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

 O fi lósofo Confúcio dizia que se as 
palavras não têm sentido, a ação 
torna-se impossível. 

PÁGINA 5

GERALDO
FERREIRA

 Daqui a duas semanas começará 
a Segunda Divisão do estadual. 
Devemos ter uma grande segundona. 

PÁGINA 16

PEDRO
NETO

 Muitos perigos podem trazer muitas 
vantagens. Assim é o governo Jair
Bolsonaro: perigoso, mas vantajoso.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 Hoje ocorre o workshop Quatro 
Estações, para o trade turístico, 
empreendedores e imprensa.

PÁGINA 13

SIMONE
SILVA

 Filiação do vereador Paulinho 
Freire ao DEM aguarda agenda do 
presidente nacional da legenda.

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

Câmara aprova Projeto para plantar 50 mil 
árvores em Natal nos próximos quatro anos

POLÍTICA. 4 | “Rogério tem se 
mostrado grande como ministro 
e, sendo ele candidato a Senador, 
tem o meu apoio, por tudo que 
tem feito pelo Rio Grande do Nor-
te”, disse o presidente da ALRN.

ECONOMIA. 7 | Segunda reporta-
gem exclusiva da série, que está 
sendo publicada no Agora RN, 
mostra potencial do estado, segun-
do explica, com detalhes, o presi-
dente do Centro de Estratégias em 
Recursos Naturais e Energia do RN 
(Cerne), Darlan Santos. 

ECONOMIA. 8 | Contingente com-
preende desempregados, pessoas 
que trabalham menos horas do que 
gostariam e os trabalhadores que 
não buscam emprego, mas gosta-
riam de trabalhar, segundo informa 
o Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística.

Ezequiel reforça que 
votará em Rogério 
para Senado e ouvirá 
bases sobre Governo

Estado apresenta 
grande capacidade 
de exploração da 
energia fotovoltaica

IBGE: mão de obra 
‘desperdiçada’ fica 
em 689 mil pessoas 
no 2º trimestre

José Dias analisa gestão do governo petista e demonstra preocupação com a situação

Presidente da Assembleia, Ezequiel enfatizou que 2021 é um ano de mostrar trabalho

José Dias sobre o 
governo de Fátima: 
“Sinto cheiro horrível 
de podridão no ar”
POLÍTICA. 3 | Deputado estadual José Dias (PSD) prevê o que chama de “fim melancólico” 
da administração de Fátima Bezerra (PT) à frente do Rio Grande do Norte. Numa entrevista 
exclusiva ao Agora RN, o parlamentar afirma que “estamos vivendo uma tragédia”.

CIDADES. 9 | Arborização da capital é uma pauta antiga do vereador Robério Paulino (PSOL), autor do 
Projeto de Lei aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Natal, nesta terça-feira 31.
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Muitos perigos podem trazer 
muitas vantagens. Assim é 
o governo Bolsonaro: muito 

perigoso, mas muito vantajoso.
O perigo que foi o retrocesso polí-

tico de Hitler não impediu que muitas 
boas empresas alemãs que estão ai 
até hoje se valessem da guerra para 
prosperar e crescer até que Berlim 
estivesse em cinzas.

Ai elas se reinventaram com 
dinheiro guardado dos espólios de 
guerra. Muitos nazistas encontraram 
a forca no tribunal de Nuremberg, 
mas um número infi nitamente supe-
rior de criminosos de guerra saiu pela 
porta da frente para contar uma nova 
história ao lado dos vencedores.

A cisão da elite fi nanceira no 
Brasil a partir de um ato simples em 
defesa da democracia,que deveria ser 
a pauta trivial de qualquer entidade,  
evidenciou o famoso pragmatismo do 
empresariado brasileiro.

Enquanto parte do PIB assinou 
um documento que em tempos nor-
mais não daria qualquer estrondo 
por defender o obvio, neste governo 
provocou o racha de um setor que ra-
ramente se opõe a qualquer coisa que 
esteja fora de sua pauta de interesses.

Isso, no coração do capitalismo, 
que é o sistema fi nanceiro, a Federa-
ção dos Bancos.

E o que acontece? 
Parte desse empresariado, como 

a construção civil e muitos outros, 
optou pelo pragmatismo de não bater 
contra um governo autoritário em 
torno de uma pauta pacifi cada – a 
manutenção democracia.

Outros tantos optaram pelo silên-
cio obsequioso para não se expor aos 
holofotes da história, apostando que, 
qualquer que seja o desfecho, o tempo 
se encarregará de fechar as feridas.

Mas não deixa de ser esclarecedor, 
quase auto-explicativo, o comporta-
mento dessa elite fi nanceira.

Dias atrás, a XP Investimentos an-
dou se desculpando com clientes por 
realizar pesquisas de intenção de voto 
para a presidência em 2022, que colo-
cam o atual mandatário perdendo até 
para o poste no segundo turno.

A razoabilidade foi para o espaço 
pelo menos enquanto durar o manda-
to presidencial que olha a governança 
como estorvo e o golpe de Estado (um 
autogolpe, no caso, já que o manda-
tário chegou ao poder pelas urnas) 
como atraente para sua manutenção.

Enquanto isso, a elite brasileira 
titubeia entre a defesa do futuro e o 
retorno ao passado em que muita 
gente se deu bem e saiu melhor ainda 
depois de contabilizar os espólios de 
guerra.  

Política do fariseu: antes ele do que eu

Só o dinheiro resolve
 “No dia que a mulher tiver 

dinheiro, vai transar com o ho-
mem que ela quiser”. A frase é 
da defensora de mulheres que 
acusam o médium João de Deus 
e o cardiologista Nabil Gho-
rayeb de crimes sexuais.

Para Luiza Nagib Eluf, 66 
anos, “é preciso tomar cuidado 
para não acreditar no ‘eu a sus-
tento, querida’. Mulher tem que 
ganhar bem, tem que ganhar 
muito. Não pode se satisfazer 
com o dinheiro que paga a ma-
nicure.”

Então, está resolvido o mile-
nar problema da discriminação 
das mulheres.

Kinder ovo
Não é novidade para nin-

guém que o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Alexandre 
de Moraes é apelidado por 
muita gente de “Kinder Ovo” 
por conta de sua careca relu-
zente e desprovida de qualquer 
vestígio de cabelo.

Só que no Palácio do Pla-
nalto, segundo revela a colunis-
ta Bela Megale, do Globo, esse 
apelido manjado do ministro  
tem uma explicação lógica e 
tolinha -  o Kinder sempre traz 
surpresa para o governo.

Máscara, não
Enquanto o país afunda na 

infl ação e na miséria, o presi-
dente Bolsonaro fi scaliza o uso 
de máscara de proteção contra 
a covid. No governo dele, não. 
Daí a angustia dos pesquisado-
res contratados pelo Ministério 
da Saúde para analisar cerca de 
20 mil estudos para produzir 
um parecer contrário  da pasta 
sobre uso de máscara. E com o 
variante Delta comendo solta, 
dá-lhe angústia!

No tocante a máscara
No início da semana, o pre-

sidente voltou a pressionar pu-
blicamente o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, para que 
recomende que a proteção seja 
facultativa. Apesar da investida 
presidencial, o tema não voltou 
a ser tratado desde então. E o 
ministro segue quietinho, quie-
tinho. 

Oh linda!
O ex-deputado Roberto Jef-

ferson passou mal na cadeia ao 
saber que a subprocuradora-ge-
ral da República, Lindôra Araú-
jo,uma bolsonarista de carteiri-
nha, o acusara formalmente de 
incitação ao crime com aquele 
monte de manifestações crimi-
nosas em suas redes sociais.

Pobre do Jeferson que pre-
cisou ser atendido na sala do 

diretor por um médico que, em 
comum com ele, também estava 
em cana. Mas poderia ter pou-
pado o aborrecimento. No fi nal 
da denúncia, Lindora pede que 
“seja apreciado eventual declínio 
da competência” ao argumentar 
que o caso não deve ser analisado 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Logo, a PGR não tem nada a 
fazer com a denúncia que iria pa-
ra a primeira instância.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Cinco anos após o impeachment 
da ex-presidente Dilma Rous-
seff , sob acusação de crime de 

responsabilidade fi scal, parlamenta-
res do Partido dos Trabalhadores no 
Rio Grande do Norte relembraram o 
fato e destacaram as consequências 
trazidas com o impedimento. Para 
eles, o que ocorreu foi um golpe po-
lítico que deu início ao processo de 
“desmonte” do país.

“Está mais que provado que Dil-
ma foi vítima de um golpe. Sem crime 
de responsabilidade, em um processo 
evidentemente político e sem qual-
quer motivo legal, ela foi retirada da 
cadeira em que o povo a colocou. Os 
brasileiros já entenderam isso e não 
se deixarão mais ser infl uenciados 
por interesses escusos e tenebrosas 
transações daqueles que só queriam 
chegar ao poder para continuar ope-
rando seus esquemas e falcatruas. A 
história cobra”, disse o senador Jean 
Paul Prates.

Ele explicou que, após o processo 
de impedimento, o partido se fortale-
ceu e a militância segue ainda mais 
forte pela presença do ex-presidente 
Lula, que deve concorrer às eleições 
presidenciais em 2022. “Temos pro-
vado que o partido foi alvo de ataques 
em uma tentativa de desestabiliza-
ção, que não foi concretizada. Lula 
vem aí e estamos juntos com ele, com 
Dilma, com o PT e toda a nossa com-
panheirada para lutar pelo povo do 
Brasil”, enfatizou o senador.

O impeachment teve um papel 
decisivo na atual situação vivida no 
país, conforme a deputada federal 
Natália Bonavides. “O golpe elitista, 
machista e midiático continua em 
curso, retirando direitos do povo tra-
balhador: desemprego recorde, des-
pejos de milhares de famílias, cortes 

na saúde e educação e a política geno-
cida que já responde por mais de 580 
mil vidas perdidas”, disse.

O deputado Francisco do PT 
lembrou que, passados cinco anos 
do impedimento de Dilma Rousseff , 
a situação do brasileiro piorou grada-
tivamente, principalmente do ponto 
de vista econômico. “Cinco anos do 
golpe contra Dilma. O que mudou? 
Somente o povo que tinha dinheiro 
para comer carne e agora não tem 
nem para comprar osso”, falou.

A deputada estadual Isolda Dan-
tas fez uma retrospectiva desde a vi-
tória da petista nas eleições de 2014, 
quando foi pedida recontagem de 
votos, passando por pautas bombas 
e boicotes dos deputados de oposi-
ção aos projetos encaminhados pelo 
governo ao Congresso, o próprio pro-
cesso de impeachment, seguido pelo 
governo Temer, até chegar à atual 
gestão bolsonarista.

“Inventaram crime de responsa-
bilidade e pedalada fi scal que, logo 
após, passou a ser uma prática legal. 
Diziam que era só tirar a Dilma que 
tudo melhoraria. Veio o governo 
Temer, que deu início à destruição 
de tudo que o nosso país vinha con-
seguindo nos governos do PT. No 
governo Bolsonaro não foi diferente, 
foi pior. O golpe começou em 2016 e 
estamos pagando até hoje. Nunca foi 
só um golpe na Dilma. Sempre foi um 
golpe no povo”, afi rmou Isolda.

Para a vereadora de Natal, Diva-
neide Basílio, a ex-presidente Dilma é 
um exemplo de fortaleza e esperança. 
“Há cinco anos, ela era tirada da pre-
sidência por um golpe marcado pela 
misoginia. Em meio a dor e a desespe-
rança de muitos, ela sorri com aquilo 
que parece ser a certeza motriz de 
seu coração valente: sua inocência e a 
esperança que os rumos da democra-
cia retornariam aos eixos”, escreveu, 
em uma rede social.

Deputados da oposição à época comemoram o resultado favorável ao afastamento de Dilma

Políticos do PT relembram 
5 anos de impeachment 

DILMA ROUSSEFF



Natal, quarta-feira, 1º de setembro de 2021 3Política

TULIO LEMOS
@blogtuliolemos

@tuliolemosrn
tuliolemosjornalista@gmail.com

Prestígio
A fi liação do vereador Paulinho 

Freire ao DEM aguarda agenda do pre-
sidente Nacional da legenda, ACM Ne-
to, para abonar a fi cha do presidente da 
Câmara. Ex-senador José Agripino quer 
prestigiar Paulinho em evento represen-
tativo.

Grupo
Quem poderá integrar o grupo que 

Paulinho pretende levar para assinar 
fi cha no DEM é o ex-deputado Luiz 
Almir. O seresteiro tem sido estimulado 
a ser candidato a deputado estadual 
e faria dobradinha com Paulinho, que 
poderá sair Federal.

Partido
Lideranças de partidos diversos já 

ofereceram a legenda para Henrique Al-
ves assumir o comando e ser candidato. 
Prudente, o fi lho de Aluízio agradece o 
gesto, mas aguarda os acontecimentos 
e o rumo que o primo Garibaldi vai 
tomar. Henrique pode até fi car contra 
Walter; contra Garibaldi, jamais.

Bombeiro
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, atuou como bombeiro 
na cúpula do MDB Nacional 
para tentar apagar o fogo en-
tre os primos Alves no MDB 
do RN. Apesar de ter deixado 
a legenda, o pai de Adjuto tem 
boas relações em Brasília. 

Bombeiro II
Na verdade, Álvaro tenta 

junto ao MDB Nacional, que 
o ex-deputado Henrique Alves 
possa ter espaço na legenda 
vindo de cima para baixo. O fo-
go abrandou, mas Álvaro volta 
para o RN sabendo que no 
MDB Potiguar quem manda é 
Walter Alves e Garibaldi Filho. 

Investigação
Ministério Público Federal 

investiga gastos em combus-
tíveis efetuados pelas prefei-
turas do RN durante a Pande-
mia. Houve variações fora da 

normalidade que chamaram 
a atenção dos investigadores. 
Relatório quase pronto. É a 
plataforma fi scaliza RN, inte-
ligência virtual no combate à 
corrupção. 

