em 1º de janeiro 

Receita Federal, que 
integra o Comitê 
Gestor, informou que 
a medida tem como 
objetivo ajudar os 
negócios afetados 
pela pandemia de 
covid-19,que ainda 
persiste no mundo.

Nota

REPRODUÇÃO
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O início da vacinação das 
crianças com idade en-
tre 5 e 11 anos no RN co-

meçou na manhã do sábado 15, 
na Unidade Básica de Saúde do 
bairro Amarante, município de 
São Gonçalo do Amarante, 24 
horas após o Governo do Esta-
do receber do Ministério da Saú-
de o primeiro lote da vacina com 
20.900 doses.

As vacinas chegaram sexta-
-feira 14 e já foram enviadas pe-
la Secretaria de Saúde do Estado 
aos municípios. “Que alegria es-
tarmos acompanhando, aqui em 
São Gonçalo, a aplicação das pri-
meiras vacinas de nossas crian-
ças. Um processo que começa 
tarde porque, mesmo a Anvisa 
tendo autorizado desde 15 de-
zembro, só agora o Ministério da 
Saúde enviou. Nós do Governo 
do Estado vamos fazer a nossa 
parte: cobrar do Governo Fede-
ral o envio de mais imunizantes 
e agilizar a distribuição para que 
os municípios possam vacinar 
100% dos nossos meninos e me-
ninas”, disse a governadora.

Fátima Bezerra registrou ain-
da que “quem ama cuida e pro-
tege. É isso que os pais estão fa-

zendo. A importância da vacina 
para as crianças não é diferente 
da dos jovens e adultos. Quero 
conclamar todos os pais a leva-
rem seus filhos à vacinação em 
cada município do nosso Esta-
do, porque vacina é cuidado e 
proteção, vacina salva vidas, o 
SUS salva vidas!”, enfatizou.

Cadastrar as crianças como 
dependentes no portal RN + Va-
cina agiliza o processo de vaci-

nação. A orientação é do secre-
tário de Estado da Saúde Públi-
ca, Cipriano Maia, que acom-
panhou a governadora em São 
Gonçalo do Amarante. “Os pais 
devem cadastrar as crianças no 
RN + Vacina para que tenhamos 
maior controle e mais rapidez na 
vacinação. A Sesap e a governa-
dora estão fazendo sua parte pa-
ra proteger a vida e as crianças”, 
pontuou.

A coordenadora de Vigilância 
Epidemiológica da Sesap, Kelly 
Lima, disse que a quantidade de 
vacinas ainda é insuficiente - vez 
que o RN tem 355 mil crianças 
na faixa etária de 5 a 11 anos, e 
o primeiro lote chegou com ape-
nas 20.900 doses - menos de 10% 
das necessidade. “A nossa expec-
tativa é recebermos lotes sema-
nais e prosseguir com a vacina-
ção, sem descontinuidade, para 
salvar vidas”, declarou.

O secretário de saúde de São 
Gonçalo, Jalmir Simões, agra-
deceu o empenho do Governo 
do Estado e da Sesap e também 
registrou que a vacinação das 
crianças permite o retorno às 
aulas presenciais com mais se-
gurança e tranquilidade.

A senadora Zenaide Maia, 
que é médica infectologista, de-
fendeu a necessidade da vacina-
ção e disse que os maiores avan-
ços na saúde pública foram con-
quistados com fornecimento de 
água tratada e vacinas. “Deve-
mos tomar a vacina porque ela 
evita casos graves e salva vidas”.

A primeira criança vacinada 
contra a covid-19 no Rio Grande 
do Norte é Emerson Miguel, de 9 

anos de idade. Lenilma Tavares, 
moradora do bairro Jardim Lola, 
em São Gonçalo do Amarante, 
mãe de Miguel, disse que aguar-
dava ansiosa o momento de va-
cinar o filho. “Toda a nossa famí-
lia está vacinada, faltava Miguel. 
Agora ele também está protegi-
do e imunizado”, afirmou. Cons-
ciente da importância da vacina, 
ela conclama todos os pais a va-
cinarem seus filhos. “Espero que 
todos tenham essa consciência. 
Protegidas as crianças podem 
voltar às aulas com segurança e 
proteger também os professo-
res”, acrescentou Lenilma.

PRESENTE DA CIÊNCIA. O 
comerciante Alexandre da Silva 
Costa, residente no bairro Jardim 
Lola, trouxe sua filha Alessandra 
Silva, de 9 anos, para tomar a va-
cina no primeiro dia. “Considero 
muito importante a vacinação. 
Ela protege a criança e aos ou-
tros também, é um ato de saúde 
e de cidadania”, afirmou Alexan-
dre para lembrar que sua filha 
completa 10 anos de idade nes-
te domingo, 16. “O presente dela 
foi dado pela ciência, com a vaci-
na. O melhor presente”.

Governo espera mais lotes para 
continuar vacinação de crianças 
Público-alvo de 5 a 11 anos começou a ser vacinado no sábado, após envio de 20.900 lotes pelo Ministério da Saúde

 “Nós vamos fazer 
a nossa parte: 
cobrar do Governo 
Federal o envio de 
mais imunizantes e 
agilizar distribuição 
para que municípios 
possam vacinar” 
Fátima Bezerra
Governadora do RN

“Nossa expectativa 
é recebermos 
lotes semanais e 
prosseguir com 
a vacinação, sem 
descontinuidade, 
para salvar vidas”

Kelly Lima
Coord. da Sesap

ELISA ELSIE/ASSECOM RN

Governadora Fátima Bezerra 
acompanhou o começo da 
vacinação, em S. G. do Amarante
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
RICARDO CAMPOS DA SILVA - ME, CNPJ nº  10.639.527/0001-14, torna Público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LA - Licença de Alteração 
– com prazo de validade até 13/01/2023, em favor do empreendimento de Unidade de beneficiamento de 
pescado, localizada na Travessa Sete de Setembro, 215, Centro de Canguaretama/RN. 
 

Ricardo Campos da Silva 
Empreendedor 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ROBERTO IGUARAÇU DA CUNHA, CPF Nº 838.525.144-87, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS - Licença 
Simplificada - para a atividade de Piscicultura em viveiro, localizada Sitio São Luís, Distrito de Coroas Limpas - 
Zona Rural - Santana Do Matos/RN. 

Roberto Iguaraçu da Cunha 
Empreendedor 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO PARAISO LTDA inscrito sobre CNPJ: 02.795.690/0001-48 torna público que requer do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença 
de Operação de n° 2018-119416/TEC/LO-0069 para um para um transporte de cargas perigosas com 
capacidade de 16,76 Toneladas ou 20 Litros, localizado na Rua Paulo Afonso, 204 – Paraíso – Santa Cruz - 
RN 

BENTO DE LIMA VASCO 
Sócio-Proprietário. 

 
LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA – LSP 

 
M DUARTE DE ARAUJO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.286.733/0001-86, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a seguinte licença: - Licença Simplificada Prévia - LSP para implantação de uma Geradora Eólica EOL 
MDA II, com potência instalada de 9,6MW. Localizada na zona rural de Pedra Grande/RN. 
 

MILTON DUARTE DE ARAUJO 
Diretor 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
O. S. DE. M. G. MAYER, inscrita sob o CNPJ nº 23.289.526/0001-39, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO da atividade de Transporte de Resíduos Perigosos (Capacidade Máxima 0,72 Ton), 
localizada na Avenida José Augusto de Azevedo, S/N, Presidente Costa e Silva, Mossoró - RN. 
 

