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Fátima caminha para reeleição e 
Garibaldi lidera corrida para o Senado

POLÍTICA. 5 | Senador Jean Paul 
Prates e a deputada federal Natá-
lia Bonavides, ambos do PT, são 
contrários à mudança promovi-
da pela MP, publicada no DOU.

ECONOMIA. 11 | Para eles, as pau-
tas defendidas nas manifestações 
de ontem não diziam respeito 
aos pleitos do grupo, por isso não 
houve incentivo à adesão.

GERAL. 12 | Quantitativo é parte 
da distribuição de mais de 17 mi-
lhões de doses para todos os esta-
dos e o DF. Envio da remessa será 
concluído nesta quarta-feira 8.

ESPORTES. 16 | ABC e América, 
dois principais clubes potiguares, 
já têm defi nidas as datas dos pró-
ximos compromissos, segundo 
calendário da Confederação.

ECONOMIA. 10 | Empurrado pela 
pandemia da covid-19, bairro de 
Natal teve que se adaptar ao mer-
cado online com vendas cada vez 
mais frequentes via redes sociais.

Parlamentares 
criticam MP que 
protege fake news

Caminhoneiros: 
líderes descartam 
greve da categoria

RN recebe mais 
342,2 mil doses de 
vacina contra covid

CBF anuncia tabela 
com jogos da 2ª 
fase da Série D

Comércio do 
Alecrim se adapta 
ao mercado online

Bolsonaro, Lula e STF são alvos 
de manifestantes na capital do RN
CIDADES. 8 E 9 | Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se concentraram na Praça Pedro Velho e seus opositores saíram da 
Praça das Flores em direção à Praia do Meio. Protestos reuniram milhares de pessoas em Natal, neste 7 de setembro de 2021

POLÍTICA. 7 | Pesquisa do Instituto Agora Sei! mostra que Carlos Eduardo aparece em 
segundo lugar, perto de Garibaldi; Fábio Faria está em terceiro, com 10,3% das intenções

Na “Ladeira do Sol”, movimentos sociais e partidos de esquerda protestaram contra Jair Bolsonaro Apoiadores do presidente da República vieram de vários pontos do Estado, para a concentração em Natal
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O 18 de Brumário foi um 
golpe de Estado dado por 
Napoleão Bonaparte em no-

vembro de 1799 para manter uma 
parcela da alta burguesia no poder.

Nada mais justo, já que serviu 
também para afastar os jacobinos 
da Revolução Francesa.

Ontem, tivemos algo muitíssimo 
mais modesto em suas consequên-
cias, mas que poderá ser lembrado 
perfeitamente como 7 de Bolsonaro.

Foram pelo menos 30 ou 60 dias 
– se não for mais – de planejamen-
to, organização e investimentos pú-
blicos e privados grandiosos para 
uma exibição de luxo.

Muita saliva nas redes sociais, 
robôs para replicar à exaustão essa 
saliva e o apelo do próprio presidente 
da República, que sempre costuma 
ser uma voz imperial no Brasil.

Numa terça-feira em que a maio-
ria dos brasileiros trabalhou duro em 
seus empregos, o militante também 
trabalhou numa campanha eleitoral 
antecipada, o 7 de Bolsonaro.

Se o ensaio foi satisfatório, não 
foi, mas nesse caso mostrou inver-
samente a estatura exata de um 
mandatário fraco que já entregou 
os pontos para os aliados no Con-
gresso. E precisa mostrar desespe-
radamente que está podendo.  

À custa de bilhões do orçamen-
to a serem gastos sem nenhuma 
qualidade, atendendo aos interes-
ses paroquiais de sempre, contudo, 

foi apenas uma demonstração de 
força de alguém muito, mas muito 
preocupado com o futuro.

Por enquanto, há um país inteiro 
observando enquanto a caravana 
passa. Ou passou. E há uma nação 
saindo de uma pandemia épica obri-
gada a entender porque tudo isso 
acontece no Brasil justamente agora 
que as pessoas amargam uma veloz 
deterioração da economia.

Só que não é esta a realidade 
de uma manifestação de luxo, com 
direito a cartazes bilíngues, faixas 
e roupas padronizadas, carreatas, 
‘motociatas’, helicópteros, carro 
presidencial, ameaças de golpe de 
Estado, produção digna de show de 
rock, mas nenhum sinal de compai-
xão para com a maioria absoluta 
dos compatriotas.