Frozen
Mais gelado do que nunca, 

o ministro Rogério Marinho 
perdeu força dentro do gover-
no Bolsonaro para ser candi-
dato a senador. O fogo amigo 
de Fábio Faria tem trabalhado 
com força o desgaste interno 
do fi lho de Valério. E ele ajuda.

Dúvida
Empresário Haroldo 

Azevedo está na mesma dú-
vida que o ex-prefeito Carlos 
Eduardo. Não sabe se será 
candidato a senador ou a go-
vernador. Atualmente sem 
partido, Haroldo pretende 
se filiar até dezembro. Ainda 
não sabe em qual.

DIVULGAÇÃO

Visita
O superintendente da Inter TV Cabugi, Dirceu Simabucuru, levou a 

cúpula da emissora no RN para visitar a agência Art & C, do publicitário 
Arturo Arruda Câmara. A Globo local apresentou novas oportunidades 
de negócios, como projetos de mídia integrada e revelou os números 
do IBOPE e do Globo Play. 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ALESSANDRA BERNARDO 
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Sinto um cheiro horrível de 
podridão no ar. Tenho a im-
pressão que vai ser escanca-

rado ainda alguma coisa muito grave 
nessa CPI da Covid. Será um fi m me-
lancólico para o governo do Estado”. 
Com essas palavras, o deputado es-
tadual José Dias (PSDB) escancarou 
sua decepção e descrença na gestão 
da governadora Fátima Bezerra (PT), 
a quem ele classifi ca como incompe-
tente e desorientada.

José Dias afi rmou que a gestão 
petista tem, aos poucos, desmancha-
do importantes obras de cunho so-
cial conquistadas ao longo dos anos 
e que, apesar de registrar índices sa-
tisfatórios de arrecadação tributária, 
parece não saber o que fazer para ga-
rantir uma efi caz aplicação de recur-
sos públicos em áreas que realmente 

necessitam de investimento.
“É péssimo, acho que o governo 

está mostrando a sua verdadeira ca-
ra, se desmanchando por completo 
e sem uma única obra realmente 
importante, que melhore a vida da 
população. Vejo programas sociais 
sendo destruídos, como o restau-
rante popular que teve seu potencial 
reduzido, ainda mais numa época 

como essa, em que as pessoas estão 
passando fome por causa da pande-
mia”, afi rmou em entrevista exclusi-
va ao Agora RN.

José Dias falou que não sabe o 
que pode acontecer ao governo de 
Fátima caso sejam comprovadas as 
irregularidades investigadas na CPI 
da Covid e que lamenta muito por 
isso, já que, na sua visão, a petista se 

apresentou com boas ideias, mas não 
as colocou em prática.

“Fátima tem tudo nas mãos para 
fazer um bom governo, mas não faz 
nada. Pior, sobram suspeitas de irre-
gularidades, como as que estamos 
vendo sendo investigadas na CPI. 
Isso é um problema gravíssimo de 
incompetência, não estão preparados 
para administrar um Estado. A gover-

nadora é professora que nunca deu 
aula, não sabe administrar nada, é 
uma contradição horrorosa. Estamos 
vivendo uma tragédia”, fi nalizou.

“Retrato do caos” diz Tomba
O deputado estadual Tomba Fa-

rias do (PSDB), classifi cou a gestão 
da governadora Fátima Bezerra o “re-
trato do caos”. Entre os problemas ci-
tados por ele, a crise na saúde pública 
é um dos piores fatores, com falta de 
estrutura do Hospital Walfredo Gur-
gel, falta de licitação para compra de 
cadeiras de rodas, entre outros.

“A grande parcela da socieda-
de que não tem acesso a planos de 
saúde, nem condições de bancar 
atendimento particular procuram 
o Walfredo Gurgel. É o choro dos 
desassistidos que se ouve nos corre-
dores do hospital, e que precisa ser 
ouvido por toda a sociedade, princi-
palmente por aqueles que não têm 
conhecimento do que acontece nos 
bastidores desse governo inefi cien-
te”, disse.

Ele afi rmou ainda que a área da 
segurança deixa muito a desejar, com 
o desaparelhamento da Polícia Mili-
tar. E lamentou a redução do forne-
cimento de refeições no restaurante 
popular, o que “deixou centenas de 
pessoas carentes desassistida, en-
quanto o governo não fez nada.”

Dias: “Fátima não sabe administrar 
nada. Estamos vivendo uma tragédia”
AVALIAÇÃO. Veterano 
deputado José Dias faz uma 
previsão catastrófica da 
gestão estadual e afirma que 
CPI da Covid exala “cheiro 
horrível de podridão no ar” 
no Governo Fátima Bezerra

José Dias desabafa: “O governo está se desmanchando por completo. Isso é um problema gravíssimo de incompetência”
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O presidente do PSDB do Rio 
Grande do Norte, deputado 
Ezequiel Ferreira de Souza 

entrou em contato com o Agora 
RN para reafi rmar apoio a pré-
-candidatura de Rogério Marinho 
ao Senado. 

“Rogério tem se mostrado 
grande como ministro e, sendo ele 
candidato a Senador, tem o meu 
apoio, por tudo que tem feito pelo 
Rio Grande do Norte. Ele tem ainda 
a capacidade de unir grande parte 
da classe política, o empresariado e 
pode fazer uma grande pactuação 
para o desenvolvimento e progres-
so do Estado. À frente do Ministé-
rio, Rogério tem serviço prestado 
e tem tudo para fazer a entrega da 
Transposição do São Francisco, um 
marco para o Nordeste do Brasil”, 
disse Ezequiel Ferreira.

Presidente da Assembleia 
Legislativa, Ezequiel enfatizou 
que 2021 é um ano de mostrar 
trabalho. “Estamos chegando a 
setembro de 2021 e entendo ser 
importante falarmos em trabalho, 
o que está sendo feito e o que se 
desenha para os próximos meses. 
O Estado vive um momento difí-
cil, há muitos desafi os em áreas 
como saúde, educação, segurança 
pública, como já citei e tenho me 
empenhado na busca de soluções, 
e nos campos da segurança hí-
drica e infraestrutura. Temas que 
merecem toda a nossa atenção e 
empenho”, explicou.

Em relação a decisão de Eze-
quiel sobre o Governo do Estado 
ele vai ouvir as bases do PSDB, de-
putados e também a Executiva do 
partido. “Estamos organizando os 
Encontros Regionais do PSDB em 
outubro ou novembro. Precisamos 
dialogar com as bases que fortale-
cem o partido no interior e na ca-
pital. Até outubro o Senado Federal 
vota a defi nição sobre a aprovação, 
ou não, da proposta de emenda 
constitucional (PEC) da Reforma 
Eleitoral. Sem as regras do jogo 
eleitoral de 2022, os deputados e 
os pré-candidatos não sabem qual 
posicionamento tomar.

Além do presidente da Assem-
bleia Legislativa e mais quatro de-
putados: Gustavo Carvalho, Tomba 
Farias, José Dias e Raimundo Fer-
nandes, o PSDB tem atualmente 
mais de 30 prefeitos e 25 vice-pre-
feitos, 244 vereadores. A bancada 

Ezequiel reafirma apoio a Rogério para 
Senado e vai ouvir bases sobre Governo
SUCESSÃO| Presidente do 
PSDB no RN justifica apoio 
a Rogério Marinho pelo 
que o ministro tem feito em 
benefício do Estado e diz 
que o partido vai se reunir 
para definir posição sobre 
candidatura ao governo 

Deputado Ezequiel Ferreira deu demonstração de força política ao lotar o Olimpo em evento do PSDB, que contou com a presença do governador de São Paulo, João Dória

completa do PSDB da Câmara 
Municipal de Natal, formada por 
Kleber Fernandes, Aroldo Alves e 

Chagas Catarino, também esteve 
presente. Com essa força, Ezequiel 
e seu PSDB deve ser ouvido para 

2022 tanto para quem quiser con-
correr ao Governo do Estado, como 
também o Senado Federal. O PSDB, 

torna-se, mais uma vez, o fi el da 
balança como foi em 2018 e está 
sendo em 2022.
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O uso das palavras a fi m 
de converter pessoas às suas 
convicções é sobejamente 
utilizado por reformadores, 
militantes políticos e ideólo-
gos. A apropriação de termos 
ou alterações de seus senti-
dos de forma trapaceira visa 
determinar nossas decisões, 
assim as palavras podem car-
regar veneno que infl uenciam 
as interações e relações hu-
manas. Confúcio dizia que se 
as palavras não têm sentido, 
a ação torna-se impossível. O 
modo de falar e empregar as 
palavras não leva a simples 
afi rmações, conduz a inter-
pretações ou teorias sobre 
causas ou consequências de 
fatos. “A linguagem transmite 
não apenas sabedoria, mas 
também um tipo de insen-
satez que é difícil erradicar”, 
diz Friedrich Hayek, “ Muitas 
crenças amplamente aceitas 
vivem apenas de forma implí-
cita nas palavras e expressões 
que as implicam e é possível 
que jamais venham a ser ex-
plicitadas, para se isentarem 
da possibilidade de crítica”. 
Se usamos um vocabulário 
baseado em uma teoria errô-
nea, passamos à frente o er-
ro. É acentuada a infl uência 
do pensamento totalitário 
sobre a linguagem, há um 
propósito nisso, Hayek usa a 
tradução do pensamento de 
Confúcio sobre as palavras 
de uma maneira diferente:  
“Quando as palavras perdem 
o signifi cado, as pessoas per-
dem a liberdade”, ou “Se a 
linguagem for incorreta, as 
pessoas não terão onde pôr 
as mãos e os pés”. A política 
identitária e o politicamente 
correto levaram a uma detur-
pação tão grande de sentido 
e razão de palavras e lingua-
gem que muitas vezes ao usá-
-las não conseguimos sequer 
delimitar com clareza sobre o 
que estamos falando. Há por 
trás dos formuladores desses 
conceitos o claro interesse de 
moldar pensamento e com-
portamento pela associação 
íntima entre a linguagem e 
a emoção que buscam criar 
com uma nova interpretação. 
Algumas palavras acopladas 
a outras sugam totalmente 
o sentido da primeira numa 
espécie de nova moral racio-
nal que pretende substituir 
a moral tradicional, que su-
planta para se tornar moral-
mente inquestionável. Isso 
é comum com a palavra so-

cial, que usada em conjunto 
com palavras como política 
ou justiça criam a noção de 
que aquele tipo particular é 
o melhor. Mas o termo social 
é apenas a tentativa de criar 
uma esfera absolutista sobre 
o que conceitua com sentido 
desvirtuado. Wiese diz  que 
ser social não é o mesmo que 
ser bom ou justo. Palavras 
como social, progressista ou 
popular, esvaziam o signi-
fi cado de substantivos que 
qualifi cam como justiça, eco-
nomia, política, democracia, 
levando a erros e criando 
expectativas inatingíveis. 
O vocabulário identitário 
somado ao politicamente 
correto é, no dizer de Antô-
nio Risério, “o inferno do que 
quer que cheire a democra-
cia e liberdade de expressão.” 
Os coletivos que são a nova 
expressão da intolerância e 
da censura, buscam a todo 
custo controlar a postura e o 
discurso que discrepe do que 
o grupo porta como dogma 
ou verdade. O que no início 
era uma redenominação, 
busca de palavras ou arran-
jos que corrigissem deprecia-
ção de certos grupos sociais 
ou étnicos, transformou-se 
numa aventura linguística 
que tenta mexer em aspec-
tos estruturais da língua e 
do discurso. Via de regra a 
alteração nas denominações 
ditas ofensivas terminam 
em alguma forma de nomi-
nação ligada a necessidade 
ou carência, que pugna por 
reparação e tratamento di-
ferenciado. As palavras que 
tratam de cultura, gênero, 
raça, identidade, despertam 
emoções afl itivas e acendem 
paixões arrebatadoras. Karl 
Marx dizia que ideologia era 
um instrumento de domina-
ção que agia pelo convenci-
mento, alienando a consciên-
cia e mascarando a realidade. 
Jorge Bessa, em Marxismo, O 
Ópio dos Intelectoides Lati-
noamericanos, alerta para o 
risco do extremismo ideoló-
gico desarrumar a sociedade 
“debilitando a moral, a cultu-
ra, a educação, a religião, a 
família, achando que esse é o 
sentido da história”. A escola 
de Frankfurt e seus fi lósofos 
como Hockheimer, Adorno, 
Erich Fromm, Marcuse, dis-
secaram a ideia de cultura 
como meio de controle so-
cial. O envenenamento das 
palavras se alastrou dali.

O VENENO DAS PALAVRAS

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

A letra “X” na mão da mulher é 
sinal de alerta e de denúncia de 
violência doméstica de forma 

silenciosa. O símbolo passa a ser ado-
tado como medida de urgência que as 
mulheres vítimas podem apresentar, 
não somente em farmácias, mas em 
qualquer estabelecimento comercial 
do Rio Grande do Norte.

Esse é o objetivo da campanha 
“Sinal Vermelho Contra a Violên-
cia Doméstica”, que se tornou a 
Lei N° 10.177/2021, na tarde desta 
terça-feira, 31. A cerimônia de san-
ção, que marca o encerramento do 
Agosto Lilás, ocorreu na sede da 
Secretaria Estadual das Mulheres, 
da Juventude, da Igualdade Racial e 

dos Direitos Humanos (Semjidh). A 
deputada estadual Cristiane Dantas 
(Solidariedade) propositora da lei, 
esteve presente na cerimônia.

“A lei nasceu de uma campanha 
idealizada pelo Conselho Nacional 
de Justiça, por meio das farmácias. 
Mas, na nossa proposta resolvemos 
ampliar para todos os estabeleci-
mentos comerciais para que a mu-
lher vítima de violência possa ser 
acolhida em qualquer lugar”, frisou 
Cristiane.

A ideia é que onde a mulher 
apresentar o sinal X na mão, a polí-
cia seja acionada. Os colaboradores 
dos estabelecimentos comerciais 
não precisam se dirigir à delegacia, 

nem serão testemunhas do caso. 
“Já estive na Câmara de Dirigentes 
Lojistas para apresentar o projeto e 
pedir apoio. Agora, por meio da lei, 
esperamos que a campanha seja 
massifi cada tanto pelas instituições 
públicas quanto privadas”, falou a 
deputada.