O. S. DE. M. G. MAYER 
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 extraordinário. 
Solicitante: o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n° 1726976 – 
SSP/RN, e inscrito sob o CPF/MF n° 090.693.257-21, residente e domiciliado na Rua Albacora, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, 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 da Albacora,  Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 66,30m² 
(sessenta e seis metros e trinta decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de 
Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.08.3592.0005.1 e sequencial n° 1.007782.0. Inicia-se a descrição deste perímetro no 
ponto M01, de coordenadas N 9.310.341,06m e E 273.031,78m; deste segue com azimute de 130°07'01" por uma 
distância de 9,20m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.310.335,14m e E 273.038,80m ; deste segue com azimute de 
223°38'36" por uma distância de 12,00m, até o ponto M03, de coordenadas N 9.310.326,48m e E 273.030,54m ; deste 
segue com azimute de 315°21'46" por uma distância de 2,00m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.310.327,94m e E 
273.029,10m ; deste segue com azimute de 11°34'21" por uma distância de 13,40m, até o ponto M01, onde  teve inicio 
essa descrição. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 5.500,00. O requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Sandra Lucia Garcia, a Sra. Magnolia Abreu 
Marinho, 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, 29.03.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022

O PREFEITO DE SANTA MARIA/RN, no uso de suas atribuições legais, por intermédio da 
sua PREGOEIRA OFICIAL e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº 072/2021/GP, na 
forma da Lei Federal nº. 10.520/2002, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666/1993, 
Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 004/2021 e 
outras normas aplicáveis ao objeto deste certame que realizará licitação para REGISTRO 
DE PREÇOS na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA tendo como tipo o MENOR 
PREÇO POR ITEM visando a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO 
DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.  A sessão pública eletrônica será 
aberta às 09h00min (horário de Brasília) do dia 01 de fevereiro de 2022. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.licitafacil.tce.rn.gov.br, licitacoes@santamaria.rn.gov.br ou na sede da prefeitura de 
Santa Maria com endereço na Av. Presidente Juscelino, n.º 461 - Centro - CEP 59.464-000, 
no horário das 07h:00min às 13h:00min. Para participação da licitação ou simples 
acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 
10h00m do dia 18/01/2022 até as 08h59m do dia 01/02/2022, por meio do sistema eletrônico.

Santa Maria/RN, 17 de janeiro de 2022
BRENA MERIZE DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022

O PREFEITO DE SANTA MARIA/RN, no uso de suas atribuições legais, por intermédio da sua 
PREGOEIRA OFICIAL e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº 072/2021/GP, na forma 
da Lei Federal nº. 10.520/2002, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666/1993, Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 004/2021 e outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame que realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA tendo como tipo o MENOR PREÇO POR ITEM 
visando a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BÁSICOS, INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS), 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I).  A sessão pública eletrônica será aberta às 09h00min (horário de 
Brasília) do dia 02 de fevereiro de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.l ici tafaci l . tce.rn.gov.br, 
licitacoes@santamaria.rn.gov.br ou na sede da prefeitura de Santa Maria com endereço na Av. 
Presidente Juscelino, n.º 461 - Centro - CEP 59.464-000, no horário das 07h:00min às 
13h:00min. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o 
interessado deverá acessar, na internet, a página: www.portaldecompraspublicas.com.br. As 
propostas comerciais serão recebidas a partir das 10h00m do dia 18/01/2022 até as 08h59m do 
dia 02/02/2022, por meio do sistema eletrônico.

Santa Maria/RN, 17 de janeiro de 2022
BRENA MERIZE DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022

O PREFEITO DE SANTA MARIA/RN, no uso de suas atribuições legais, por intermédio da sua 
PREGOEIRA OFICIAL e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº 072/2021/GP, na forma da 
Lei Federal nº. 10.520/2002, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666/1993, Decreto Federal nº 
10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 004/2021 e outras normas aplicáveis ao 
objeto deste certame que realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS na modalidade 
PREGÃO na forma ELETRÔNICA tendo como tipo o MENOR PREÇO POR ITEM visando a 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA 
MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E COFFEE BREAK, QUE SERÃO DESTINADAS AOS 
FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS BEM COMO PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM 
REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO.  A sessão pública eletrônica será aberta às 09h00min 
(horário de Brasília) do dia 04 de fevereiro de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.licitafacil.tce.rn.gov.br, 
licitacoes@santamaria.rn.gov.br ou na sede da prefeitura de Santa Maria com endereço na Av. 
Presidente Juscelino, n.º 461 - Centro - CEP 59.464-000, no horário das 07h:00min às 13h:00min. 
Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá 
acessar, na internet, a página: www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais 
serão recebidas a partir das 10h00m do dia 18/01/2022 até as 08h59m do dia 04/02/2022, por meio 
do sistema eletrônico.

Santa Maria/RN, 17 de janeiro de 2022
BRENA MERIZE DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022

O PREFEITO DE SANTA MARIA/RN, no uso de suas atribuições legais, por intermédio da sua 
PREGOEIRA OFICIAL e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº 072/2021/GP, na forma 
da Lei Federal nº. 10.520/2002, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666/1993, Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 004/2021 e outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame que realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA tendo como tipo o MENOR PREÇO POR ITEM 
visando a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
INFORMATICA, E PERMANENTE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.  A sessão pública eletrônica será aberta às 
09h00min (horário de Brasília) do dia 03 de fevereiro de 2022. O Edital e seus anexos 
encontram-se d isponíveis  nos s i tes www.por ta ldecompraspubl icas.com.br, 
www.licitafacil.tce.rn.gov.br, licitacoes@santamaria.rn.gov.br ou na sede da prefeitura de Santa 
Maria com endereço na Av. Presidente Juscelino, n.º 461 - Centro - CEP 59.464-000, no horário 
das 07h:00min às 13h:00min. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da 
m e s m a ,  o  i n t e r e s s a d o  d e v e r á  a c e s s a r ,  n a  i n t e r n e t ,  a  p á g i n a : 
www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 
10h00m do dia 18/01/2022 até as 08h59m do dia 03/02/2022, por meio do sistema eletrônico.

Santa Maria/RN, 17 de janeiro de 2022
BRENA MERIZE DIAS

Pregoeira Oficial

MPF pede condenação 
de reitora da Ufersa 
por ameaça a aluna 
e prevaricação

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) apresentou re-
curso para pedir a conde-

nação da reitora da Universida-
de Federal Rural do Semi-Árido 
(Ufersa), Ludimilla de Oliveira, 
pelos crimes de ameaça a alu-
na e prevaricação. O pedido de-
ve ser apreciado pelo Tribunal 
Regional Federal da 5a Região 
(TRF5), após absolvição da rei-
tora em sentença da 8a Vara da 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte.

Segundo o autor do recurso, 
o procurador da República Ema-
nuel Ferreira, Ludimilla proferiu 
grave ameaça à aluna Ana Flávia 
de Lira ao mencionar a Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin) 
em resposta a comentário crítico 
da estudante em uma rede so-
cial. A ação é baseada em prece-
dente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que reconheceu gra-
ve desvio de finalidade das ativi-
dades de inteligência, mediante 
a utilização do aparato estatal 
para produzir relatórios e dossi-
ês de pessoas identificadas co-
mo sendo antifascistas, em ato 
de perseguição política e ideoló-
gica (ADPF 722).