Só que o hospedeiro em que este 
governo se transformou tem parasitas 
poderosos, obstinados e conhecidos. 
Eles não estão nem aí para o show busi-
ness, mas querem sua fatia de sangue e 
vísceras agora. O depois nunca foi pro-
blema para essa gente: é só abandonar 
a carcaça na beira da estrada.

Nesta situação, resta mesmo 
a Bolsonaro o abraço de afogado 
com a militância radicalizada. Mas, 
faça-se justiça: a aposta dobrada 
sempre foi uma especialidade de 
quem busca no confronto a manei-
ra estranha de dirigir uma nação.

Nunca deu certo, mas vai que 
cola.

O Sete de Bolsonaro

Apertado
Só que a vantagem de Gari-

baldi para o sobrinho dele, Carlos 
Eduardo Alves (PDT), é de milési-
mos com 19% da preferência do 
eleitorado. O ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria (PSD), foi 
lembrado espontaneamente por 
10,3% dos entrevistados.

Já o senador Jean Paul Pra-
tes (PT), que assumiu a cadeira 
após Fátima Bezerra (PT) dei-
xar o Senado para ser governa-
dora do RN, tem a preferência 
de 4,6% dos eleitores. Indecisos 
somaram 17,8%. Brancos e nu-
los totalizaram 27,4%.

Fábio x Marinho
Ainda segundo a mesma 

pesquisa, quando o nome de 
Fábio Faria é trocado pelo do 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho (sem 
partido), a vantagem de Gari-
baldi aumenta. Ele aparece com 
21,3% das intenções de votos, 
enquanto Carlos Eduardo cres-
ce para 20,87% e empata tecni-
camente com o tio, uma vez que 
a margem de erro é de 2,3% para 
cima ou para baixo.

E Jean Paul
Neste cenário, Jean Paul não 

está sozinho na última posição: 
ele empata com Rogério Mari-
nho com 4,8% dos entrevista-
dos. O empresário Haroldo Aze-
vedo aparece com 0,3%, seguido 
de dois velhos conhecidos do 
potiguar, Geraldo Melo e João 
Maia (PP), com apenas 0,1%. 
A escolha quase nula também 
aconteceu com Marinho, que 
teve 0,1% de preferência.

Para a realização do estudo, 
o instituto AgoraSei! Entrevis-
tou 1800 eleitores de todas as 
regiões do estado entre os dias 
28 e 31 de agosto.

Garibaldi
Com apenas uma cadeira do Senado Federal à disposição do RN 

nas eleições de 2022, a briga é de foice para dizer o mínimo. Na lide-
rança, por enquanto, o ex-senador Garibaldi Alves (MDB).

De acordo com a pesquisa Instituto AgoraSei!, publicada nesta 
segunda-feira  pelo Blog do BG, Gari tem 19,7% das intenções de vo-
tos, o que já seria  sufi ciente para conduzi-lo ao posto da República 
que já assumiu três vezes. A pesquisa foi estimulada, ou seja, o en-
trevistador apresenta para o entrevistado uma lista com os nomes 
dos pré-candidatos e ele responde.
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A deputada federal Natália 
Bonavides, em entrevista à 
rádio 96 FM, disse ser con-

trária a uma aliança entre o MDB e 
o PT no RN. Seu argumento foi que 
o MDB representa oligarquia, que 
seria responsável pelo que tem de 
ruim no Estado.

Natália é nova na idade e na 
atividade política. Mas essa dupla 
juventude não lhe ampara para ser 
desinformada ou usar argumentos 
frágeis para fundamentar o que real-
mente lhe interessa.

Para não ir muito longe, busque-
mos a eleição de 2014, onde Robin-
son Faria foi eleito com apoio formal 
do PT, com direito a presença de Fá-
tima na chapa e de Lula no horário 
eleitoral. Fátima foi responsável pelo 
que Robinson fez no governo?

Fátima já apoiou e foi apoiada 
por integrantes de oligarquias no 
Estado. Aliás, esse discurso de oli-
garquias é fora de época, atrasado 
e sem efeito prático. 

Afi nal, desde a redemocratiza-
ção, há eleições livres e democráti-
cas, o que impede mandato biônico 
ou nomeação. Tem que ser eleito pe-
lo voto. Então, se há oligarquia viva, é 
pela força do voto popular.

Portanto, o mandato de Natália 
tem o mesmo valor originário do 
mandato de João Maia, de Rafael 
Motta, de Walter Alves, de Beto 
Rosado... 