Também foi sancionada a Lei 
N° 10.178/2021, que institui no Rio 
Grande do Norte o programa “Tem-
po de Prevenir” que  foi proposta 
ao mandato da deputada por meio 
de diálogos e sugestões da Coletiva 
Nísia Floresta. A lei engloba a cons-
cientização da população e dos 
homens sobre a desconstrução do 
machismo.

INVESTIGAÇÃO | Ouvido pela CPI da Arena das Dunas, Demétrio Torres discorda das 
avaliações feitas a respeito do empreendimento e diz que Estádio “virou patinho feio”

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito – CPI, instaurada 
para investigar contratos do 

estádio Arena das Dunas, ouviu na 
tarde desta terça-feira (31), o ex-se-
cretário extraordinário da Copa do 
Mundo Demétrio Torres. Deméritos 
foi um dos principais auxiliares da 
então governadora Rosalba Ciarlini 
na elaboração do contrato para a 
construção do estádio de Natal para 
a copa do mundo de 2014.

Durante o depoimento ele re-
bateu o relatório do TCE que iden-
tifi cou superfaturando de R$ 77 
milhões. “Arena das Dunas Virou 
patinho feio após processo de su-
perfaturamento” disse o depoente. 

O ex-secretário, falou sobre todo 
o tramite para elaboração e apro-
vação, do projeto de construção 
do estádio.  Ele também falou em 
adequações na minuta do contrato. 
Segundo o ex-secretário, não houve 
mudança nem aditivo, e que todos 
os termos foram cumpridos até o 
fi m das obras. Ele também ressaltou 
facilidade de tramite nos ministé-
rios para aquisição de recursos para 
realização das obras e disse “a Arena 
das Dunas Virou patinho feio após 
processo de superfaturamento.

Relatora da CPI a deputada 
Isolda Dantas (PT), questionou ala 
alteração do contrato com através 
de um ofi cio, o que juridicamente 
é ilegal, segundo ela. Segundo De-
métrio, o ofi cio foi elaborado para 
incentivar empresários à partici-
param do projeto. Mas de acordo 

com um relatório divulgada por um 
corpo técnico do TCE, esse ofício 
provocou uma violação do contrato, 
o que gerou danos fi nanceiros aos 
cofres públicos.

Ele rebateu o relatório do Tribu-
nal de Contas do Estado – TCE, que 
apontou um superfaturamento nas 
obras. Ele disse que não tem subs-
tancia técnica. Demétrio defendeu 
os valores gastos nas obras argu-
mentando sobre uma construção 
total do estádio.

Em 2016, o Tribunal de Contas 
do Estado, também imitiu um rela-
tório que identifi cou que houve um 
sobrepreço aferido ao se comparar 
os custos da Arena das Dunas com a 
Arena do Grêmio, também edifi cada 
pela Construtora OAS. O custo por 
assento na Arena das Dunas foi de 
R$ 12.749, enquanto que na Arena do 
Grêmio foi de apenas R$ 8.875, indi-
cando um sobrepreço de 43,65%.

Apesar de a concessão ter sido 
orçada em R$ 400 milhões, o custo 
a ser pago pelo Estado apenas com 

a construção será de R$ 1,4 bilhão 
num período de 15 anos, em valores 
corrigidos. Com base no sobrepreço 
de 43,65%, chegou-se a um dano ao 
erário estimado em R$ 451 milhões 
durante o período de pagamento 
dos custos da construção do está-
dio. Até abril deste ano, foram pagos 
pelo Estado R$ 288 milhões, impli-
cando em dano ao erário já efetiva-
do de R$ 77 milhões.

Para a convocação desses de-
poimentos, os membros da CPI se 
basearam em uma auditoria reali-
zada pelo Governo do Estado que 
apontou prejuízos que ultrapassam 
R$ 421 milhões aos cofres públicos.

O deputado Getúlio Rêgo 
(DEM), defendeu o ex-secretário: “A 
exposição do Dr.  Demétrio ressalta 
uma preocupação em proteger o 
patrimônio do estado. Se há neces-
sidade de revisão no contrato, por 
que não foi feita antes em 2016?”  o 
Estado pode abrir processo de licita-
ção para atrair  a iniciativa privada” 
concluiu.

Arena na CPI. Ex-secretário de 
Rosalba nega superfaturamento 

Campanha Sinal Vermelho contra 
a violência doméstica é Lei no RN

Demétrio Torres afi rmou que todos os termos do contrato foram cumpridos 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Projeto para fazer Carlos Eduardo deputado federal 

Pré-candidato ao governo ou ao 
Senado, o ex-prefeito Carlos Eduardo 
(PDT) pode terminar saindo a depu-
tado federal em 2022. As articulações 
estão em curso nos bastidores e co-
mandadas pelo primo, ex-ministro 
Henrique Eduardo Alves, ainda no 
MDB. O próprio Henrique abriria 
mão da sua postulação para apoiar 
Carlos Eduardo. 

O prefeito Álvaro Dias, que renun-
ciaria em abril de 2022, viraria postu-
lante ao Governo do Estado, assim 
como fez Carlos Eduardo em 2018. 
Álvaro colocaria o fi lho, Adjuto Dias 
(MDB), para fazer dobradinha em 
Natal e no interior com o ex-prefeito 
do PDT. 

Álvaro Dias vai articular com o 
presidente da Câmara Municipal, 
Paulinho Freire, que sairá do PDT de 
Carlos Eduardo para ingressar no 

DEM do ex-senador José Agripino 
Maia, para mostrar a Paulinho Freire 
que ele deve adiar o sonho de ser de-
putado. Paulinho ganharia o apoio de 
Álvaro Dias e Carlos Eduardo para ser 
prefeito em 2024. 

O publicitário Alexandre Macedo, 
que fez as campanhas de Álvaro Dias 
em 2020 e a de Carlos Eduardo em 
2018, já entrou em cena. Macedo, que 
quer voltar a vencer uma campanha 
no Rio Grande do Norte, gostaria de 
ver Álvaro Dias governador. Álvaro 
Dias sairia ao lado do ministro Ro-
gério Marinho, do Desenvolvimento 
Regional. Assim, uniria a oposição 
contra a governadora Fátima Bezerra 
(PT). 

Presidente da Federação dos 
Municípios do Rio Grande do Norte 
(Femurn), o prefeito Babá já anda 
colocando na cabeça dos prefeitos 

que o governo Fátima Bezerra não 
atende as pautas das cidades. Mui-
tos prefeitos andam reclamando do 
atendimento na Casa Civil. Muitas 
pautas são encaminhadas à secre-
tária-adjunta Socorro Batista, mas 
os prefeitos não têm resposta. A 
falta de habilidade política da pro-
fessora Socorro, que foi candidata 
a prefeita de Mossoró pelo PT nos 
anos 2000, hoje é o principal proble-
ma da área política. 

O líder do governo, deputado 
Francisco Medeiros, e o secretário 
chefe da Casa Civil, Raimundo Alves, 
estão afi nados e fazendo o trabalho 
junto com os deputados estaduais. 
Falta agora a articulação com os mu-
nicípios. A ex-secretária Samanda 
Alves, hoje pré-candidata a deputada 
federal do PT, anda fazendo falta nas 
articulações da Governadoria.  

Puxador de votos
No Palácio Felipe Camarão, 

observadores da cena política 
enxergam que, candidato a 
deputado federal, Carlos Edu-
ardo sairia de Natal com quase 
60 mil votos. Em 2018, a então 
vereadora do PT Natalia Bo-
navides conseguiu nas urnas 
da capital 43 mil votos. Carlos 
Eduardo foi prefeito três vezes 
e com o apoio do prefeito Ál-
varo Dias é forte candidato à 
Câmara dos Deputados. 

Bolsonarista 
O deputado estadual José 

Dias poderá retornar ao PSD 
ou ir para um partido bolso-
narista. José Dias tem sido 
incentivado pelo seu maior 
eleitor hoje, o prefeito de Cea-
rá-Mirim, Júlio César, do PSD. 
Em Ceará-Mirim, José Dias 
fará dobradinha com o ex-go-
vernador Robinson Faria, que 

tenta viabilizar seu nome para 
deputado federal. Hoje, José 
Dias tem compromissos com 
o ministro Rogério Marinho 
para o Senado. José Dias já 
deixou claro que vai sair do 
PSDB. Em 2018, ele teve 27 mil 
votos e entrou na última vaga 
da coligação do PSDB.

Trairi
A pretensa chapa Benes 

Leocádio (Governo) e Rogério 
Marinho (Senado) terá uma 
agenda política na região do 
Trairi. O deputado Tomba Fa-
rias já anda ligando para pre-
feitos ligados a ele receberem 
sua chapa no fi m de semana. 
O ministro Rogério Marinho 
vai cumprir agenda política no 
Rio Grande do Norte. Benes, 
que hoje percorre as estradas 
do interior, pode virar vice-go-
vernador na chapa do prefeito 
Álvaro Dias.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RNJOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ALESSANDRA BERNARDO
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Os constantes ataques do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) a ministros do Su-

premo Tribunal Federal (STF) e os 
chamados para que apoiadores e 
aliados políticos participem de atos 
pró-governo no dia 7 de setembro, 
Dia da Independência do Brasil, tem 
gerado reações em parlamentares do 
Rio Grande do Norte.

Principal aliado do presidente Bol-
sonaro no Estado, o deputado federal 
Girão Monteiro (PSL), afi rmou que 
participará dos atos que ocorrerão em 
São Paulo e que o apoio popular pró-
-governo tem crescido bastante, moti-
vado principalmente pela indignação 
da população acerca das supostas 
interferências do Poder Judiciário no 
Executivo e no Legislativo.

“São tempos de cerceamento 
dos nossos direitos. Expressão, 
opinião, pensamento e de ir e vir. 
Liberdade. O povo é soberano. Va-
mos juntos apoiar o presidente Jair 

Bolsonaro”, afi rmou. O deputado 
acredita que, diante do apoio popu-
lar que o presidente encontra nas 
cidades por onde passa, as mani-
festações do 7 de Setembro devem 
superar as expectativas.

“O apoio popular que tem sido 
demonstrado em todas as visitas que 
o presidente faz no país comprova 
que a população está indignada com 
o que está acontecendo. Tenho cer-
teza absoluta que as demonstrações 
do 7 de setembro serão, talvez, as 

maiores da história do Brasil, não te-
nho dúvida quanto a isso. Eu estarei 
lá”, afi rmou Girão, em entrevista a 
uma rádio local.

O deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSL) também acredita em 
uma grande participação popular. 
Ele enfatizou que as mobilizações 
são uma forma do povo brasileiro se 
colocar contra o que ele classifi ca co-
mo “perseguição” aos apoiadores do 
presidente Bolsonaro.

“O Brasil vive tempos estranhos, 

infelizmente estamos vendo coisas 
que nunca se viu antes. Todas as 
vítimas são sempre conservadoras, 
apoiadoras de Bolsonaro e não ve-
mos essa mordaça do Judiciário para 
os apoiadores da esquerda. É (mo-
vimento) sobretudo ter liberdade, 
o direito à expressão livre de pensa-
mento, dentro dos limites da lei, cla-
ro. Estamos vendo uma participação 
cada vez maior do povo apoiando o 
presidente”, afi rmou.

No entanto, há quem não veja 

tudo isso com bons olhos. Para a 
deputada federal Natália Bonavi-
des (PT), o presidente é inimigo da 
democracia. “Essa não é a primeira 
vez que ele incentiva e convoca ma-
nifestações antidemocráticas. Ele 
já deveria ter sido punido por essas 
ações. Agora nós devemos fortalecer 
as mobilizações populares em defe-
sa da democracia e pelo fi m desse 
governo”, afi rmou.

A deputada estadual Isolda 
Dantas (PT) também se manifestou 
contrária à ideia de atos pró-governo. 
“Pra poder celebrar a liberdade, pre-
cisamos ter um país soberano, com 
o povo com direito à vida digna e 
essa esperança tem se afastado cada 
vez mais com o governo Bolsonaro. 
Todos os anos, vamos às ruas por 
direitos e democracia e o ato, que se 
veste de apoio ao presidente, faz jus-
tamente o contrário: ataca a demo-
cracia com um pedido de ‘uma nova 
independência’”, disse.

OAB: respeito é essencial
Além dos parlamentares, o pre-

sidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil no Estado (OAB-RN), Aldo 
Medeiros, também se pronunciou e 
disse que o respeito é essencial para 
que os atos sejam legítimos. “Se a 
convocação se direcionar a atos con-
trários às instituições, aos poderes 
da República, certamente afrontam 
a ordem constitucional e devem ser 
reprovados por todos”, afi rmou.

Deputados do RN divergem sobre os 
atos programados para 7 de setembro
TENSÃO | Enquanto 
apoiadores do presidente 
dizem que atos são para 
reforçar ‘soberania’, 
a oposição afirma 
que os eventos são 
antidemocráticos

Girão: “O povo é soberano. Vamos juntos apoiar Bolsonaro” Natália: “Fortalecer mobilizações pelo fi m desse governo“
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A terra dos ventos é 
também a terra do sol

O Rio Grande do Norte ganhou 
notoriedade nacional na pro-
dução de energia eólica, com 

constante crescimento do setor e 
potencial para aumentar a produção. 
Mas esse destaque não se dá somen-
te pela energia dos ventos. O RN é 
também a terra do sol: a constante 
incidência de raios solares em dife-
rentes regiões faz do estado potiguar 
um local com grande capacidade de 
exploração da energia fotovoltaica.

“Tem locais com muito vento. E 
em locais que não têm muito ven-
to, que talvez não seja interessante 
para as eólicas, têm muito poten-
cial solar. Ou seja, conseguimos 
desenvolver projetos de geração de 
energia eólica e solar no estado in-
teiro”, explica Darlan Santos, presi-
dente do Centro de Estratégias em 
Recursos Naturais e Energia do Rio 
Grande do Norte (Cerne).