O recurso ressalta que “a 
ameaça em torno da utilização 
da Abin era algo real e não me-
ramente imaginário, com poten-
cialidade lesiva. O mal injusto e 
grave consiste, precisamente, na 
busca pelo silenciamento no de-
bate público a partir da possível 
elaboração de dossiês que pode-
riam ser compartilhados por to-
dos os órgãos da Administração 
Pública que compõem o sistema 
de inteligência, como reconheci-
do pelo STF”.

PREVARICAÇÃO. O procura-
dor também reforça que a reito-
ra cometeu o crime de prevari-
cação ao adiar a colação de grau 
da Ufersa, em janeiro de 2020, 
com o objetivo de evitar protes-
tos, alegando ser uma medida 
de prevenção à covid-19. A ceri-
mônia já seria realizada virtual-
mente, pelo YouTube, e a reitora 
chegou a publicar uma portaria 
proibindo qualquer protesto de 
estudantes no chat da platafor-
ma. Somente quando uma de-
cisão judicial acatou pedido da 
Defensoria Pública da União 
e anulou a portaria pela clara 
violação à liberdade de expres-
são, a reitora decidiu cancelar 
o evento e a colação de grau foi 
realizada posteriormente sem 
cerimônia. 

Ludimilla Oliveira 
foi absolvida pela 8ª 
Vara da JF no RN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 028/2021

Pregão Eletrônico Nº 028/2021 - aquisição futura e eventual de Equipamentos de Informática - 
data da sessão - 28/01/2022 as  08:01 -  (Horário de Brasíl ia) .  Informações: 
(cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no Portal de Compras Públicas - 
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 17/01/2022
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
JKA EMPREENDIMENTOS LTDA, 33.780.083/0001-38, torna público recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para a Implantação de Loteamento 
Residencial Denominado Mar do Sertão II, localizado na RN 404 – km 20,5, s/n. Ponta do Mel. Areia 
Branca/RN.  

Kállio Luiz Duarte Gameleira  
Sócio-Diretor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 – SEIMURB

PROCESSO DE DESPESA Nº 2535/2021

Objeto: contratação de empresa para realização da reforma do Mercado do “Vuco Vuco”, localizado 
na Av. Rio branco, nº 713, Bairro Bom Jardim, CEP 590619-400, no município de Mossoró/RN.
Tipo: menor preço global, pelo regime de empreitada por preço unitário.
Realização: 17 de fevereiro de 2022 às 09:00hrs
Local de Abertura: Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Administração – Rua Idalino de 
Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Licitações, por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no 
horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra – Presidente/CPL

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021

Data: 17/01/2022 - Projeto Governo Cidadão – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021, 
ID 184 GO, Processo nº 00210066.001144/2021-02, destinado a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DA 
MULHER/ MOSSORÓ, no dia 31 de janeiro de 2022, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), 
através do site www.licitacoes-e.com.br sob o número  898800. O Edital encontra-se disponível 
no referido site do Banco do Brasil e no www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos 
necessários estarão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista 
de Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, 
km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  
pegovernocidadao@gmail.com.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva
Pregoeiro

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, CNPJ: 04.443.680/0001-18, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 
12/11/2027, em favor do empreendimento de Unidade de Beneficiamento de Mandioca, 
localizada no Povoado Mundo Novo, S/n, Zona Rural, Município de São Miguel do Gostoso.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
EXTRATO DE AVISO DE REAPRAZAMENTO DA ABERTURA DA SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
que por motivo de necessidade de correção no item “5”, subitem 5.1.2 “b” e “c” da (qualificação 
técnica) do Edital, fica reaprazada para o dia 02 de fevereiro de 2022 a sessão de abertura da 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022, tipo MENOR PREÇO, sob o 
regime de Empreitada por PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PÓRTICO DE 
ENTRADA DA CIDADE DE TIBAU DO SUL. O Procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram 
introduzidas. A sessão pública se realizará de forma presencial e também virtual, sendo 
observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. Na forma 
virtual, (por videoconferência), será disponibilizado com antecedência (por e-mail), um link via 
aplicativo zoom.us, para que, caso queiram, os licitantes participem, sem a necessidade de 
locomoção ao município. O Edital corrigido será encaminhado para as empresas que já haviam 
solicitado, sem a necessidade de uma nova solicitação. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua Dr. Hélio 
Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN-CEP:59178-000, a partir da publicação deste aviso, 
das 08:00h às 14:00h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser 
solicitado através do e-mail: cplpmts2021@gmail.com. Maiores informações: Fone: (84)3246-
4441.

Tibau do Sul/RN, 17 de janeiro de 2022
A Comissão

A Prefeitura do Natal inicia 
nesta terça-feira 18 a va-
cinação contra covid-19 

para o público infantil, de 5 a 11 
anos,  e, inicialmente, devido ao 
quantitativo de doses recebidas 
(4.550) serão vacinadas as crian-
ças com deficiência permanente 

ou que tenham comorbidade.
Para marcar o início da cam-

panha de vacinação desse pú-
blico, a Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal fará a abertura 
da campanha às 10h, na sala de 
vacinação do Shopping Midway 
Mall.

Para receber o imunizante é 
necessário que a criança esteja 
acompanhada dos pais ou res-
ponsável, que devem levar o do-
cumento de identidade ou certi-
dão de nascimento, comprovan-
te de residência de Natal e algum 
documento que comprove a de-
ficiência permanente ou comor-
bidade.

Os responsáveis também de-
vem fazer antecipadamente o 
cadastro da criança no RN Mais 
Vacinas.

A SMS Natal destinou pontos 
exclusivos para vacinação desse 
público, em shoppings e UBSs.

Natal Original aquece 
economia e impulsiona 
setor de artesanato
Potencial: exposição movimentou cerca de meio milhão de reais

A Loja Conceito Natal Origi-
nal renovou a esperança 
de mais de 120 artesãos, 

que durante o período do Natal 
em Natal, puderam expor e co-
mercializar a produção artesa-
nal após mais de um ano de re-
cessão econômica. Durante as 
semanas do evento, a exposição 
movimentou cerca de meio mi-
lhão de reais e conseguiu impul-
sionar a economia local. Locali-
zada na praça da Árvore (Espaço 
Cultural Marilene Dantas), em 
Mirassol, a loja Natal Original, 
reuniu variados estilos e formas 
de produção artesanal e se con-
solidou como novo ponto turís-
tico da capital potiguar.

O espaço, administrado pela 
Secretaria Municipal de Traba-
lho e Assistência Social - Sem-
tas, reuniu peças utilitárias e de-
corativas. Na edição de 2021 do 
Natal em Natal, a Natal Original 
ganhou uma nova identidade 
visual, criada pela designer Cris 
Ribeiro, através de uma parceria 
com o Sebrae/RN. O secretário 
da Semtas, Adjuto Dias,  apos-
ta na continuidade do trabalho 
para gerar mais emprego e mais 
renda para os micro e pequenos 
empresários.

“As peças expostas e comer-
cializadas levam um pouco da 
nossa cultura para o mundo. São 
verdadeiras obras de arte feitas 
por artesãos locais, que encan-
tam. Além de toda carga artística 
e cultural, a Loja Conceito Natal 
Original movimentou a econo-
mia local, gerou ocupação e ren-
da, e vai continuar assim por to-
do ano. O nosso objetivo é inves-
tir cada vez mais na economia 

solidária e criar novos espaços 
para os artesãos de Natal”, des-
tacou o secretário.

Os expositores foram cre-
denciados pela Semtas e sele-
cionados por meio de edital, re-
alizado no mês de setembro, co-
mo parte do processo de fomen-
to do artesanato e da economia 
solidária.