No caso concreto da aliança do 
PT com o MDB, Natália esquece que 
foi Lula, o líder maior do PT que con-
vidou Garibaldi Filho e Walter Alves 
para um jantar em que foi tratada a 
aliança, sob a concordância da go-
vernadora Maria de Fátima Bezerra, 
responsável indireta pela vitória de 
Natália como deputada federal.

Portanto, quando Natália ex-
pressa sua discordância pública à 
aliança, ela está também publica-
mente desautorizando Lula e Fáti-
ma a buscar aliança e fortalecer o 
palanque para pavimentar a vitória 
de ambos em 2022. 

Naturalmente que Natália não 
tem força política ou eleitoral para 
isso. É só para aparecer mesmo, com 
discurso de puritanismo político que 
não cabe na história do PT.

Bom Natália perguntar a Lu-

la porque ele foi buscar apoio do 
sinônimo de corrupção no Brasil, 
Paulo Maluf, para fazer Haddad 
prefeito de São Paulo; bom saber 
também porque Lula já fez aliança 
com Collor, Renan Calheiros, José 
Sarney, Jáder Barbalho... e outros 
titulares desse mesmo time. Cor-
ruptos ou não. 

Lula fez as alianças inimaginá-
veis que o PT não queria; mas só foi 
eleito por isso. Por ser maior que o 
PT. Ter mais visão que o partido. 

Há quem diga que Natália gosta-
ria de ver na vice de Fátima, a sena-
dor Zenaide Maia, pois assim abriria 
vaga para Junior Souto, o suplente da 
mulher de Jaime que o PT inseriu na 
chapa senatorial. Custo a acreditar. 

O fato é que o MDB do RN foi 
convidado por Lula para ajudar 
Fátima. Não há nada que desabone 
essa aliança. A cúpula do MDB não 
responde a processos por corrup-
ção ou tem fi cha suja. 

Trabalhar contra aliança do PT 
com o MDB ou outros partidos que 
possam fortalecer o palanque de 
Lula e de Fátima, é trabalhar pela 
derrota ou por interesses menores 
inconfessáveis. 

Fátima não pode calçar o mes-
mo salto de alguns que acham que 
a vitória está garantida. Eleição não 
se vence ou perde antecipadamente. 

Hoje, Fátima está isolada com o 
PT, cuja força no interior é insignifi -
cante; e com o PC do B, que consegue 
ser ainda menor que o PT em expres-
são eleitoral. Paquera com a derrota. 

Ezequiel Ferreira, Garibaldi Fi-
lho, Carlos Eduardo e mais algumas 
lideranças de expressão estadual 
assistem a passividade do PT e a ar-
rogância de alguns integrantes em 
sequer sinalizar para alianças. 

Fátima sempre foi maior que o 
partido, a quem sempre foi fi el indis-
cutivelmente. Ser refém de guetos ou 
interesses individualizados, poderá 
ser fatal para a governadora.

Afi nal, Fátima não está tão bem 
como querem fazer parecer alguns. 
Nas pesquisas, ela perde para nin-
guém, não sabe e nenhum. Seu fa-
voritismo é virtual. 

Rejeitar aliança, é jogar contra 
e trabalhar pela derrota. De forma 
deliberada.

Cabe à Fátima fazer a leitura 
correta do momento. Essa missão é 
indelegável. 

O PT  que atrapalha 
Fátima Bezerra
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Pesquisa
Levantamento feito pelo 

blog do BG, com o instituto 
Agora Sei, foi comemorado 
pelo ex-governador Garibaldi 
Filho. Afi nal, o pai de Waltinho 
apareceu muito bem na pes-
quisa para o Senado.

Motivo
Talvez tenha sido esse o 

motivo da Consult não ter co-
locado o nome de Garibaldi na-
quela pesquisa em que Carlos 
Eduardo apareceu em primei-
ro lugar para o Senado e bem 
posicionado para o Governo.

Bem na fita
O ex-prefeito Carlos Edu-

ardo também tem motivo a 
comemorar pelo resultado na 
pesquisa BG/Agora Sei. O em-
pate com Garibaldi o distancia 
com o dobro de Fábio Faria e 
Rogério Marinho.

Governo
Para o Governo do Estado, Fáti-

ma Bezerra continua na liderança, 
com pouco mais de 30% de intenção 
de votos. Mas vê Carlos Eduardo se 
aproximando perigosamente. Benes lá 
embaixo.