De acordo com ele, a região do 
semiárido é a mais propícia para a 
geração de energia através dos raios 
solares. Isso porque é uma locali-
dade com baixos índices de chuva, 
com chuvas descentralizadas, com 
baixo índice de nebulosidade e com 
alto índice de radiação solar. “Então 
acabamos tendo também uma con-
dição de geração fotovoltaica muito 
boa”, reforça Darlan Santos.

A energia solar só foi incluída nos 
leilões nacionais a partir de 2014, cin-
co anos depois do primeiro realizado 
com energia eólica. O presidente do 
Cerne afi rma que se trata de um se-
tor que tem ainda muito a crescer.

“A produção de energia fotovol-
taica de grande porte não está no 
mesmo nível da eólica, porque a 
produção de energia eólica começou 
antes. Mas a fotovoltaica, a centrali-
zada, de grandes parques, está acon-
tecendo. E vai acontecer muito aqui 
também no estado”, diz Santos.

O senador Jean Paul Prates (PT-
-RN), especialista em energias reno-

váveis, adianta que a região do Alto 
Oeste tem grande potencial solar, as-
sim como também o Seridó potiguar. 
“Vamos começar a ter muitos par-
ques híbridos: de geração de energia 
solar junto com eólica”, afi rma.

Segundo Jean Paul, outro fator 
que contribui para que o Rio Gran-
de do Norte não tenha ainda tantos 
projetos de grande porte de energia 
fotovoltaica diz respeito a uma ques-
tão logística. O senador explica que 
a incidência de sol – diferente dos 
ventos – é semelhante em várias re-
giões do Brasil. Por esse motivo, um 
diferencial de um estado para atrair 
empreendimentos dessa natureza é a 
proximidade com os grandes centros 
consumidores de energia, além da 
infraestrutura de suporte.

Isso porque, assim como nos 
parques eólicos, os parques fotovol-
taicos entregam a energia no sistema 
nacional de distribuição. A partir daí, 
essa energia elétrica é enviada aos 
locais onde há demanda. Como o Su-
deste tem centros urbanos maiores, 
esses parques acabam optando por 
se instalar por lá, dada a proximidade 
do ponto fi nal de consumo.

“Mas é importante dizer que es-
sas empresas vão vir para cá. Porque 
quando essas áreas de produção com 

menos incidência solar, como Minas 
Gerais, forem saturadas, as empresas 
operadoras dos parques vão procu-
rar os lugares de melhor ocorrência 
de sol. E o Rio Grande do Norte está 
dentro disso”, afi rma o senador Jean.

Geração distribuída
As energias renováveis têm servi-

do para redução de danos e suporte 
ao sistema nacional de energia. Mas 
também, no caso da solar, para os 
pequenos comerciantes e donos de 
imóveis residenciais. Darlan Santos 
esclarece que, ao se tratar de energia 
fotovoltaica, é necessário fazer uma 
separação.

A atividade de produção de ener-
gia a partir do sol em larga escala 
ocorre de maneira parecida com a 
eólica, com grandes parques ope-
rados por empresas multinacionais 
e altos investimentos, produzindo 
energia para ser enviada para dife-
rentes localidades, dentro do merca-
do regulado pelos leilões.

Paralelo a isso, as placas utiliza-
das na produção de energia solar 
tornaram-se acessíveis a mais gente, 
estimulando a instalação de usinas 
no ponto fi nal de distribuição: casas 
das pessoas, comércios e indústrias 
etc. É a geração distribuída.

SÉRIE | Segunda reportagem 
exclusiva mostra que 
o estado tem grande 
capacidade de exploração 
da energia fotovoltaica

BRUNO PÓVOA

DIVULGAÇÃO

PORTAL SOLAR

Senador Jean Paul Prates, do PT potiguar,  tem projeto para levar energia solar às escolas públicas

Darlan Santos preside Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia do RN

Esta se caracteriza por sistemas 
de operação menores, com diversas 
empresas, inclusive locais, atuando 
no mercado, contratando mão de 
obra local para a operação e manu-
tenção dos equipamentos.

“É um outro mercado, um ou-
tro negócio. Mas um negócio tão 
importante quanto o dos grandes 
parques, porque uma usina foto-
voltaica centralizada, grande, com 
500 a 400 mil painéis, concentra o 
volume maior da mão de obra na 
construção. Na geração distribuída, 
são milhares de pequenos projetos, 
com centenas de pequenas empre-
sas, com vários funcionários. Então 

eu acho que tem maior impacto so-
cial, porque é um serviço perene”, 
argumenta Darlan Santos.

Segundo a projeção feita pela 
Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar) no ano 
passado, a expectativa é de que o 
setor de microgeração e minigera-
ção distribuída gere 672 mil empre-
gos até 2035 no Brasil.

A expansão do setor tem provo-
cado cada vez mais o aparecimento 
de novos projetos de produção de 
energia a partir do sol. O senador Je-
an Paulo conta que em seu mandato 
desenvolve um programa para a ins-
talação de usinas solares em escolas 
públicas em diferentes cidades do 
Rio Grande do Norte. Treze institui-
ções de ensino vão receber as estru-
turas do programa “Escolas Solares”.

“Esses equipamentos vão servir 
para baratear as contas de luz dessas 
escolas, mas a ideia é que também 
sirvam de laboratório para os estu-
dantes e, quem sabe, os estimule a se 
profi ssionalizar no setor, que precisa-
rá a cada dia mais de mão de obra”, 
acrescenta o Senador.

De acordo com dados da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
o Rio Grande do Norte tem atual-
mente seis projetos solares de grande 
porte com capacidade de 13,9 Me-
gawatts, além de mais 35 empreen-
dimentos com construção iniciada, 
que terão capacidade de produção 
de mais de 1 Gigawatt.

Na geração distribuída, por outro 
lado, são 10.291 pequenos projetos, 
gerando 134,91 Megawatts em 162 
dos 167 municípios potiguares.
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Os débitos que estiverem em 
aberto no mês de outubro 
serão enviados para inscrição 

em Dívida Ativa da União
A Receita Federal anunciou nes-

ta terça-feira, 31, a prorrogação do 
prazo para Microempreendedores 
Individuais (MEIs) que estão deven-
do impostos poderem regularizar 
suas dívidas. Agora, a negociação 
poderá ser feita até 30 de setembro, 
o que representa um respiro para o 
setor que mais tem empregado no 
Rio Grande do Norte.

O diretor superintendente do 
Sebrae-RN, Zeca Melo, comemo-
rou a mudança de data. “O siste-
ma Sebrae, como um todo, estava 
lutando por esse adiamento. Ele é 
procedente e necessário. É preciso  
perseverar, no sentido de manter 
empresas abertas”, destacou. “São 
as MEIS que estão promovendo 

emprego no RN e a gente fi ca feliz 
por ter mais 30 dias para tentar so-
lucionar isso”, acrescentou.

As microempresas e empresas 
de pequeno porte abriram 3.403 
novas vagas em julho no estado, 
que representam 74,3% do saldo 
total de vagas. O número é quase o 
triplo dos novos empregos abertos 
pelas médias e grandes empresas 
potiguares no último mês, quando 
essas organizações tiveram um 
saldo de 1.146 novos postos de 
trabalho criados. Os dados são do 
Mapa do Emprego no RN mais re-
cente, publicação elaborada men-
salmente pelo Sebrae.

Dívidas
Os débitos que estiverem em 

aberto no mês de outubro serão 
enviados para inscrição em Dívida 
Ativa da União. A situação pode 

ser resolvida pelo pagamento dos 
débitos, utilizando o Documento 
de Arrecadação do Simples Nacio-
nal (DAS), ou parcelamento.

Tanto a emissão do DAS para 
pagamento como a realização do 
parcelamento podem ser efetuadas 
diretamente no Portal do Simples 
Nacional. O DAS também pode ser 
emitido pelo App MEI, disponível pa-
ra celulares Android ou iOS.

De acordo com a Receita, os 
contribuintes que possuam débitos 
da competência 2016 e que não te-
nham parcelado neste ano terão su-
as dívidas enviadas à Procuradoria. 
MEIs que possuam apenas dívidas 
de 2017 ou posteriores, ou tenham 
parcelado em 2021, não terão seus 
débitos enviados neste momento. 
Os débitos da competência 2016 
são declarados pela DASN (Decla-
ração Anual do MEI) de 2017.

MEI terá até 30 de setembro para 
regularizar dívidas, anuncia Receita

PEQUENOS NEGÓCIOS

O diretor superintendente do Se-
brae-RN, Zeca Melo, comemorou a 
mudança do prazo de regularização

JOSÉ ALDENIR

CLAUDIO BELLI

O Rio Grande do Norte tinha 689 
mil trabalhadores subutiliza-
dos no segundo trimestre de 

2021, segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua. Os dados divulgados 
nesta terça-feira,31, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) mostram que houve queda de 
2,8% (20 mil pessoas a menos) frente 
ao primeiro trimestre de 2021. Na 
comparação anual, houve estabilida-
de estatística, segundo o instituto, já 
que o total era de 690 mil potiguares 
no segundo trimestre de 2020.

O contingente de trabalhadores 
subutilizados, também chamada de 
“mão de obra desperdiçada”, com-
preende desempregados, pessoas 
que trabalham menos horas do que 
gostariam e os trabalhadores que não 

buscam emprego, mas gostariam 
de trabalhar. O indicador é um bom 
termômetro do mercado de trabalho, 
por englobar a subocupação e a de-
sistência da procura por trabalho.

O contingente correspondia a 
39,8% da força de trabalho ampliada 
do RN (que soma a força de trabalho 
com a força de trabalho potencial), 
a chamada taxa de subutilização, 
no segundo trimestre de 2021. O 
indicador era de 40,1% no primeiro 
trimestre de 2021 e de 40,2% em igual 
período de 2020. Estes percentuais 
estão acima da média nacional, as-
sim como quando avaliada a taxa de 
desemprego que, enquanto no Brasil 
houve um recuo de 0,6 ponto percen-
tual em relação ao trimestre de janei-
ro a março de 2021, no RN subiu 0,9% 
em igual período.

A taxa de desocupação no RN 
estava 16,4% no trimestre móvel de 
abril a junho de 2021, mais de 2 pon-
tos percentuais acima do registrado 
no Brasil (14,1%). Isso representa um 
universo de 238 mil pessoas, 9 mil a 
mais ante o trimestre terminado em 
março de 2021 (229 mil). Se compa-
rado com o mesmo período de 2020, 
o salto é ainda maior: 17,9%, o que 
traduz 17 mil potiguares a mais deso-
cupados entre um ano e outro.

A população ocupada (1,2 mi-
lhão de pessoas) diminuiu 2,4% (30 
mil pessoas) em relação ao trimestre 
móvel anterior, mas 6,5% (mais 74 
mil potiguares) frente ao mesmo tri-
mestre de 2020. O nível da ocupação 
(percentual de pessoas ocupadas na 
população em idade de trabalhar), 
estimado em 41,2%, caiu 0,9 p.p. 

frente ao trimestre móvel anterior 
(42,1%) e subiu 1,8 ponto percentual 
ante igual trimestre de 2020 (39,4%).

Brasil
O número de pessoas subocupa-

das por insufi ciência de horas traba-
lhadas atingiu recorde de 7,543 mi-
lhões no Brasil no segundo trimestre 
de 2021. O grupo representava 8,4% 
dos 87,8 milhões de trabalhadores 
brasileiros ocupados no período de 
abril a junho, percentual que vem su-
bindo desde o segundo trimestre do 
ano passado.

“É um percentual que não é gran-
de, mas vem crescendo. Embora não 
seja uma população muito grande, 
mostra trajetória de crescimento”, afi r-
ma a coordenadora de Trabalho e Ren-
dimento do IBGE, Adriana Beringuy.

EMPREGO | Esse 
contingente compreende 
desempregados, pessoas 
que trabalham menos 
horas do que gostariam e 
os trabalhadores que não 
buscam emprego, mas 
gostariam de trabalhar

Mão de obra ‘desperdiçada’ no RN fica em 
689 mil pessoas no 2º trimestre, diz IBGE
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As ruas, praças, canteiros e 
residências de Natal podem 
ganhar 50 mil novas árvo-

res nos próximos 4 anos. Para isso, 
entretanto, é preciso que o Execu-
tivo Municipal transforme em lei o 
projeto de número 319/2021, de au-
toria do vereador Robério Paulino 
(Psol), aprovado na Câmara Muni-
cipal de Natal nesta terça-feira, 31.

A proposta, explica o autor do 
projeto, é “fazer mudança radical 
no ambiente urbano” de Natal, 
que, segundo ele, “é uma das cida-
des mais mal arborizadas do país”.  
“Quando se compara com João 
Pessoa, que é aqui do lado, é uma 
vergonha o que vemos”, destaca 
Robério, acrescentando ainda que 
o poder público não trabalhou para 
reverter esse cenário. “As políticas 
ambientais na cidade do Natal são 
muito mais propaganda que efeti-
vas. Morrem mais árvores por ano 
do que são plantadas e isso é muito 
ruim. Natal tem perdido sua cober-
tura vegetal, em função do ritmo 
lento da prefeitura em seu plantio”.

A arborização da capital é uma 
pauta antiga de Robério Paulino, 
bem anterior à chegada dele à Câ-
mara Municipal, onde ocupa uma 
das 29 cadeiras em seu primeiro 
mandato. Há mais de uma déca-
da, comenta ele, vem articulando, 
através da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) com a 
prefeitura para arborizar a cidade. 
Ainda na gestão de Carlos Eduardo 
Alves, comenta, foi assinado um 
acordo para plantar 20 mil árvores, 
mas nunca saiu do papel.

“Agora como vereador, eu con-
segui. A Câmara aprovou com una-
nimidade um projeto de lei que 
propõe o plantio de 50 mil árvores 
em Natal nos próximos 4 anos, e 
nós esperamos que o prefeito não 
vete esse projeto”, realça. Caso o 
projeto seja sancionado, a pre-
feitura terá que dar as condições 
e meios para que as plantações 
aconteçam ao longo da gestão.