Leontina Dias, esteve du-
rante os mais de 50 dias na Loja 
Natal Original, durante o perío-
do conseguiu lançar novos pro-
dutos e ampliar a clientela. “Foi 
além do esperado, lançamos ve-
las hidratantes e velas vegetais, 
além das velas com aromas já 
consagrados. Consegui firmar 
novas parcerias e aumentar a 
produção. Só temos a agradecer 
pela grande oportunidade. Este 
ano foi um sucesso!”.

Com uma trajetória de qua-
se 30 anos no artesanato, o ar-
tista Igor Azevedo levou para a 
exposição peças em pirogravu-
ra. O artesão, de 41 anos, ressal-

tou a importância da retomada 
dos eventos culturais na cidade. 
“Participar desses 51 dias do Na-
tal em Natal foi muito gratifican-
te e superou todas as nossas ex-
pectativas. A estrutura, o apoio 
da equipe técnica, o zelo para 
com todos os artesãos. Estou 
muito grato pela oportunidade 
de comercializar meus produ-
tos na Loja, de apresentar a mi-
nha arte tanto para os natalen-
ses quanto para os turistas que 
visitaram a exposição”.

Os artesãos agora farão um 
breve recesso, para começar a 
preparação para a Fiart (Feira 
Internacional de Artesanato), 
que acontece entre os dias 28 
de janeiro e 6 de fevereiro. Em 
seguida, eles retornam à loja 
Natal Original para dar conti-
nuidade ao projeto de revitali-
zação do espaço, que acontece 
em parceria com Sebrae, atra-
vés da metodologia “Lugares de 
Charme”, com a designer social 
Cris Ribeiro.

Administrado pela Semtas, espaço reuniu peças utilitárias e decorativas

JOANA LIMA/SECOM PMN

COVID-19

Vacinação na capital 
começa nesta terça-feira
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Você acha que tem 
compulsão alimentar?

SAL & PIMENTAFabrícia Mesquita
fabriciamesquitasss@gmail.com@fabriciamesquita

REPRODUÇÃO

- Ingerir uma quantidade de comida definitivamente 
MUITO maior do que a maioria das pessoas consumi-
ria nas mesmas circunstâncias, normalmente em curto 
tempo e com sensaç ã o de perda de controle. 

- Também pode ocorrer episódios de comer escondi-
do acompanhado por sentimentos de culpa e vergonha.  

- Também pode ocorrer episódios extremos onde a 
pessoa mistura todos os alimentos (doces, salgados) pa-
ra consumir de forma mais veloz e em maior quantida-
de.  

- O tratamento é sério e deve ser acompanhado por 
profissionais capacitados em transtorno alimentares. 

Dessa forma, caso você não se identifique com as ca-
racterísticas acima e às vezes só escolhe comer um pou-
co mais, isso pode ser somente um episódio de exage-
ro alimentar (comeu acima da saciedade) causado por 
desconexão dos sinais do seu corpo. É muito importante 
que não haja a confusão entre esses episódios pontuais 
de exagero com um transtorno alimentar.

Muitas pessoas acham que têm com-
pulsão alimentar. Mas já se pergun-
taram o que de fato é isso? Quando 

pergunto a alguém que diz ter, a maioria diz 
“eu não consigo parar de comer chocolate até 
acabar a barra toda”, ou “eu como 4 pedaços 
de pizza”, ou ainda “eu como 2 fatias de bolo 
em um aniversário.  

 PRESTEM ATENÇÃO: compulsão ali-
mentar não é ter exageros alimentares pon-
tuais porque você decidiu comer mais.  O ter-
mo “compulsã o alimentar” é  usado por vá rias 
pessoas infelizmente de maneira errada.  

 Compulsão alimentar é um transtorno 
alimentar como: anorexia e bulimia. Deve ser 
tratada com acompanhamento psicológico, 
nutricionista especialista em transtornos e se 
necessário, psiquiatra.

 E quais são as características da compul-
são alimentar?  

O Governo do Rio Grande 
do Norte realizou, na ma-
nhã desta segunda-feira 

17, reunião on-line com repre-
sentantes das entidades empre-
sariais e empreendedores do seg-
mento de eventos para discutir 
as recomendações do Comitê de 
Especialistas da Sesap RN para o 
enfrentamento da pandemia da 
covid-19 e do surto de Influenza. 
O encontro foi solicitado pela Fe-
comércio RN, a partir das reco-
mendações do Comitê Científico 
divulgadas no dia 13 de janeiro, 
em resposta ao aumento de casos 
das doenças no estado. A entida-
de empresarial se mostrou preo-
cupada com eventuais impactos 
negativos, particularmente no 
setor de eventos.

A reunião foi conduzida pe-
lo secretário-chefe do Gabinete 
Civil do Governo do Estado do 
RN, Raimundo Alves Júnior. Ele 
destacou que o Governo tem a 
intenção de reforçar a exigência 
do passaporte vacinal nos even-
tos sociais e, também, em bares 
e restaurantes. “O passaporte da 
vacinação é uma medida já im-
plementada, mas é fundamental 
que haja reforço em todos os es-

tabelecimentos. Para eventos de 
grande porte, analisamos reco-
mendar aos municípios a proibi-
ção dos eventos de rua, em virtu-
de da dificuldade desse controle”, 
informou o secretário.

O presidente da Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz, destacou 

a importância da manutenção 
do diálogo com a classe produ-
tiva. “É preciso chegarmos a um 
entendimento de medidas que 
possam conter os avanços dessas 
doenças, mas que mantenham 
as atividades produtivas, que já 
foram tão impactadas desde o 

início da pandemia. Os empreen-
dedores, em sua maioria, têm se-
guido os protocolos e estão em-
penhados no cumprimento das 
regras”, afirmou.

O Governo irá, agora, detalhar 
ajustes na exigência do passapor-
te vacinal para os segmentos de 

Bares e Restaurantes, bem como 
mapear a agenda de eventos cor-
porativos previstos para o RN nos 
próximos 30 dias. A intenção que 
uma nova reunião de alinhamen-
to posso ocorrer nos próximos 
dias, a fim de tratar o posiciona-
mento final do Governo.

Além da Fecomércio RN, par-
ticiparam da reunião a Associa-
ção Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel RN), Natal Con-
vention Bureau, Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Natal (CDL 
Natal), Associação dos Empresá-
rios do Bairro do Alecrim (AEBA), 
Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern) e empre-
endedores do segmento de even-
tos.

Passaporte vacinal será exigido 
em bares e restaurantes no RN
 Encontro foi solicitado pela Fecomércio RN, a partir das recomendações do Comitê Científico

 Governo irá, agora, detalhar ajustes na exigência do passaporte vacinal para os segmentos de Bares e Restaurantes

REPRODUÇÃO

 “Maioria dos 
empreendedores 
tem seguido os 
protocolos e 
cumprido as regras”

Marcelo Queiroz
Presidente da Fecomércio RN
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Você é o que você consegue ser? “ ”
VIVAS JANINI JUCÁ. Já é tradição 

em Pirambúzios . Uma vez por ano, 
no verão, a empresária Janini Jucá 
reúne amigos para festejar junto à 
família, a nova idade. De persona-
lidade solar ela abre os jardins da 
bela casa a beira-mar, sendo refe-
rência em bem receber sem frescu-
ra e com muita alegria. O evento é 
sem exagero, na medida em tudo. 
Duas ilhas de delícias a disposição 
dos convidados, chopp e um bar de 
bebidas. A música ficou por conta 
do cantor Allison que escolheu um 
repertório musical para não deixar 
ninguém parado. A turma da DDois 
completou com as coreografias. 