Diferença
Os números de Lula e Bolsonaro 

revelam um distanciamento grande 
do ex-presidente em relação ao atual. 
Lula crava 56% contra 17% de Bolso-
naro. Isso é muito positivo para Fáti-
ma, que só tem 33% e pode conquistar 
mais de 20 pontos do eleitorado que 
vota em Lula mas não quer Fátima.

Sinal
Os números mostram o que Fáti-

ma poderá fazer em relação à política 
de alianças. Atrair Garibaldi Filho e 
Carlos Eduardo para seu palanque. 
Desmancha a oposição e fortalece o 
grupo governista. E ambos aceitam. 
Mas, o puritanismo hipócrita de al-
guns do PT, pode melar a aliança.

Fogo amigo
O ministro Fábio Faria tem mos-

trado crescimento de seu nome na 
corrida para o Senado, principalmente 
no embate com seu colega Rogério 
Marinho. O fi lho de Robinson tem 
mais que o dobro de intenção de votos 
do fi lho de Valério.

Guamaré
Sherlokinho andou sabendo que 

há uma forte força para que a elei-
ção suplementar de Guamaré não 
seja realizada tão cedo. Haveria um 
contrato de 800 mil com um advo-
gado parente de um ministro supe-
rior, que botou um peso na eleição 
e deixou o processo dormindo em 
sono profundo.

Fogo
A Câmara de Parnamirim vive 

momentos de terror. É que o mi-
nistro Edson Fachin liberou o con-
teúdo dos malotes apreendidos na 
Operação Dízimo. Desmantelo vai 
ser grande.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Esse cavalo é neto do cavalo que Pedro Álvares Cabral 
usou para dar o grito da Independência, logo depois 
que Dom Pedro descobriu o Brasil. Tá pensando que 

não sei a história do nosso país?

FOTOS: JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ADENILSON COSTA, ALESSANDRA 
BERNARDO E DIASSIS  OLIVEIRA
REPÓRTERES DE POLÍTICA

As manifestações do 7 de Se-
tembro, com atos favoráveis 
e contrários ao presidente 

Jair Bolsonaro (sem partido), come-
çaram por volta das 9h da manhã 
na Região Metropolitana de Natal. 
Os manifestantes pró-Bolsonaro se 
concentraram em áreas como Via 
Costeira, nas imediações do Centro 
de Convenções de Natal, na zona 
Sul e na Avenida Felizardo Moura, 
na zona Norte, de onde saíram em 
carreata e motociata até a Praça 
Cívica. Já o movimento “Grito dos 
Excluídos” saiu em caminhada às 9h 
da Praça das Flores, em Petrópolis, 
em direção à praia do Forte.

Muitos pró-governistas estavam 
vestidos com camisas verde-ama-
relo e sem máscara de proteção 
contra a Covid-19, empunhando 
cartazes com mensagens pelo voto 
impresso e uma nova Constituição 

Federal e pedidos antidemocráti-
cos como intervenção militar com 
Bolsonaro no poder e a destituição 
imediata dos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

O deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC) participou vestido 
com a farda da Polícia Militar do Rio 
Grande do Norte. “Juntos vamos cele-
brar a independência do Brasil reafi r-
mando nosso integral compromisso 
com o presidente Jair Bolsonaro. A 
cada dia estamos recebendo a confi r-
mação de participação e de apoio de 
civis e militares da ativa e veteranos. 
Como sempre, com segurança e paz. 
Deus, pátria e família são os nossos 
princípios e valores”, disse. 

Os atos contrários ao presi-
dente Jair Bolsonaro tiveram iní-
cio também às 9h, na Praça das 
Flores, em Petrópolis. Portando 
faixas e bandeiras com palavras 
como “Fora Bolsonaro”, “Ditadura 
nunca mais”, pedidos por mais va-
cinas contra Covid e contra arma-
mento e por mais moradias, em-
pregos e dignidade, entre outros, 
os manifestantes caminharam em 
direção à Praia do Forte, em San-
tos Reis, onde permaneceram até 
o fi m da manhã.

A governadora do Estado Fátima 
Bezerra (PT) comentou as manifes-
tações, favoráveis e contrárias à 
gestão do presidente Jair Bolsona-

ro, durante este 7 de Setembro: “A 
nossa independência depende da 
manutenção da democracia, que 
só permanece viva com o respeito, 
a tolerância e o fortalecimento das 
nossas instituições. Só assim cons-
truiremos uma nação cada vez mais 
livre, desenvolvida e com justiça so-
cial para todos e todas”, disse.