O número de mudas não foi 
escolhido de forma aleatória, mas 
sim através de estudos de parcei-
ros da UFRN que concluíram que 
50 mil árvores já seriam sufi cien-
tes para mudar o cenário da capi-
tal potiguar, a partir das áreas dis-
poníveis atualmente. Nova York, 
exemplifi ca Robério para efeito 
de comparação, que tem quase 
5 vezes o tamanho de Natal, está 
tocando um projeto que prevê a 
plantação de 1 milhão de mudas.

A previsão é que as novas árvores 
sejam plantadas não só em espaços 
públicos, mas também em unidades 
residenciais, a partir da distribuição de 
mudas a moradores da capital. Sobre a 
ocupação de canteiros e ruas, Paulino 
afirma que ainda é necessário firmar 
uma colaboração com as empresas de 
energia referente à instalação dos fios, 
para que sejamconcentrada apenas de 
um lado da rua deixando sempre o outro 
lado livre para o crescimento das plantas.

Cultivo das mudas 
Antes mesmo de o projeto ser 

transformado em lei, Robério Pau-
lino comenta que já há mais de 10 
mil mudas semeadas e crescendo 

MEIO AMBIENTE | Projeto de 
Lei do vereador Robério 
Paulino foi aprovado na 
Câmara Municipal de Natal 
nesta terça, 31, e enviado 
para sanção do Executivo 
municipal.

árvores nos próximos 4 anos
Natal pode ganhar 50 mil 

JOSÉ ALDENIR 

DIVULGAÇÃO

Robério Paulino defende a arborização de Natal há mais de uma década 

em um viveiro, mediante um projeto 
da UFRN. Lá tem amostras de oiti, 
craibeira (conhecido ipê amarelo do 
sertão), assim como de árvores frutí-
feras mais comuns, como manguei-
ras, cajueiros e abacateiros.
“Mas não queremos fazer isso 
sem a prefeitura, ou atropelando 
o Executivo. Queremos fazer uma 
colaboração, mas é importante 
transformar em lei, e nós espera-
mos que o prefeito não vete”.

Isenção fiscal
Um projeto mais recente apre-

sentado na Casa Legislativa por 

Robério prevê incentivos fi scais, 
com desconto de 5% no IPTU, para 
todos os condomínios e residências 
que adotarem práticas de preserva-
ção e proteção ambiental em Natal. 
Seria recompensado, por exemplo, 
o uso de materiais sustentáveis, o 
reaproveitamento de águas plu-
viais, reciclagem, gerenciamento 
de resíduos sólidos, calçada inter-
na e externa com áreas verdes, ado-
ção de um telhado verde ou com 
teto de energia solar. “É um projeto 
que já está em tramitação e deve vir 
para a pauta, no máximo, em cinco 
sessões”, afi rma.

As políticas ambientais 
na cidade do Natal são 
muito mais propaganda 
que efetivas. Morrem 
mais árvores por ano do 
que são plantadas e isso 
é muito ruim. Natal tem 
perdido sua cobertura 
vegetal, em função do 
ritmo lento da prefeitura”  

“
ROBÉRIO PAULINO 
VEREADOR DE NATAL 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CLUBE 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS – CLUBSERV E APROVAÇÃO DE ESTATUTO A SER 

REALIZADA EM 03/09/2021 
 

Ficam convocados todos os interessados, para a realização da Assembleia Geral de Constituição da 
Associação “CLUBE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS – CLUBSERV”, aprovação de Estatuto e 
Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia 03/09/2021, na Rua Ministro Macedo Soares, 1876, 
Lagoa Nova, CEP: 59.076-660, Natal/RN. A convocação dar-se-á às 18:00 horas em primeira convocação e as 
18:30 horas em segunda convocação com qualquer quórum dos presentes, onde instalar-se-à a Assembleia 
para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Constituição da Associação “CLUBE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS – CLUBSERV”; 
2. Apreciação e aprovação do Estatuto Social; 
3. Eleição da 1ª Diretoria Executiva; 
4. Assuntos Gerais. 

 
Natal/RN, 27 de Agosto de 2021. 

 
Antônio Carlos do Nascimento 

CPF: 130.659.474-04 
Pela comissão organizadora 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA – Licença de Alteração 
Nº 2021-166777/TEC/LA-0040 com prazo de validade até 14/10/2021, em favor do empreendimento: 
incremento de volume de extração mineral de saibro de 25.000 m³/mês em uma área já licenciada de 19.94 
hectares. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum 
SIRGAS 2000: Longitude 811.893,00 m E; Latitude 9.385.438,00 m S, Processo ANM Nº 848.112/2019, situado 
na Fazenda Serra do Lombo, zona rural do município de Lajes/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença Operação 
para a extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra já licenciada (área objeto do licenciamento) de 19.94 
hectares, com volume mensal de extração de 25.000 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: Longitude 811.893,00 m E; Latitude 9.385.438,00 m N, situada no 
imóvel rural Fazenda Serra do Lombo, na zona rural de Lajes/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
Nº 2021-166653/TEC/LO-0225 com prazo de validade até 30/08/2022, em favor do empreendimento: extração 
mineral de saibro em uma área total de 46.10 hectares e volume de extração de 25.000 m³/mês. O 
empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
Longitude 791.871,00 m E; Latitude 9.391.976,00 m N, Processo ANM Nº 848.048/2021, situado na Fazenda 
Timorante, zona rural do município de Pedro Avelino/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 
PEDIDO DE LICENÇAS DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
O projeto Ekosal (UFERSA/FAPERN – Convênio - 10910007.003202/2020-96), torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as 
LRO para atividade de extração artesanal de sal marinho de 6 unidades, localizada na comunidade rural dos 
Coqueiros, município de Grossos/RN. 
 

Rogério Taygra Vasconcelos Fernandes 
Coordenador – Ekosal (UFERSA/FAPERN) 

 
PEDIDO DE LICENÇAS DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
O projeto Ekosal (UFERSA/FAPERN – Convênio - 10910007.003202/2020-96), torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as 
LRO para atividade de extração artesanal de sal marinho de 65 unidades produtoras, localizadas na 
comunidade rural do Córrego/Areias Alvas, município de Grossos/RN. 
 

Rogério Taygra Vasconcelos Fernandes 
Coordenador – Ekosal (UFERSA/FAPERN) 

 
PEDIDO DE LICENÇAS DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

O projeto Ekosal (UFERSA/FAPERN – Convênio - 10910007.003202/2020-96), torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as 
LRO para atividade de extração artesanal de sal marinho de 15 unidades, localizadas na comunidade rural 
do Boi Morto, município de Grossos/RN. 

Rogério Taygra Vasconcelos Fernandes 
Coordenador – Ekosal (UFERSA/FAPERN) 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO ESTEVÃO SOBRINHO, CPF: n° 474.639.534-91 torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA Simplificada, de N° 2020-155259/TEC/RLS-0150, com validade de 26/08/2027, 
de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Mossoró-RN.  
 

Francisco Estevão Sobrinho  
Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ÁGUA MINERAL GOTAS DE CRISTAL LTDA, CNPJ: 04.385.120/0001-05, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação - LO, para a atividade de extração e envase de água mineral em uma área de 39,74 hectares, 
localizado na Rod. BR 304 – Km 305, Loteamento Rio Grande, Vida nova, Parnamirim/RN. 
 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 
Sócio-Administrador 

 
REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ÁGUA MINERAL GOTAS DE CRISTAL LTDA, CNPJ: 04.385.120/0001-05, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA Renovação de 
Licença de Operação - RLO, para a atividade de extração e envase de água mineral em uma área de 39,74 
hectares, localizado na Rod. BR 304 – Km 305, Loteamento Rio Grande, Vida nova, Parnamirim/RN. 
 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 
Sócio-Administrador 

Policiais militares do Rio Gran-
de do Norte protestaram, 
nesta terça-feira 31, contra 

as condições de trabalho e denun-
ciaram a realidade das unidades 
em que atuam. O presidente da 
Associação dos Cabos e Soldados 
da PMRN, Roberto Campos, desta-
cou que, assim como seus colegas 
de farda, também aguarda o paga-
mento das folhas atrasadas de 2018, 
além de assistência em relação à 
alimentação. O protesto aconteceu 
em frente a Governadoria, no Cen-
tro Administrativo, em Natal.

O militar ressaltou a necessi-
dade de um novo Código de Ética 
para categoria. Roberto Campos 
diz que a proposta do Governo do 
Estado para esse tema “vem piorar, 
e muito, a disciplina dentro dos 
quarteis, retirando cada vez mais o 
direito do policial militar à defesa”.

A expectativa da categoria é que 
essas reivindicações sejam atendi-
das pelo poder Executivo. Na lista 
de apelos, conta, ainda, melhoria 
da estrutura física dos prédios, de 
armamento e de munições. “Há dois 

anos o Estado não fornece muni-
ções para os policiais”, criticou.

“Há muitos anos o Estado só 
fornece duas alimentações para o 
policial que trabalha 24 horas se-
guidas. Não tem nenhum bebedor 
em nenhuma unidade, para que os 
policiais possam beber água”, de-
nunciou o presidente da ACS.

Roberto Campos disse, ainda, 
que os novos convocados para for-
ça policial já enfrentam esses pro-
blemas. Segundo ele, as mulheres 
são as que mais sofrem, uma vez 
que, de acordo com ele, nenhuma 
unidade foi adaptada para receber 
policiais femininas, especialmente 
em relação aos banheiros.

Líder dos cabos e soldados 
denuncia más condições 
de trabalho para policiais

GRAVE |  Roberto Campos diz que faltam bebedouros nas unidades e policiais femininas 
enfrentam dificuldades para usar os banheiros, que não foram adaptados para elas

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Policiais protestaram, nesta terça-feira, em frente à Governadoria, em Natal

Roberto Campos reclama que, há 
dois anos, Governo do Estado não 
fornece munições aos policiais
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JOÃO RICARDO CORREIA jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

responsável pela gestão do 
Pontão do Lago Sul, a inde-
nizar em R$ 3 mil uma mu-
lher repreendida por usar a 
parte de cima do biquíni pa-
ra realizar atividades físicas, 
ao ar livre, na beira do Lago 
Paranoá. 

Condenação 2
A abordagem foi gravada 

e indica que o funcionário 
terceirizado teria repreendi-
do a visitante porque o uso 
de “trajes de banho” é proi-
bido no centro que reúne 
vários restaurantes e lancho-
netes. A servidora pública 
Patrícia Nogueira, contudo, 
também usava short e tirou 
a camiseta apenas para po-
der aproveitar o sol daquela 
manhã. Tadinha da moça, 
nem aproveitar o sol ela teve 
direito.

Marginais
O Brasil, mais uma vez, 

assiste uma série de assaltos 
a bancos. Quadrilhas usam 
bombas, armas de grosso ca-
libre, humilham os cidadãos, 
desafi am as poucas autorida-
des que ainda restam.

Marginais 2
Tudo isso é resultado de 

um país cheio de brechas nas 
leis - feitas pelos deputados 
federais e senadores - prepara-
das para benefi ciar marginais.

Marginais 3
Enquanto isso, nós, cida-

dãos, somos transformados 
em prisioneiros, trancados 
em casa, com medo das ações 
frequentes desses vagabundos 
que agem quando querem. 
Adorar criminosos e inibir for-
ças policiais dá nisso.

Delta
Israel atingiu um recor-

de de contágios diários por 
covid-19 desde o início da 
pandemia do novo corona-
vírus. Foram cerca de 11 mil 
casos registrados na véspera 
do início do ano letivo.

Delta 2
Nas últimas semanas, 

a propagação da variante 
Delta, mais contagiosa, vem 
assolando o país do Oriente 
Médio. O anúncio foi feito 
nesta terça-feira 31, pelo Mi-
nistério da Saúde, segundo a 
agência France-Presse.

Condenação
O Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territó-
rios condenou, nesta segun-
da-feira 31, a Empresa Sul 
Americana de Montagens 

Sol de Primavera
Quando entrar setembro
E a boa nova andar nos campos
Quero ver brotar o perdão
Onde a gente plantou
Juntos outra vez

Já sonhamos juntos
Semeando as canções no vento
Quero ver crescer nossa voz
No que falta sonhar

Já choramos muito
Muitos se perderam no caminho
Mesmo assim não custa inventar
Uma nova canção
Que venha nos trazer
Sol de primavera
Abre as janelas do meu peito
A lição sabemos de cor
Só nos resta aprender

Que o mês de setembro, que começa hoje, nos 
traga saúde e paz. E tenha como trilha sonora es-
sa bela canção de Beto Guedes. 

REPRODUÇÃO

A Prefeitura de Natal remo-
veu seis barracas instaladas 
irregularmente na Praia de 

Miami, no bairro de Areia Preta em 
Natal na manhã desta terça-feira 
31. As construções eram utilizadas 
por comerciantes para venda de ali-
mentos e bebidas alcoólicas. A ação 
conjunta de desmobilização contou 
com a participação das secretarias 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), Serviços Urbanos (Sem-

sur), Guarda Municipal e Urbana.
Os responsáveis pelas constru-

ções foram notifi cados na última 
sexta-feira 27 sobre a proibição de 
uso do espaço público da praia sem 
regulamentação prévia. Mas nesse 
intervalo de tempo, novas constru-
ções irregulares foram encontradas 
pelos agentes da fi scalização muni-
cipal no momento da retirada.  

“Todos os comerciantes que es-
tavam atuando de forma irregular 
foram notifi cados e devem com-
parecer para reunião na Semurb 
nesta quarta-feira 1º. Onde serão 
orientados sobre o que é permi-
tido ou não”, explica o supervisor 
geral de fi scalização ambiental da 
Semurb, Leonardo Almeida.

Atualmente a Prefeitura do Na-

tal não está expedindo novas au-
torizações para o trabalho na orla, 
mas vem realizando a atualização 
no cadastro dos quiosqueiros e lo-
cadores de mesas, cadeiras e guar-
da-sóis que trabalham na Praia 
de Ponta Negra, inicialmente.  E 
aguarda a tramitação de projeto 
de lei na Câmara dos Vereadores, 
que regulamenta as atividades na 
Orla, a chamada lei de uso e ocu-
pação de espaços públicos.