*
Noite animadíssima cujo único 

defeito foi terminar cedo, por volta 
das 21h20, e que nem a chuva e 
nem nada atrapalhou. Ao lado do 
marido Marcelo Rochester, Janini 
Jucá merece todos os vivas. É al-
guém que sabe agregar, que sabe 
oferecer seu melhor, sua energia 
para que todos estejam felizes e de 
forma simples e afetiva. É renova-
dor está com ela, principalmente 
nas comemorações de novo ciclo. 
Sorte de quem pode aproveitar 
seus domínios praianos no Lito-
ral Sul. Afinal de contas casas de 
veraneio devem exalar vida e isso 
a aniversariante tem de sobra. A 
impressão é que todos os vizinhos 
gostariam de participar da festa.

JUJU CRISTÃ.Potiguar que atua 
como Procuradora em São Paulo, 
Acassia Medeiros ao lado do ma-
rido, o analista financeiro carioca 
Rafael Faria reuniram a família em 
torno do batizado da primogêni-
ta, a fofa Júlia de um ano e meio. O 
sacramento foi ministrado pelo Pa-
dre Júlio, na igreja da Candelária e 
logo após ocorreu um brunch, em 
Valéria Calazans, responsável pela 
belíssima decoração do espaço. 
A ótima música instrumental do 
Cello Music de Júlio Freitas agra-
dou em cheio, assim como o bolo 
da Caramelier e os doces da Caffe-
ch. Momentos únicos e belos que 
certamente ficarão na memória de 
toda a família.

ORGULHO. O jornalista norte 
rio-grandense Rener Oliveira tem 
ganhado cada vez mais reco-
nhecimento. Expert em mo-
da entrou na lista da Glamour 
- revista digital do grupo Globo 
-  como um dos dez criadores de 
conteúdo que as pessoas devem 
acompanhar e conhecer em 
2022. O jovem criativo é o editor 
de moda do portal Nordestesse e 
faz postagem em seu Instagram, 
o @reneroliveira, que levantam 
questões importantes relaciona-
das ao meio.

*
A Glamour diz que Rener 

“traz a inevitável e necessária 
intersecção entre a moda e a po-
lítica em seus conteúdos diários, 
questionando comportamentos 
de consumo da nova geração, a 
sustentabilidade no mercado, 
a verdadeira inclusão na moda, 
entre outros assuntos urgentes”. 
A coluna sempre antenada já 
é fã faz tempo e trouxe o moço 
aqui como destaque. Aproveite e 
renove seu feed no insta seguin-
do ele. 

ISOLADOS. O estilo de vida 
recluso provocado pela pande-
mia foi  necessário, mas nem 
por isso benéfico para a saúde 
das pessoas. Pelo menos é o que 
aponta uma pesquisa feita nas 
capitais brasileiras, pelo Instituto 
de Estudos para Políticas de Saú-
de (IEPS). Por exemplo: 21,5% 
dos adultos terminaram 2020 
obesos, contra 20,3% em 2019. O 
consumo de álcool e de alimen-
tos ultraprocessados e a diabetes 
em adultos também cresceram 
no período. A boa notícia foi a re-
dução no tabagismo, as pessoas 
passaram a fumar menos. Agora 
com o retorno dos eventos e a 
febre dos cigarros eletrônicos os 
dados de 2021 devem ser altera-
dos. Infelizmente. 

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy       BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Fátima Elena, João Eider Fur-
tado, Fabrício Melo, Liszt Ma-
druga, Eliana Evangelista, Iva 
Bezerra, Carlos Alexandre Câ-
mara, Leila Bezerra, Mariana 

Melo de Sá e a caçula da coluna  
Maria Lídia

B-DAY- ZÉLIA MEDEIROS

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
O Governo do Estado está recuperando o trecho de aproxi-

madamente 16 quilômetros da Estrada do Melão (RN-015), que 

interliga cerca de 20 comunidades, em Mossoró. A obra estava 

interrompida há pelo menos 10 anos.

Joelma Siqueira realizou neste fi nal de semana o sonho de conhe-

cer o casal de netos, Ravi e Kayla, que residem em Houston, Texas. 

Uma autêntica vovó coruja, agora só falta ir vovô Benício Siqueira. 

Na próxima quinta-feira tem o lançamento da 27ª edição 

da Feira Internacional de Artesanato, FIART. A partir das 8h, 

no Espaço de Eventos Nelma Leao. A promoção é da Espacial 

eventos de Neiwaldo Guedes.

Prevista para 25 de fevereiro a estreia da nova série protagoniza-

da por Camila Queiroz e Maisa Silva, De Volta aos 15, na plataforma 

de streaming Netfl ix. A trama se passa em 2006 e gira em torno da 

adolescente Anita.

Marcelo Rochester e Janini Jucá com as fi lhas 

José Undario premiado no Festival 
de Maracajaú de Leila Cunha Lima

Ana Flavia Santos em dia de 
vivas para Jeronimo Rosado

#DESTAQUE
O médico e professor Hugo Sailly,37, 
sempre gostou de ajudar pessoas. Ins-
pirado pela atenção que recebeu, como 
paciente, de um psiquiatra, escolheu a 
especialidade também com o objetivo 
de desmistifica-la e defende os cuida-
dos com emoções, comportamento e 
pensamentos. Inspirado em práticas 
comuns na Europa, criou o Hospital Dia 
Psiquiátrico, um local voltado para mo-
mentos de crise, seja ela de depressão, 
idéias suicidas ou ansiedade. “A procura 
da população por tratamentos aumen-
tou bastante por causa da pandemia. 
De forma pioneira cuidamos sem tirar a 
pessoa do convívio de seus familiares e 
de quem a ama”, diz @drhugosailly.

Rafael Faria e Acassia Medeiros 
no batizado de Julinha
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Flávio Rico
fl avioricco@uol.com.br

A morte do Valdir Bonfim, 
com 33 anos de casa e 55 de 

vida, foi um choque para todo 
pessoal da Band...

... Foi um profissional, co-
ordenador de produção, queri-
do e respeitado por todos.
Começam em fevereiro as 

gravações de “Cozinhe se Puder 
– Mestres da Sabotagem”, com 
Otaviano Costa, no SBT.
A Netflix marcou para 25 

de fevereiro a estreia de “De 
Volta aos 15”, com Maisa Silva e 
Camila Queiroz como protago-
nistas..
... Uma série carregada de 

várias referências à cultura dos 
anos 2000.
Caminhão de mudança do 

BandSports foi confirmado pa-
ra a próxima segunda-feira...
... Vai deixar as instalações 

do Morumbi e ocupar os escri-
tórios da rua Tabapuã.

Bate-Rebate

Amanhã, quarta-feira, em 
locações na região de 
Paulínia, pouco mais de 

100 km de São Paulo, a Record 
vai iniciar as gravações de “To-
das as Garotas em Mim”, série 
de Stephanie Ribeiro, com dire-
ção de Rudi Lagemann.

Neste começo, lanchone-
te, ruas, restaurante, barzinho, 

shopping, sorveteria, cemitério 
etc..., tudo ali na própria cidade 
e regiões próximas.

Para esses primeiros traba-

lhos, uma boa parte do elenco 
já foi convocada, com desta-
que para Manuela Do Monte, 
Ângelo Paes Leme, Mharessa 
Fernanda, Rafael Sardão, Julia-
na Knust, Rhaisa Batista, Alines 
Fanjur e Juan Alba.

Vale ressaltar ainda que o 
Polo Cinematográfico de Pau-
línia foi escolhido pela produ-
tora Formata, também para os 
trabalhos em estúdio, assim co-
mo, em seu roteiro, estão pre-
vistas externas em Gramado, 
no Rio Grande do Sul, e em al-
gumas cidades de Santa Cata-
rina.

A direção da Record ainda 
não tem definida a data de es-
treia. Mas será em maio.

Tv Tudo

MUDOU. Ontem, conforme o 
anunciado, foi alterada a nomencla-
tura dos canais esportivos da Dis-
ney.

ESPN Brasil passou a ser ESPN 
e os demais receberam os núme-
ros 2 e 3. O antigo Fox Sports 1 virou 
ESPN 4.

CURIOSIDADE. E com o fim do 
Fox Sports 1, o 2 continuou existin-
do, mesmo com o desafio à lógica: 
se tem o 2, como não existe o 1?

Se fosse em outro lugar, já iam 
sair falando. 

MAS EXISTEM AS RAZÕES. A ma-
nutenção da marca Fox, indepen-
dentemente da numeração, se deve 
a algumas necessidades.

Por enquanto, direitos, como a 

Libertadores, e o Cade. Como se re-
corda, em maio do ano passado, foi 
autorizada a fusão sem a venda dos 
canais, mas com condições.

ENTRE AS PRINCIPAIS. Naquela 
mesma oportunidade, ficou estabe-
lecido que a Disney se comprome-
teria a manter o canal no ar até ja-
neiro deste ano.

E que também, a partir do mes-
mo período, poderia voltar a tentar 
negociar a marca.

POR SUA VEZ. A Band, nos finais 
de semana, está transmitindo a Co-
pa Africana de Nações, mas assim 
como já acontecia no  Campeonato 
Alemão, só nos jogos narrados pelo 
José Luiz Datena existem sorteios de 
camisa. Nos demais não.

Só se ele mesmo patrocina.

NÃO É POR NADA. A Band, em 
tempo de tantas mudanças, poderia 
também cuidar um pouco melhor 
do vestuário do pessoal do esporte.

Os blazers e as camisas são as mes-
mas de 2013, que continuam resistin-
do heroicamente, mesmo já passando 
no vídeo visíveis sinais de desgaste.

TÁ COMPLICADO. Em O Globo, 
ontem, a jornalista Patrícia Kogut 
informou que “Pantanal” teve sua 
estreia adiada em duas semanas, 
agora só dia 28 de março, por causa 
dos casos de contaminação.

“Reis”, da Record, também en-
frenta os mesmos problemas. Medi-
das estão sendo tomadas para mini-
mizar o problema.

Record começa 
a gravar a 
série “Todas 
as Garotas 
em Mim”

MANUELA DO MONTE / INSTAGRAM
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Com a Lua indo de mala e cuia para o seu paraíso 
astral, sua autoestima e entusiasmo crescem e você pode 
fi car mais popular. Tudo indica que terá facilidade para se re-
lacionar com as pessoas, atrair bons aliados e gente pronta 
para te ajudar.Mas à tarde a vontade de dar umas respostas 

atravessadas e até umas patadas, sobretudo nos amigos, pode pintar.

Libriamoreco, seu otimismo e entusiasmo fi -
cam ligadões e tudo indica que você vai correr atrás 
das suas metas e sonhos com mais vontade. Seu jei-
to criativo, simpático e encantador deve te ajudar a 
fazer excelentes contatos, sobretudo com colegas e 

amigos próximos. Já à tarde, há sinal de preocupações.

A ligação com a família e o interesse pelos as-
suntos do lar têm tudo para aumentar, taurinos ama-
dos. Se trabalha com parentes, tem um empreendi-
mento em casa ou atua em home offi ce, você pode se 
sentir mais à vontade, as coisas tendem a fl uir bem e 

o serviço pode render.

A área profi ssional está em destaque e tudo 
indica que irá atrás de reconhecimento, popularidade 
e riqueza, escorpiane! Há chance de mudar de cargo, 
de emprego ou até mesmo de profi ssão, alterando 
sua rotina e situação. Oxalá!À tarde, os astros deixam 

as suas emoções fervendo e o clima com a família pode fi car puxado.

Tudo indica que o seu signo estará todo ex-
pansivo e animado, com a mente borbulhando de 
ideias, geminiane. Pode ser um dia produtivo, sobre-
tudo se lida com comércio, mídia, publicidade e clien-
tes. Seu lado otimista deve dar as caras e será mais 

fácil dar o pontapé inicial em um projeto.

Você deve começar a terça-feira com uma bai-
ta energia pra ampliar seus horizontes e assumir o 
leme da sua vida, sagita! Seu lado animado, expansi-
vo e inspirado está em destaque e te ajuda a arrasar 
no trabalho, sobretudo na área de ensino, publicidade 

ou exportação.

Tudo indica que é você quem vai dar um 7x1 
nos boletos, Câncer. Graças à Lua, que entra na sua 
Casa da Fortuna e sinaliza mudanças no seu bolso. 
Tem boas chances de ganhar mais grana, sobretudo 
se trabalha com atendimento ao público ou com pro-

dutos femininos, alimentícios ou domésticos.

Com a Lua na sua Casa das Transformações, 
seu signo deve fi car mais seletivo. Na área profi ssio-
nal, tudo indica que só irá se ligar a negócios e fi nan-
ças de outras pessoas se sentir uma maior conexão. 
Falando nisso, os seus relacionamentos tendem a se 

aprofundar, mas talvez aconteçam tempestades emocionais.

Tô vendo aqui que o seu jeito expansivo, ani-
mado e otimista deve fi car mais forte hoje, mas tam-
bém o seu dom para o drama e o orgulho. Na área 
profi ssional, pode ter facilidade para escolher com que 
se associa e fecha parcerias. Mas à tarde, as emoções 

tendem a fi car à fl or da pele e corre o risco de tretar com as pessoas.

Alô, alô, Aquário! O céu tá me mostrando que 
você tem tudo pra lacrar em seus relacionamentos 
pessoais e parcerias de trabalho. É que a sua vonta-
de de receber atenção talvez cresça, sem contar que 
seu signo deve fi car ainda mais sociável, expansivo 

e simpático.

A Lua embarca na sua Casa 12 e abre a portei-
ra do inferno astral, deixando o seu signo mais sensí-
vel e dramático. Trabalhar só ou o mais longe possível 
das pessoas será tudo de bom, porque aí vai poder 
colocar em ação a sua imaginação, intuição e capaci-

dade de pesquisa, que estão ativadas hoje.

Pre-pa-ra que é hora de dar show no traba-
lho! Seu jeito mais expansivo e sociável está em alta 
e pode te favorecer no emprego, ainda mais se lida 
com o público. Além de contar com a ajuda de co-
legas ou chefes, tudo indica que terá sucesso e irá 

crescer na profi ssão. Amém!

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)
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ALBERTO FERNANDES CASTRO DA COSTA, CPF: 357.640.664-68, torna Público que requereu ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA à RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLICADA, de um empreendimento de Avicultura, localizado no 
Município de São José do Mipibu - RN.