“A operação na Praia Miami foi 
articulada devido à explosão das 
construções irregulares na orla 
em pouco tempo. E para evitar 
que a situação no local se agra-
vasse ainda mais. Até sexta-feira 
devemos fi nalizar toda a remoção 
no local”, fi naliza Almeida.

A Prefeitura de Mossoró, através 
da Secretaria de Infraestrutu-
ra, Meio Ambiente, Urbanis-

mo e Serviços Urbanos, avança em 
mais uma fase visando ampliação e 
modernização do sistema de ilumi-
nação pública do município. Nesta 
quarta-feira, 1º, às 18 horas, será re-
alizado o lançamento do programa 
Mossoró Iluminada, na Praça do Alto 
de São Manoel, ao lado da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA).

A meta do município é até o fi nal 
do ano substituir 10 mil lâmpadas 
de vapor de sódio por luminárias 
de LED na cidade, levando à popu-
lação tecnologia e modernidade que 
vão impactar positivamente na vida 
dos mossoroenses com uma série 
de benefícios. A modernização pro-
porciona maior segurança, redução 
em até 70% dos custos com energia 
elétrica, maior luminosidade, longa 
vida útil das luminárias e ainda di-
minuição na poluição ambiental.

“A nossa pretensão na gestão 
é deixar Mossoró 100% iluminada 
com lâmpadas de LED. Iniciamos o 
processo de ampliação e moderniza-
ção desde janeiro dentro do mutirão 
Mossoró Limpa, onde levamos para 
diversas comunidades as melhorias 
na iluminação pública. O trabalho 
também acontece diariamente e de 
modo contínuo para atender o maior 
número possível de bairros e comu-
nidades. Além disso, é comum que 
ao mesmo tempo em que se realizam 
obras de pavimentação, as ruas e ave-

nidas também recebam lâmpadas de 
LED”, explicou Rodrigo Lima, secre-
tário municipal de Infraestrutura.

Mossoró já conta com vários 
bairros 100% iluminados com lumi-
nárias de LED, como, por exemplo: 
Planalto Treze de Maio, Ilha de San-
ta Luzia, Alameda dos Cajueiros, 
Liberdade I, Pintos, Santa Delmira, 
Aeroporto II, Parque Universitário, 
Vingt Rosado (primeira e segunda 
etapas). Além disso, o avanço che-
gou a diversas comunidades rurais 
como: Cabelo de Nego, Melancias, 
Mulunguzinho, Cristais, Córrego 
Mossoró, entre outras.

A Secretaria de Infraestrutura 
já realizou a instalação de mais de 
5.400 luminárias de LED este ano. O 
programa Mossoró Iluminada ainda 
prevê substituição de todas as lâmpa-
das de vapor de sódio por luminárias 
de LED na cidade até 2023.

Programa Mossoró 
Iluminada será lançado 
nesta quarta-feira

PREFEITURA

WILSON MORENO/PMM

DIVULGAÇÃO/SEMURB

LED: luminárias estão sendo instaladas

Barracas irregulares são 
retiradas da praia de Miami

AÇÃO | Desmobilização 
contou com equipes da 
Semurb, Semsur, Guarda 
Municipal e Urbana

Responsáveis pelas construções 
foram notifi cados na sexta-feira 27 
sobre a proibição de uso do espaço
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EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS.  
OFÍCIO ÚNICO DE MAXARANGUAPE/RN. 

 
O Dr. RANILSON MAURICIO DE SOUZA, Oficial do Cartório Único de Maxaranguape, Comarca de 
Extremoz/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 PATRICIA MARCELA MENDONZA, (Processo nº 004/2021) referente a uma 
área com a seguinte descrição: UM (01) TERRENO, consistente do Lote nº 10 da Quadra 02, integrante do 
loteamento denominado “BARRA DOURADA”, o qual possui os seguintes limites e dimensões: Norte, com 
Jose Lidecio F. Vasconcelos, medindo 31,46m; Sul, com o Lote 09 da Quadra 02, medindo 30,13m; Leste, com 
Rua Projetada, medindo 14,20m; e a Oeste, com Rua Projetada, medindo 14,30m, totalizando uma área de 
438,97m² de superfície, 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. 

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

 
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
POSTO STA RITA - EIRELI, inscrito no CNPJ: 40.205.889/0001-68, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação para a atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, do empreendimento localizado 
na Rua da Pista, 101 - Pendências de Cima - Pendências/RN. 

 
Geovane da Silva Bezerra Filho – Diretor 

 

 
CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
RANIERI IDUÍNO DE OLIVEIRA, CPF: 393.287.754-34, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA 
a  LICENÇA DE OPERAÇÃO, Nº 2012-058776/TEC/LO-0477, com prazo de validade até  27/08/2027, em favor 
do EMPREENDIMENTO  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Paraíso, com área produtiva de 18,68 
ha, Zona Rural, Arês-RN. 

RANIERI IDUÍNO DE OLIVEIRA 
PROPRIETÁRIO 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL  
 

 Autorização de Exploração – Uso Alternativo do Solo 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que firmou com o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização de Exploração – Uso Alternativo 
do Solo, com prazo de validade até 30/08/2022, em favor do empreendimento com registro no SINAFLOR 22415857 e 
autorização 2024.5.2021.22571 de 0,4980 HA para perfuração de 01 (um) poço petrolífero de código 7-SBO-0014-RN 
do campo de Sabiá Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio 
Grande do Norte.  
 Autorização de Exploração – Uso Alternativo do Solo 

SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que firmou com o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização de Exploração – Uso Alternativo 
do Solo, com prazo de validade até 30/08/2022, em favor do empreendimento com registro no SINAFLOR 22415860 e 
autorização 2024.5.2021.22590 de 0,6420 HA para perfuração de 01 (um) poço petrolífero de código 7-SBO-0015-RN 
do campo de Sabiá Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio 
Grande do Norte.  
 Autorização de Exploração – Uso Alternativo do Solo 

 SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que firmou com o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização de Exploração – Uso Alternativo 
do Solo, com prazo de validade até 30/08/2022, em favor do empreendimento com registro no SINAFLOR 22415859 e 
autorização 2024.5.2021.22593  de 0,5990 HA para perfuração de 01 (um) poço petrolífero de código 7-SBO-0016-RN 
do campo de Sabiá Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio 
Grande do Norte.  
 Autorização de Exploração – Uso Alternativo do Solo 

 SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que firmou com o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização de Exploração – Uso Alternativo 
do Solo, com prazo de validade até 30/08/2022, em favor do empreendimento com registro no SINAFLOR 22400475 e 
autorização 2024.5.2021.22596  de 0,5750 HA para perfuração de 01 (um) poço petrolífero de código 7-SBO-0017-RN 
do campo de Sabiá Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio 
Grande do Norte.  

 
RICARDO MAZORRA PERES 

Diretor de Operações 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP)  
 

PARQUE EÓLICO UNIÃO DOS VENTOS 18, 13.783.102/0001-72, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia, 
para o Parque Eólico União dos Ventos XVIII, composto por 4 aerogeradores, com potência unitária de 
4,5 MW e potência total de 18 MW, localizado na Fazenda Baravinga, zona rural do município de São 
Miguel do Gostoso/RN.  
 

Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael de Campos  
Gerente 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

WALLKIM SPENCER BATISTA, CPF: 071.376.214-49 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA SIMPLIFICADA, 
para EXTRAÇÃO DE AREIA, Localizado na RODOVIA RN 120 S/N BAIRRO MORADA NOVA, CEP: 59.550-
000, no município de JOÃO CÂMARA/RN. 

WALLKIM SPENCER BATISTA 
TITULAR 

 

O Sesc e Senac Rio Grande 
do Norte, entidades do Sis-
tema Fecomércio, foram 

anunciadas nesta terça-feira 31, 
entre os “100 Lugares Incríveis para 
Trabalhar em 2021”. A premiação 
nacional é realizada pela Fundação 
Instituto de Administração (FIA) e 
Portal UOL, com base na pesquisa 
FIA Employee Experience (FEEx), 
que avaliou, entre os meses de feve-
reiro e junho deste ano, as práticas 
de Gestão de Pessoas e índices de 
satisfação de entre colaboradores 
em 380 empresas brasileiras. 

Após participação voluntária 
dos colaboradores, Sesc e Senac RN 
atingiram os critérios necessários 
para receber o prêmio, que está em 
sua segunda edição. O resultado 
foi divulgado em cerimônia on-line 
ao vivo e se soma ao Certifi cado de 
Clima Organizacional conferido às 
entidades pela mesma pesquisa, 
em maio deste ano. 

O presidente do Sistema Feco-
mércio RN, Marcelo Queiroz, desta-
cou o comprometimento dos cola-
boradores como fator indispensável 

para a conquista.   
“Tivemos um excelente re-

sultado, o que considero um re-
conhecimento da realidade que 
desfrutamos diariamente em nossa 
organização. São cerca de mil cola-
boradores no Sistema que atuam 
para oferecer, com excelência, capa-
citação profi ssional, saúde, esporte, 
cultura e lazer à nossa sociedade. O 
resultado, além de inúmeras vidas 
transformadas por meio da nossa 
atuação, são pessoas engajadas com 
este propósito tão nobre”, afi rmou.  

A avaliação do Prêmio ocorreu 
em três etapas: na primeira, foi 
realizada a coleta de dados junto 
aos colaboradores; na segunda, 
análise de um questionário sobre 
as políticas e práticas de gestão 
de pessoas. Por fi m, ocorreu uma 
auditoria, por meio de fi scais inde-
pendentes contratados pela FIA. 

Sistema Fecomércio RN 
Instituições vinculadas ao Sis-

tema Fecomércio RN, Sesc e Senac 
são entidades privadas, sem fi ns lu-
crativos, que investem recursos na 

qualifi cação profi ssional e promo-
ção de ações socioeducativas que 
contribuam para o bem-estar social 
e a qualidade de vida dos trabalha-
dores do comércio de bens, serviços 
e turismo do RN. 

Há oito anos, o Senac RN é des-
taque em premiações nacionais na 
área de Gestão de Pessoas. De 2014 a 
2019, a instituição foi eleita pelo Guia 
Você S/A – desenvolvido pelo Grupo 
Abril em parceria com a FIA - como 
uma das melhores empresas para 
se trabalhar no Brasil, na categoria 
Educação. Já em 2020, o Senac RN foi 
certifi cado na primeira edição dos 
“100 Lugares Incríveis”. Atualmente, 
o Senac conta com oito unidades 
fi xas, localizadas nos municípios de 
Natal, Caicó, Assú e Mossoró.   

O Sesc participou pela segunda 
vez da pesquisa, conquistando nes-
te ano a 33º posição entre as cem 
empresas de médio porte do Brasil 
consideradas “Lugares Incríveis pa-
ra Trabalhar”. A entidade é reconhe-
cida em todo o país pela atuação em 
cinco programas: Educação, Saúde, 
Cultura, Lazer e Assistência.

Sesc e Senac RN estão entre 
os 100 Lugares Incríveis para 
Trabalhar no Brasil em 2021 
RECONHECIMENTO | Premiação nacional é fruto de pesquisa FIA Employee Experience, que 
avaliou níveis de satisfação entre colaboradores de 380 empresas no país 

Presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destacou o comprometimento dos colaboradores 

DIVULGAÇÃO
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

VISÃO
Domingo é dia de descanso, 

certo? Errado! Não é não!
Foi o que provou o empresário 

Emannuel Xavier que escolheu 
justamente este dia da semana 
para comemorar um ano de sua 
marca Exe Eyewear, com Sunset 
no Iate Clube de Natal.

Reuniu gente bonita e des-
colada identifi cada com a nova 
coleção de óculos e armações que 
lançou na ocasião, batizada de 
Coliseum e inspirada na Itália. O 
lado esquerdo e gramado do Clube 
se transformou com as ideias da 
arquiteta Lorena Medeiros, peças 
de décor de Clodualdo Bahia 
(grandes imagens de estátuas 
romanas) e mesas by Nossa Festa.

 *

E foi uma tarde/noite cheia 
de detalhes e com produção do 
publicitário Kadu Severiano. Bons 
drinks da Levu, espumantes de 
Fabi Oliveira – leia-se Wines/Can-
tu – e outras bebidas do grupo Tre-
ewe. Um buff et variado da jovem 
Clarissa Espíndola, com queijos, 
antepastos e massas completavam 
o cenário. Seis atrações musicais 
se sucederam no palco, indo do 
ótimo dj Avenuy a Edyr Vaquei-
ro. Impossível não destacar as 
bolsas/champanherias de Débora 
Sayonara e sua Matersol, parceira 
de longa data da Exe Eyewear. Viu 
aí que domingão massa?

VOVÓ
Michelle Pereira não cabe em 

si de tanta alegria. A presidente 
da ABAV-RN casou o fi lho Ariano 
Maia com a lindinha Renata 
Maria, no último fi nal de semana. 
A benção religiosa foi dada pelo 
Padre Zé Mário, às margens da 
lagoa. Na ocasião, o chá de revela-
ção trouxe a notícia que os jovens 
serão pais de uma princesa que já 
tem nome: Liz.

GARAJAL
A intrépida Lourdinha Alencar 

- das ótimas festas do Berlim e 
Garajal - está de volta. A partir de 
hoje abre as portas, em Capim 
Macio, de uma loja colaborativa 
que é uma graça! Será um tipo de 
projeto Garajal Casa apresentando 
de forma fi xa o trabalho de vários 
artistas, numa espécie de coletivo. 
Uma loja afetiva com muitos 
trabalhos exclusivos e feitos à mão. 
Ah, também com aquela pitada 
de charme que só a curadoria de 
Lourdinha possibilitaria.