Alberto Fernandes Castro da Costa
Proprietário

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte 

Comarca de Tangará – Ofício Único de Senador Elói de Souza – CNPJ: 08.565.327/0001-12 
Avenida Miguel Costa, s/n, Centro, Senador Elói de Souza – RN, CEP n° 59.250-000 

ELIZABETHE DA SILVA SANTIAGO - Tabeliã e Registradora Interina 

De Senador Elói de Souza/RN para Natal/RN, 17 de janeiro de 2022. 
EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, COMARCA DE TANGARÁ/RN. 
A Dra. ELIZABETHE DA SILVA SANTIAGO, Oficiala do Ofício Único de Senador Elói de Souza/RN, na forma da Lei, FAZ 
SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS 
INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM 
COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante esse Cartório de Ofício nos termos do pedido de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por DANUTA MIRANDA DA SILVEIRA ALVES e seu esposo ULISSES CARVALHO 
ALVES, (Processo nº 002/2021) referente a uma área com a seguinte descrição: um terreno próprio denominado lote único, 
situado a Av. Miguel Costa, s/n, limitando-se a Rua Evaldo de Freitas e Rua Escrava Isaura, Centro, Senador Elói de Souza/RN, 
terreno de formato quadrado, medindo 171,60m2 (cento e setenta e um vírgula sessenta metros quadrados) de superfície, 
limitando-se ao Norte, com a Rua Escrava Isaura, com 6m; ao Sul, com a Av. Miguel Costa, com 6,00m, ao Oeste, com Abraão 
Alen Honorota Sobrinho, com 28,60m, ao Leste, com Demétrio Constantino de Souza Neto, com 28,60m, bem como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando 
os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Castro & Santos Fabricacao de Ceramica LTDA, 37.816.974/0001-58, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação da Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 28/12/2027, em favor do empreendimento de atividade de Indústria de 
Cerâmica Vermelha em uma área total de 16.396,00 m2, sendo 1.803,00 m2 de área construída, localizada em 
ROD Sítio Umbuzeiro, s/n, Zona Rural, Município de São José do Seridó/RN.

Castro & Santos Fabricacao de Ceramica LTDA
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

A empresa FRANCISCO M. DE ARAÚJO - ME, de CNPJ: 44.444.335/0001-74, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada - LS para a Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas, localizada na Rua 
Antonio Matias de Azevedo, nº. 274 – Bela Vista – Jardim do Seridó/RN.

FRANCISCO MANOEL DE ARAÚJO
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº. 04.051.054/0003-07, torna público que requereu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Licença de Operação – LO, 
nesta data, em favor de atividade de beneficiamento de frutos em um packing house, localizado na Rod. RN 
115 - KM 33, Sítio baixa da Aroeira, Zona Rural, Baraúna/RN.

Patrik Caldara
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ, CNPJ N° 57.397.200/0002-28, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte Licença 
Simplificada, para um Forno de Calcinação de Diatomita, localizado no Sítio Boa Vista, Zona Rural, Pureza –
RN.

ENIO ALVES DA CRUZ
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

JSM POSTO GAUCHO EIRELI, CNPJ: 30.230.698/0001-00, torna público que recebeu do IDEMA a LI, com 
prazo de validade até 14/01/2026, para posto de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m³, localizado 
à Rodovia BR 101, s/n, Taborda, Município de São José de Mipibu/RN.

JSM POSTO GAUCHO EIRELI
CNPJ: 30.230.698/0001-00

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA inscrito sobre CNPJ 03.154.296/0001-93
torna público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação de n° 2018-119913/TEC/RLO-0166 para um transporte de 
cargas perigosas (combustíveis líquidos) com capacidade total de 35.000Litros ou 15,9 Toneladas, localizado
na Avenida Engenheiro Roberto Freire 753 Capim Macio- Natal – RN.

RACHEL GOMES DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA
Sócio Proprietário.

O SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS, SOCORRISTAS, BRIGADISTAS E SALVA VIDAS DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE – SINDBOC-RN.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS
O Presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis, Socorristas, Brigadistas e Salva Vidas do Estado do Rio 

Grande do Norte – SINDBOC-RN, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51 do Estatuto Social da entidade
supracitada, convoca as eleições para renovação da Diretoria Executiva, conselho fiscal e seus respectivos suplentes, a 
serem realizadas no dia 18 DE FEVEREIRO DE 2022 com o início ás 08h00min e termino as 18h00min, tendo como 
locais de votação os seguintes: Urna nº 01 – Fixa, na sede da Força Sindical, Rua Felipe Camarão 726, cidade alta,
Natal/RN, Urna nº 02 – Itinerante, nas empresas: Norte Shopping, Oi Alecrim, Oi Prudente de Morais, Shopping 
Midway Mall, Natal Shopping, Falcão Bauer, unidades de saúde municipal (Upas, hospitais e maternidades, municipais), 
UNP, Proteg. O prazo para registro de chapas é de 05 (cinco) dias uteis a contar da data da publicação deste edital. O 
horário de funcionamento da secretaria será das 08h30min as 11h30min e de 14h00min as 17h00min, na Rua Açu,418, 
Tirol, Natal/RN. O prazo de impugnação será de 05 (cinco) dias a contar da data da publicação das chapas inscritas. 
Caso não seja atingido o quórum, será realizada uma nova eleição de acordo com art. 80 e sus parágrafos, no mesmo 
horário e local do primeiro escrutino.

Natal/RN 18 de janeiro de 2022

João Paulo da Silveira Rebouças - Diretor Presidente do SINDBOC-RN.

A Prefeitura de Mossoró re-
ceberá 50,5 milhões de 
reais de recursos oriun-

dos do Governo Federal para in-
vestimentos em diversas áreas. 
O anúncio da liberação dos re-
cursos foi feito na manhã desta 
segunda-feira 17, no Salão dos 
Grandes Atos, no Palácio da Re-
sistência, sede do Poder Executi-
vo municipal.

O anúncio da liberação dos 
recursos ao município de Mos-
soró foi feito pelo ministro das 
Comunicações, Fábio Faria que 
participou da solenidade ao la-
do do prefeito Allyson Bezerra, 
secretários municipais e verea-
dores. Os recursos contemplam 
as áreas da saúde, educação, as-
sistência social, agricultura e de-
senvolvimento rural, telecomu-
nicações e infraestrutura.

“É uma felicidade para Mos-
soró receber mais de 50 milhões 
de reais de recursos federais ex-
tras que vão vir para investimen-
tos na cidade. Desse montante, é 
importante dizer que 16 milhões 
de reais vão ser creditados já no 
dia de hoje na conta do muni-
cípio para a saúde. São recur-
sos que vêm, por exemplo, para 
construção da policlínica do Al-
to de São Manoel, que irá bene-
ficiar toda a população mosso-
roense, desafogando o PAM do 
Bom Jardim”, declarou o prefeito 
Allyson Bezerra.

Na área da saúde, além dos 
investimentos para a policlíni-

ca do Alto de São Manoel, os re-
cursos federais serão destinados 
à aquisição de 2 ambulâncias 
para o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU); 
construção de 4 Centros Aten-
ção Psicossocial (Caps); bem co-
mo compra de equipamentos.

“É um conjunto de ações que 
me deixa muito feliz enquanto 
gestor do Ministério das Comu-
nicações. São recursos voltados 
a várias áreas como saúde, edu-
cação, assistência social, comu-
nicações com pontos de internet, 
computadores entregues à esco-
la. Ainda estamos aqui anuncian-
do recursos da FUNASA. Sabe-
mos que aqui temos uma gestão 
transparente e comprometida 
e faz com que tudo isso se torne 
possível”, informou Fábio Faria, 
Ministro das Comunicações.

Na educação, serão 20 mi-
lhões de reais para construção 
de duas grandes escolas e du-
as grandes creches. “No caso da 
educação, nós cadastramos di-
versas ações no início de 2021 

e agora o Governo Federal vem 
anunciar a autorização de ver-
bas para que possamos contem-
plar essas ações. É um momen-
to importantíssimo para a edu-
cação de Mossoró com diversas 
conquistas”, destacou Hubeônia 
Alencar, secretária municipal de 
Educação.

Serão 6,5 milhões de reais 
para investimentos na perfura-
ção de poços, beneficiando co-
munidades da zona rural. “Já 
estamos com toda a parte téc-
nica pronta, vamos apresentar 
quais são as localidades que 
apresentam maior necessidade 
dos serviços. Durante esse ano, 
vamos trabalhar para ampliar 
e melhorar a segurança hídrica 
do município”, pontuou Fávia-
no Moreira, secretário de Agri-
cultura e Desenvolvimento Ru-
ral.

A área da assistência social 
receberá do Governo Federal 4 
milhões de reais. Serão ainda 
destinados 3 milhões de reais 
para investimentos em teleco-
municações. Dentre os anún-
cios de recursos feitos pelo mi-
nistro das Comunicações, há 1 
milhão de reais para manuten-
ção de estradas rurais. “Trata-
-se de uma revolução do ponto 
de vista de gestão. São recursos 
para levar água para as comu-
nidades rurais, conectividade, 
internet, computadores para as 
escolas, educação, mais saúde”, 
acrescentou Allyson Bezerra.

Recursos: Mossoró 
receberá 50,5 milhões de 
reais do Governo Federal
Anúncio da liberação foi feito na manhã desta segunda-feira 17, 
no Palácio da Resistência, sede do governo mossoroense

Parte dos recursos 
será empregada na 
construção de uma 
policlínica, no Alto 
de São Manoel

Saúde

Ministro das Comunicações, Fábio Faria, comunicou sobre liberação ao prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra
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Robert Lewandowski fez va-
ler nesta segunda-feira (17) o di-
tado popular “nada como um dia 
após o outro”. É que o atleta do 
Bayern de Munique foi coroado 
como o melhor jogador do mun-
do na temporada 2020/2021 no 
prêmio Fifa The Best, realizado 
em Zurique, na Suíça, dando 
uma espécie de ‘troco’ em nin-
guém menos que Lionel Messi, 
segundo colocado agora e que 
em novembro passado levou a 
Bola de Ouro, entregue pela re-
vista francesa France Football, 
batendo justamente o polonês, 
que ficou com o vice. Lewa ago-
ra é bi, já que também ganhou a 
honraria da Fifa no ano passado.

Além do argentino, que fi-
cou em segundo, o polonês de 
33 anos também desbancou o 
egípcio Mohamed Salah, do Li-
verpool, outro finalista e que fi-
cou com o terceiro posto.

Em 2020, ano em que a Bola 
de Ouro da France Football não 
foi entregue, Lewa faturou pela 
primeira vez o The Best. Nova-
mente vencedor do prêmio en-
tregue pela Fifa, ele ainda entrou 
na galeria dos jogadores campe-
ões de forma seguida em pre-

miações da entidade máxima do 
futebol.

Além dele, apenas Messi, 
Cristiano Ronaldo, Ronaldinho 
Gaúcho e Ronaldo Fenômeno já 
conquistaram uma premiação 
de melhor do mundo entregue 
pela Fifa em dois anos seguidos. 
Inclusive, o argentino tem o ‘te-
tra’ na premiação, já que ganhou 
todas as edições entre 2009 e 
2012.

Para eleger Lewandowski 
melhor do mundo, foi avaliado 
o período que vai de outubro de 

2020 a agosto de 2021. Fizeram 
parte da votação técnicos e capi-
tães representantes de seleções, 
jornalistas e o público em geral.

Na temporada 2020/21, o 
polonês disputou 40 jogos pe-
lo Bayern e anotou incríveis 48 
gols, com média superior a um 
gol por partida. Além disso, con-
tribuiu com 8 assistências.

Além do Campeonato Ale-
mão, Lewandowski ainda foi 
campeão do Mundial de Clubes, 
da Fifa, da Supercopa da Alema-
nha e da Supercopa da Uefa. 

• Terça-feira, 18 de janeiro de 202216 Esportes

Copa do Brasil: ABC pega 
Costa Rica e Globo, o Inter

A CBF promoveu nesta segunda-
-feira 17 o sorteio dos confron-
tos para a 1ª fase da Copa do 

Brasil. O torneio reunirá 80 equipes de 
todo o território nacional. Na primei-
ra fase, os duelos serão realizados em 
jogo único, com a equipe melhor ran-
queada atuando fora de casa e com a 
vantagem de se classificar em caso de 
empate no tempo normal.

O sorteio desta segunda-feira tam-
bém definiu o mando de campo da se-
gunda fase, que também será em jogo 
único, mas com decisão de pênalti em 
caso de igualdade no tempo normal.

As finais da Copa do Brasil serão 
disputadas em outubro, nos dias 12 e 
19.

Confira os confrontos da 1ª fase:
Glória-RS x Brasil de Pelotas-RS
Castanhal-PA x Vitória-BA
Fluminense-PI x Oeste-SP
Salgueiro-PE x Santos

Tocantinópolis-TO x Náutico-PE
Cascavel-PR x Ponte Preta-SP
São Raimundo-AM x Manaus-AM
Campinense-PB x São Paulo
Operário-MT x Sampaio Corrêa-MA
Portuguesa-RJ x CRB-AL
Tuntum-MA x Volta Redonda-RJ
Sergipe-SE x Cruzeiro
Maricá-RJ x Guarani-SP
Rio Branco-AC x Vila Nova-GO
Humaitá-AC x Brasiliense-DF
Globo-RN x Internacional
Nova Iguaçu-RJ x Criciúma
Sousa-PB x Goiás
Costa Rica-MS x ABC-RN
Altos-PI x Sport
Lagarto-SE x Figueirense
Asa-AL x Cuiabá
Tuna Luso-PA x Grêmio Novorizonti-
no
São Raimundo-RR x Ceará
Trem-AP x Paysandu
Atlético-BA x CSA-AL
Grêmio Anápolis x Juazeirense-BA

Ferroviária x Vasco
Real Noroeste-ES x Operário
Porto Velho-RO x Juventude
Nova Venécia x Ferroviário
União Esporte Clube x Atlético-GO
Ceilândia-DF x Londrina
URT-MG x Avaí
Azuriz x Botafogo-SP
Mirassol x Grêmio
Pouso Alegre-MG x Paraná
Bahia de Feira x Coritiba
Icasa x Tombense
Motoclub x Chapecoense

Datas:
1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03;
2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03;
3ª Fase: 20/04 e 21/04; 11/05 e 12/05;
4ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 
13/07 e 14/07;
5ª Fase (Quartas de final): 27/07, 28/07 
e 17/08 e 18/08;
6ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09;
7ª Fase (Final): 12/10 e 19/10.

Na primeira fase, segundo a CBF, os duelos serão realizados em jogo 
único, com a equipe melhor ranqueada atuando fora de casa

DIVULGAÇÃO/ABC

ABC enfrentará Costa Rica, equipe do Mato Grosso do Sul

Lewa agora é bi, já que também ganhou a honraria da Fifa no ano passado

THE BEST

Lewandowski é eleito o melhor 
jogador do mundo pela Fifa

 CHRISTOF STACHE / AFP
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