GAUCHANDO I
Cinco dias de passeios em viní-

colas e muitas taças de vinho, num 
roteiro charmoso, começando em 
Bento Gonçalves, passando pelo 
Vale dos Vinhedos e seguindo para 
Gramado, tudo no Rio Grande do 
Sul. Esta foi a programação do trio 
de casais formado por Flávio/So-
vânia Monte, Tota Barbosa/Nena 
Melo e Anchieta/Cristina Pinto.

GAUCHANDO II
Quem também aproveita os 

dias de merecidas férias no Sul é o 
amado Joãozinho Batista, chefe do 
cerimonial do Governo do Estado. 
Um dos melhores no segmento 
público e também privado, ele 
descansa e fi ca mesmo off -line 
esta semana.

DESAPEGO BABY
Economia circular e consumo 

consciente. Essa é a proposta das 
irmãs Th aysa e Priscila Paiva que 
inauguram a Club Kids Sustentá-
vel, em Petrópolis, uma loja com 
produtos infantis seminovos, 
nacionais e importados, por 
valores até 80% mais baratos. O 
negócio é desapegar. Funciona 
assim: você pega roupas, brinque-
dos e acessórios que não são mais 
utilizados pelo seu fi lho de até 12 
anos, mas que estão em ótimo 
estado de conservação, e deixa no 
Clube. Elas vendem e você recebe 
metade do valor ou adquire lá 
mesmo novos produtos. Gostei da 

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Fábio Faria, Sinval de Souza, Andrezza Dantas, Waleska Maux e Karla Couto

BOAS & CURTAS
#DESTAQUE

Banda de samba/pagode de Brasília e muito apreciada 
por aqui, a turma do Menos é Mais é a atração do próximo 
dia 30 de outubro, na Arena das Dunas. Evento assinado 
pela Samba4Friends de Heitor Almeida. O outro show é de 
Matheus Fernandes.
 O cantor Alan Persa, autor do novo hit “Comedor de camarão”, já 

tem novo projeto musical. Na linha da exaltação ao RN fará homena-
gem ao Nordeste, com vários pontos da região numa canção, executa-
da em primeira mão no programa Tudo ao Meio-dia, da 91.9 FM.
Hoje em Natal ocorre um workshop  Quatro Estações volta-

do para o trade turístico, empreendedores e imprensa mostran-
do toda beleza de Canela, cidade charmosa das Serras Gaúchas. 
Será a partir das 18h, no Hotel Praia Mar, em Ponta Negra.
 Ainda sobre a curiosa passagem do ex-presidente Lula por 

Natal. Durante jantar na casa de Jean Paul Prates, uma súbita 
queda de energia assustou os presentes. O senador ligou pessoal-
mente para o presidente da Cosern para saber se a falta de luz tinha 
causas “normais” ou havia sido provocada.

LÍGIA E JARBAS - O Setembro Cidadão e o 
Programa Brasileiro de Educação Cidadã 
(Probec) estão mais ativos que nunca! 
LÍGIA LIMEIRA e JARBAS BEZERRA 
iniciam neste primeiro dia do mês extensa 
programação virtual e educativa para lem-
brar o tipo de sociedade que desejamos, 
com pessoas de qualidade, como reza a 
raiz da palavra cidadania. Lembrando que 
graças aos dois o RN é desde 2004 o estado 
destaque no assunto, o primeiro a ter uma 
lei específica neste sentido. É inestimável o 
que o projeto já fez pelo interior, ratifi-
cado por vários professores. E agora os 
mascotes EDU&CIDINHA ganham uma 
casa, inaugurada de forma virtual, a Casa 
da Cidadania. A despeito de todo mal que 
possa existir, há pessoas extraordinárias 
que podem mudar o mundo, como @
jarbasbezerra e @limeira.

O casal bacana Ênio Vasconcelos e Lorena 
Medeiros no Iate Clube

No pôr do sol no RN, o novo casal do pedaço, 
Rafael Monte e Ana Beatriz, na Sunset domin-
gueira

Que você consiga vencer aquilo que ninguém 
sabe que está enfrentando. Esperança sempre.“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Festejando um ano da EXE, 
Kadu Severiano, Ediana Mi-
ralha, o anfi trião Emmanuel 
Xavier e Alana Moreira

Os casais potiguares no RS

B-DAY – SINVAL DE SOUSA

DIVULGAÇÃO
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Nesta quarta, a Lua se muda para Câncer e os 
assuntos domésticos podem exigir sua atenção. Mas 
o astral deve pesar logo cedo com a briga entre Lua e 
Mercúrio, e é melhor segurar as pontas para não deixar 
que isso atrapalhe a sua concentração no serviço.

Investir nos estudos continua sendo uma boa indicação para 
você, libriana. Você terá muita facilidade para aprender e vai 
se interessar por tudo que possa abrir novas possibilidades 
para o seu futuro. E se não quiser fazer cursos, você também 
pode buscar orientações de colegas mais experientes.

Com a entrada da Lua em Câncer nesta 
madrugada, você vai acordar mais comunicativo, 
Touro! Embora seu signo seja um pouco reservado, 
hoje será fácil falar sobre qualquer assunto com 
qualquer um!

Você vai começar o dia com muita disposição para 
aprender coisas novas e pode aproveitar para se 
inscrever em um curso, graças à entrada da Lua 
em Câncer.

A Lua se muda para Câncer nesta madrugada e promete 
bons resultados nas  nanças nesta quarta. Isso porque 
o astro deve ativar o seu setor do dinheiro, destacando 
seu faro para encontrar um bom negócio ou reconhecer 
uma oportunidade de dar aquele up nos seus ganhos.

Hoje, você pode se sentir mais à vontade para 
encerrar um ciclo e se desapegar, seja de lembranças 
antigas, maus hábitos, ex-amores, etc... Só que, logo 
cedo, vai precisar de jogo de cintura para não perder 
a boa com um amigo ou com alguém muito próximo.

Com a Lua iluminando seu signo nesta madrugada, 
você vai contar com uma dose extra de ânimo para 
encarar qualquer desa o nesta quarta. Aproveite 
essa energia toda para colocar as mãos na massa e 
correr atrás dos seus interesses.

Se depender da Lua, que entrou em Câncer nesta 
madrugada, será mais fácil cuidar de tarefas que 
podem ser feitas em parceria. Mas, logo cedo, críticas 
e desentendimentos com colegas e pessoas mais 
velhas podem di cultar sua concentração no trabalho.

Logo cedo, a Lua entra em Câncer e pode trazer 
um clima de mistério e segredos para esta quarta. 
E como Lua e Mercúrio se desentendem ainda pela 
manhã, é melhor tomar cuidado extra com o que 
diz para não entrar em uma roubada.

A Lua se mudou para Câncer nesta madrugada e 
pode deixar o dia um pouco mais atarefado. É hora 
de se concentrar no serviço do dia a dia, cuidar 
das obrigações mais chatas e até fazer alguns 
sacrifícios para conseguir o que deseja.

As amizades ganham destaque nesta quarta, 
graças à mudança da Lua para Câncer. Pena que 
as coisas não serão muito tranquilas pela manhã, 
quando Lua e Mercúrio se estranham. 

Com a Lua em seu paraíso astral, você vai contar 
com as melhores energias nesta quarta! Só precisa 
ter cautela logo cedo porque pode rolar briga com 
alguém querido, seja no romance ou com uma 
pessoa mais nova.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
A coluna reserva-se ao direito 

de não entrar em detalhes. 
Ainda...... Até para que 

sejam corrigidas as distorções 
que existem nas escalas da 

transmissão de uma determinada 
TV...... Para benefício de alguns, 

outros são prejudicados...... 
Seriamente prejudicados, 

mesmo sendo profi ssionais 
da mais alta competência, 

contratados e cumpridores de 
seus devedores...... Em troca 

de fatores tão essenciais, a 
questão da amizade é a que mais 
conta. Mau, hein?Quanto aos 

acontecimentos da Rede TV!, por 
enquanto, a greve limita-se aos 
radialistas...... O Sindicato dos 

Jornalistas não aderiu. Mas é uma 
situação das mais desagradáveis.
Terminaram ontem as gravações 

de uma nova série brasileira 
de comédia para a Netfl ix. E o 
detalhe: ainda não tem título 

defi nitivo...

Necessidade
Assim como em outros ramos de 

atividade, a presença da mulher no 
campo esportivo significa muito mais 
que um rompimento de barreiras.

Mas a atenção, cuidados e me-
lhor formação são absolutamente 
indispensáveis.

Melhor estreia
Ainda com relação ao assunto 

acima colocado, foi das melhores a 
estreia da Lívia Nepomuceno, do-
mingo, ao lado do Milton Neves, no 
“Terceiro Tempo” da Band.

Chegou humildezinha, queren-
do saber como tudo funcionava e 
rapidamente tomou conta. Difícil 
perder a posição.

De se destacar
O “Ilha Record” está se aproxi-

mando do fi nal. E fi nal ao vivo. Tem 
só mais algumas semanas.

Um formato próprio, bem rea-

lizado e com provas das mais inte-
ressantes, mostrando uma Sabrina 
Sato que ninguém conhecia na sua 
apresentação. Já faz por merecer 
próximas temporadas.

Anúncio
A TVN - Televisión Nacional de 

Chile – adquiriu os direitos de exi-
bição de “Gênesis” e, em breve, vai 
anunciar data e horário de estreia.

É mesmo canal público que já 
havia veiculado outros produtos da 
Record, como “José de Egypt”, “Moi-
sés y los 10 Mandamientos” e “Josué, 
La Tierra Prometida”.

Última fase
Na segunda-feira, o capítulo 

especial de “Gênesis”, que mostra 
o início da última fase da novela, 
José do Egito, assegurou a segunda 
colocação absoluta nas audiências 
de São Paulo (12 pontos) e Rio de 
Janeiro (11).

O elenco é liderado por Juliano 
Laham, Petrônio Gontijo e Fernan-
do Pavão.

Alvoroço
É dos mais interessantes o mo-

dus operandi da CNN Brasil. Nos 
seus interiores, a todo instante, muda 
tudo. Ninguém esquenta a cadeira.

Entre as tantas, Ellen Nogueira 
agora passa a responder ao vice-pre-
sidente Américo Martins. Vai cuidar 
mais de gestão e supervisão de jor-
nais. Para o lugar dela, foi remaneja-
do Fabiano Falsi, que estava com os 
jornais da manhã.

Quer mais?
Em substituição ao Fabiano, foi 

designado Givanildo Menezes, que 
cuidava de estratégia de audiência.

Enfi m, trocas que acabam me-
xendo com vários horários e pro-
gramas, provocando até uma certa 
insegurança.

Lançamento de 
novas narradoras 
de futebol exige 
atenção e cuidados

A iniciativa de trazer tam-
bém mulheres para a narração 
de futebol partiu do Luciano do 
Valle, em seus áureos tempos 
na Bandeirantes, lançando, por 
exemplo, Luciana Mariano. Em 
1997, muito jovem, 21 anos, ela 
foi designada para fazer um Rio-
-São Paulo feminino.

E, de lá até agora, soube cons-
truir a sua carreira. Luciana, hoje, 
é contratada dos canais Disney.

INSTAGRAM

Assim como, com o decorrer 
dos tempos, espaços importantes 
passaram a ser bem utilizados por 

várias apresentadoras e repórteres 
esportivas. No meio, sem dúvida, 
uma enorme conquista.

Mas só depois de longo interva-
lo, a oportunidade para o surgimen-
to de novas narradoras voltou a ser 
oferecida pelo Fox Sports, na Copa 
da Rússia, em 2018, com as desco-
bertas de Renata Silveira – hoje no 
SporTV, Isabelly Morais – Band, as-
sim como Natália Lara também no 
Grupo Globo. Além de outras.  

Todas com qualidade e es-
tilos próprios, futuro dos mais 
promissores, mas ainda mere-
cedoras de orientação, amparo e 
direção de narração, como os ho-
mens sempre tiveram. Isso, veri-
fi ca-se, está faltando um pouco, 
o que é de se lamentar.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MONTAGENS PINTURAS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 03.949.137/0001-85, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença de Operação - LO, para Fabricação e montagem de estruturas metálicas e jateamento com 
escória de cobre e pintura, com área construída de 1.104,11m2 para produção, localizado na Rodovia RN 227, 
KM 07, Zona de expansão Urbana, Guamaré/RN. 
 

JOSÉ LUIZ BELTRÃO DE LIMA FILHO 
PROPRIETÁRIO 

Em 10 anos, o número de me-
didas protetivas de urgência 
concedidas pelo Poder Ju-

diciário do Rio Grande do Norte 
aumentou 803,47%, saltando de 
317 medidas em 2011 para 2.864 
em 2020. Os dados, da Secretaria 
de Gestão Estratégica do TJRN, 
mostram crescimento ano a ano 
na concessão desse tipo de ordem 
judicial que tem por fi nalidade a 
proteção de alguém que esteja em 
situação de risco, perigo ou vulne-
rabilidade, buscando preservar a 
integridade e saúde física, mental e 
psicológica da vítima.

As medidas protetivas ganha-
ram visibilidade com a Lei Maria 
da Penha (Lei nº 11.340/2006), mas 
estão previstas também em leis 
como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e o Estatuto do 
Idoso. Na Lei Maria da Penha, as 
medidas protetivas atuam como 
mecanismos para coibir e prevenir a 
violência doméstica e familiar con-
tra a mulher, de forma a assegurar 
uma vida sem violência, indepen-
dentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, 
idade, religião ou nível educacional.

Em 2011 foram concedidas 317 
medidas protetivas pela Justiça 
potiguar. No ano seguinte, 505, um 
aumento de 59,31% em relação ao 
ano anterior. O crescimento seguiu 
pelos anos seguintes: em 2013, fo-
ram registradas 757 medidas, nú-
mero 49,9% maior que o anterior; 
em 2014, a estatística chega a 1.024 
(aumento de 35,27% na compa-
ração com 2013). Em 2015, foram 
concedidas 1.061 medidas (3,61% a 
mais que em 2014), passando para 
1.407 em 2016 (aumento de 32,61%), 
e 1.981 em 2017 (crescimento de 
40,80% no ano). Em 2018, o número 
de medidas protetivas concedidas 
foi de 2.562 (29,33% maior que em 
2017), crescendo para 2.753 em 2019 
(7,46% a mais que em 2018), che-
gando a 2.864 medidas em 2020 (au-
mento de 4,03% em relação a 2019).

Em 2021, até o dia 20 de julho, 
mais 1.943 medidas protetivas de ur-
gência haviam sido concedidas, tota-
lizando 17.174 ordens judiciais desse 
tipo na Justiça Estadual do Rio Gran-
de do Norte desde o ano de 2011.

Violência contra a mulher
Pela Lei Maria da Penha, a vio-

lência doméstica e familiar contra 
a mulher é confi gurada como qual-
quer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psico-

lógico e dano moral ou patrimonial. 
Diante de um quadro como esse, as 
medidas protetivas podem ser con-
cedidas de imediato, independente-
mente de audiência das partes e da 
manifestação do Ministério Público, 
ainda que o MP deva ser pronta-
mente comunicado.

As medidas protetivas atuam 
para a preservação da saúde física, 
mental e patrimonial da vítima e 
são aplicadas após a denúncia de 
agressão feita pela vítima à Delega-
cia de Polícia, cabendo ao Judiciário 
determinar a execução desse meca-
nismo em até 48 horas após o rece-
bimento do pedido da vítima ou do 
Ministério Público.

Proteção à infância
Na área da Infância e Juventude, 

as medidas de proteção diferem das 
aplicadas na seara da Violência Do-
méstica, explica o juiz José Dantas 
de Paiva. Coordenador da Infância 
e Juventude no TJRN, o magistrado 
ressalta que essas iniciativas servem 
para proteger os direitos fundamen-
tais de crianças e adolescentes. “A 
adoção é uma espécie de medida de 
proteção, assim como a guarda e a 
tutela. A determinação para inter-
nação em hospital é um dos outros 
exemplos desta modalidade de atu-
ação da Justiça”, frisa o juiz.

José Dantas lembra que em al-
guns casos até Conselhos Tutelares 
podem tomar providências visando 
a proteção dos direitos desta parce-
la da sociedade. Dentro dos direi-
tos fundamentais, são observados 
aspectos ligados à subsistência das 
pessoas menores de 18 anos. “A na-
tureza jurídica é a garantir direitos 
e proteger crianças e adolescentes”, 
reforça o coordenador desta área no 
Judiciário potiguar.

Idosos
De acordo com o Estatuto do 

Idoso (Lei nº 10.741/2003), as medi-
das de proteção são aplicáveis sem-
pre que os direitos reconhecidos 
nesta legislação forem ameaçados 

ou violados por ação ou omissão da 
sociedade ou do Estado; por falta, 
omissão ou abuso da família, cura-
dor ou entidade de atendimento; ou 
em razão da própria condição pes-
soal do idoso. Essas medidas devem 
levar em conta os fi ns sociais a que 
se destinam e o fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários.

As medidas protetivas aos ido-
sos podem ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente e são 
as seguintes: encaminhamento 
à família ou curador, mediante 
termo de responsabilidade; orien-
tação, apoio e acompanhamento 
temporários; requisição para tra-
tamento de sua saúde, em regime 
ambulatorial, hospitalar ou do-
miciliar; inclusão em programa 
ofi cial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a usuá-
rios dependentes de drogas lícitas 
ou ilícitas, ao próprio idoso ou à 
pessoa de sua convivência que lhe 
cause perturbação; abrigo em en-
tidade; abrigo temporário.

Mecanismos
Entre os mecanismos previstos 

pela Lei Maria da Penha estão o 
afastamento do agressor do lar ou 
local de convivência com a vítima; a 
fi xação de limite mínimo de distân-
cia de que o agressor fi ca proibido 
de ultrapassar em relação à vítima; 
e a suspensão da posse ou restrição 
do porte de armas, se for o caso. O 
agressor também pode ser proibido 
de entrar em contato com a vítima, 
seus familiares e testemunhas por 
qualquer meio ou, ainda, deverá 
obedecer à restrição ou suspensão 
de visitas aos dependentes meno-
res, ouvida a equipe de atendimento 
multidisciplinar ou serviço militar. 
Outra medida que pode ser aplica-
da pelo juiz em proteção à mulher 
vítima de violência é a obrigação de 
o agressor pagar pensão alimentícia 
provisional ou alimentos provisó-
rios. Os bens da vítima também 
podem ser protegidos por meio das 
medidas protetivas. 

RN: Justiça aumentou em 800% 
número de medidas protetivas 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO SANTA RITA I LTDA EPP, 09.196.733/0001-18, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de 
Operação Nº 2021-160794/TEC/RLO-0892, com validade até 23/08/2027 para Transporte de Cargas 
Perigosas, localizada na Rod. RN 221, KM 1, COHAB, Macau/RN.  

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BEZERRA 
Representante Legal 

POTIGUAR | Dados mostram 
crescimento na concessão 
desse tipo de ordem judicial 
que tem por finalidade a 
proteção de quem esteja 
em situação de risco, perigo 
ou vulnerabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000007/2021-PMCR
O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que realizará 
licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE 
CAMPO REDONDO. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e 
de documentação de habilitação, será realizada às 12:00h do dia 16/09/2021. O Edital poderá ser 
adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN. 

Campo Redondo/RN, 31 de agosto de 2021
ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, 
torna público aos interessados que ca estabelecido o dia 22/09/2021, às 10:00 horas, para a abertura 
da Sessão Pública que trata do certame Tomada de Preços nº 001/2021, objetivando a contratação 
de empresa de engenharia, para execução dos serviços de recapeamento asfáltico de ruas do 
município de Pedro Avelino-RN, conforme especicações no edital, a disposição na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal. Maiores informações pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves 
Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro Avelino/RN ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com. 

Pedro Avelino/RN, em 31 de agosto de 2021
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino - RN, 
torna público aos interessados que ca estabelecido o dia 23/09/2021, às 10:00 horas, para a 
abertura da Sessão Pública que trata do certame Tomada de Preços nº 002/2021, objetivando a 
contratação de empresa de engenharia, para execução dos serviços de pavimentação de ruas 
do município de Pedro Avelino-RN, conforme especicações no edital, a disposição na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal. Maiores informações pessoalmente no endereço Praça Pedro 
Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro Avelino/RN ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com. 

Pedro Avelino/RN, em 31 de agosto de 2021
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO 146/2021

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Governo 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 146/2021, ID 
182 GO, Processo nº 00210038.003386/2021-60, destinado a Aquisição de Equipamentos de 
informática para estruturação dos espaços físicos nanciados pelo projeto Governo 
Cidadão, no dia 13 de setembro de 2021, às 15:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do 
site www.licitacoes-e.com.br sob o número 893088. 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 dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.
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DIVULGAÇÃO

Medidas atuam para preservar saúde física, mental e patrimonial da vítima
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Estaremos aqui 
duas vezes por semana 

Hoje começo um novo 
ciclo. Todas às quar-
ta-feiras e sexta-fei-

ras, a partir de hoje, estarei 

aqui, no AGORA RN, com a 
Coluna do Pedro Neto. Espe-
rando sempre contar com a 
participação de todos vocês.

Web TV de São Gonçalo
E tem mais novidades no ar. O 

ex-deputado, Alexandre Cavalcanti, 
resolveu montar a sua própria Web 
TV. Alexandre Cavalcanti convidou 
vários Jornalistas para participarem 
do seu projeto. E tudo caminha para 
que o projeto venha a dar certo. Lizt 
Coutinho Madruga. Paulo Tarcísio.  
Alexandre Cavalcanti. Ney Lopes, Eliel Tavares e Pedro Ne-
to, são alguns dos nomes neste primeiro momento. Contu-
do, Alexandre Cavalcanti, promete, em breve, novos nomes 
que cheguem para agregar a Web TV de São Gonçalo. Serão 
três programas diários. Aguardamos vocês.

Muita desconfiança 
Apesar da liderança do ABC, não 

poderá mais ser ultrapassado na ultima 
rodada, e da vice lideranca do América, 
ainda podendo ser ultrapassado pe-
lo Campinense, nesta fase de grupos, 

nossos dois representantes chegam a 
1° fase da série D debaixo de muita des-
confi ança de ambas às torcidas. E não 
poderia ser diferente, pois às duas equi-
pes não vem correspondendo dentro 
das quatro linhas.

Os bons também erram
O goleiro Wellington, do ABC, falhou feio 

na partida contra o Souza, sendo responsável 
pelos dois gols que a equipe sofreu na derro-
ta por 2x0. Agora, ninguém pode negar que 

Welington tem crédito de sobra. Se não fosse 
Wellington, possívelmente, o ABC não tivesse 
chegado nem mesmo tão longe na Copa do 
Brasil. Wellington é um grande goleiro e me-
rece todo o respeito do torcedor alvinegro.

Agora não se pode mais errar
Após a última rodada, que acon-

tecerá no próximo fi nal de semana,    
chegaremos a 1°fase da série D. E 
na próxima fase não se pode errar. 
Errou, dançou. Ainda não sabemos 
quais serão os adversários que ABC 
e América enfrentarão, contudo, 
independentemente de quais sejam 
estes adversários, nossos dois repre-
sentantes não poderão mais errar 
como tem errado até agora. Errou, 
o preço pago será caro.

Promete 
Daqui a duas semanas terá iní-

cio a Segunda Divisão do estadual. 
E pela formação dos elencos, tudo 
indica, que,  teremos uma grande 
segundona. Alecrim, Mossoró e Po-
tyguar/CN largam na frente na for-
mação dos elencos, porém isso não 
signifi ca dizer que os outros cinco   
postulantes a vaga também não pos-
so chegar. Que vença o melhor. Até 
porque apenas um deles chegará. 

REPRODUÇÃO

A equipe do Brasil de futebol de 
5 derrotou a França por 4 a 0, 
na madrugada desta terça-fei-

ra 31, no Parque de Esportes Urbanos 
de Aomi. Mesmo poupando Jefi nho, 
um dos principais nomes da equipe, 
a seleção brasileira não teve difi cul-
dades para triunfar graças a gols de 
Nonato (dois) e Jardiel (dois).

O Brasil já estava classifi cado 
para as semifi nais da modalidade e, 
por isso, pôde começar a partida sem 
alguns titulares. Mesmo assim não 
deu muitas chances aos franceses. 
O time brasileiro manteve mais a 
posse de bola e tinha mais volume no 
ataque. Já a França apostava em con-
tra-ataques em velocidade, mas não 
conseguia ameaçar o gol de Matheus.

O primeiro gol demorou a sair. 
A quatro minutos do fi m do primei-
ro tempo, Th iago chutou e o goleiro 
francês espalmou nos pés de Nonato. 
Um a zero para o Brasil. O segundo 

gol foi de pênalti, em ótima cobrança 
de Nonato. A essa altura, os franceses 
não tinham muitas esperanças de 
empatar a partida, mas foram valen-
tes durante todo o confronto.

Jardiel, homem mais avançado 
do time brasileiro, perdeu gols e 
oportunidades, e parecia ansioso 
para marcar pela primeira vez em 
uma Paralimpíada. E, na reta fi nal 
da partida, marcou duas vezes. No 
terceiro gol do Brasil, Nonato chu-
tou forte para o gol, o goleiro francês 
fez bela defesa e a bola explodiu na 
trave e parou nos pés de Jardiel, que 
só teve o trabalho de empurrar para 
as redes. O último gol foi um golaço, 
no qual o brasileiro driblou vários 
adversários antes de chutar forte, 
sem dar chances para o goleiro.

O Brasil passou em primeiro 
no seu grupo, com nove pontos, e 
aguarda a defi nição do seu adver-
sário na semifi nal.

Brasil goleia França 
no futebol de 5

PARALIMPÍADAS

BERNADETT SZABO/REUTERS

STEPHANE MAHE/REUTERS

Brasil já estava classifi cado e pôde começar a partida sem alguns titulares 

Como ex-jogadora da seleção 
feminina de futebol do Afe-
ganistão, Fanoos Basir não 

vê futuro sob o governo do Talibã. 
Ela fugiu, e hoje está em um cen-
tro de acolhimento de refugiados 
da França lamentando a vida que 
deixou para trás.

“Tínhamos muitos sonhos para 
nosso país, para nosso futuro, para 
o futuro das mulheres do Afega-

nistão”, disse ela diante do centro 
de acolhimento, ao qual chegou 
depois de ser retirada de Cabul em 
um voo organizado pela França. 
“Este era nosso pesadelo, que o 
Talibã viria e capturaria todo o Afe-
ganistão”, disse ela. “Não há futuro 
para as mulheres... por ora”.

Da última vez em que o Talibã 
governou o Afeganistão, as mulhe-
res eram proibidas de praticar es-
portes ou de trabalhar fora de casa 
e tinham que se cobrir da cabeça 
aos pés em público.

O movimento islâmico foi ex-
pulso na invasão liderada pelos 
Estados Unidos em 2001, mas 20 
anos depois retomou o poder, 
levando à retirada de dezenas de 

milhares de afegãos vulneráveis. 
O último voo partiu do país nesta 
segunda-feira (30).

Em 2010, Basir se uniu a uma 
seleção iniciante que treinava em 
um estádio dilapidado e começou 
a participar de torneios no exterior.

Uma ex-capitã do time, segun-
do a Agência Brasil, aconselhou 
as jogadoras ainda no Afeganis-
tão a queimarem seus equipa-
mentos e apagarem suas contas 
de redes sociais para evitarem 
represálias do Talibã.

Basir disse que, quando con-
versou com representantes do 
grupo militante islâmico, eles 
responderam: “Você é mulher, não 
queremos falar com você”.

“Não há futuro para mulheres 
como eu no Afeganistão”

LAMENTÁVEL | Declaração é 
de Fanoos Basir, ex-jogadora 
da seleção feminina de 
futebol do Afeganistão, sob 
o domínio do Talibã

“Tínhamos muitos sonhos para 
nosso país, para nosso futuro, para o 
futuro das mulheres do Afeganistão”, 
disse a jogadora Fanoos Basir