O senador Jean Paul Prates (PT), 
falou sobre as manifestações. Para 
ele o presidente brasileiro se inspira 
no ex-presidente americano Donald 
Trump para se manter na política. 
“Bolsonaro está usando o mesmo 
script de Trump: manter a base elei-
toral excitada usando fake news e 
desviando as atenções da crise sani-

tária e econômica. Infelizmente, esse 
é mais um capítulo triste da erosão 
democrática que os brasileiros têm 
testemunhado nos últimos anos.”

Fernando Mineiro que também 
participou do ato, defendeu o mo-
vimento. “O Grito dos Excluídos de 
2021 - que ocorre no 7 de setembro 
há 27 anos - foi especial diante do 
momento crítico que vive o país. 
Foi o Grito de quem quer vacina, 
empresa, comida, justiça, demo-
cracia. De quem quer vida, justiça, 
paz”, afi rmou.

De acordo com a secretaria de 
Segurança Pública, as manifestações 
não registraram nenhum tipo de 
ocorrência violenta. 

Dia da Independência tem mobilizações
contra e a favor de Bolsonaro em Natal
MANIFESTAÇÕES | O natalense 
foi às ruas para defender 
o presidente Bolsonaro e 
também para pedir sua 
saída. As manifestações 
foram pacíficas

Apoiadores de Bolsonaro fi caram concentrados na Praça Cívica após carreata Grito dos Exclúidos desce a Ladeira do Sol em protesto contra Jair Bolsonaro



• Política Natal, quarta-feira, 8 de setembro de 20214



Política •Natal, quarta-feira, 8 de setembro de 2021 5

JKOSÉ ALDENIR

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

As recentes declarações do de-
putado federal e pré-candidato ao 
governo do Rio Grande do Norte, Be-
nes Leocádio (Republicanos), sobre o 
aumento da insegurança e a gestão 
petista no Estado, foram classifi cadas 
como “normais” dentro da corrida 
eleitoral pelo cargo majoritário, pela 
deputada federal Natália Bonavides 
(PT). As declarações foram ditas du-
rante entrevista na 96 FM.

“Acho muito natural que o 
deputado Benes Leocádio, como 
candidato ao governo, se coloque 
como oposição e aproveite um fato 
ou outro para tentar se projetar po-
liticamente, mas a gente confi a no 
trabalho da governadora e do secre-
tário estadual da Segurança Pública, 
coronel Francisco Araújo, de que es-
ses episódios não refl etem a política 

do governo”, afi rmou.
Para ela, os feitos da governadora 

Fátima Bezerra durante os três anos 
que a petista está à frente do Estado 
têm sido mais responsáveis e estru-

turantes para a Segurança Pública 
que as gestões anteriores. E que fatos 
isolados, como a sequência de ações 
criminosas ocorridas recentemente 
nas cidades potiguares, não refl etem 

a real condição do Estado.
“Estamos vivendo alguns dias atí-

picos, como o coronel Araújo mesmo 
disse, que podem (estar relaciona-
dos) inclusive com fatos que estejam 

acontecendo dentro das facções, mas 
a gente sabe que os índices gerais da 
segurança na gestão da governadora 
Fátima têm sido bastante positivos. 
Algo que é permanente, consolidado 
nos meses em geral, não refl etem o 
que aconteceu em poucos dias, como 
o próprio coronel Araújo aqui trouxe”, 
afi rmou a parlamentar.

Entre os benefícios ocorridos 
durante a gestão petista, Natália ci-
tou o concurso público para as po-
lícias Militar e Civil e a reabertura 
de novas delegacias especializadas 
em atendimento à mulher depois 
de 17 anos sem nenhuma nova ser 
aberta, anunciadas em agosto pas-
sado. As novas unidades, quatro 
no total, devem ser instaladas nos 
municípios de Assu, Macau, Nova 
Cruz e Pau dos Ferros. Hoje, o RN 
possui cinco unidades, sendo du-
as em Natal e as outras em Caicó, 
Mossoró e Parnamirim.

“Isso são coisas que não acon-
teciam a muito tempo, então eu 
acredito que a gestão Fátima nesse 
tema tem sido muito responsável 
em trazer índices que uma semana 
não tira, o que é permanente e con-
solidado nos meses em geral não re-
fl etem o que aconteceu em poucos 
dias”, disse Natália.

Natália rebate declarações de Benes 
Leocádio sobre insegurança no RN
DEFESA | Deputada do PT 
atribui críticas de Benes 
sobre insegurança no RN 
ao fato de ele ser candidato 
da oposição ao governo do 
Estado em 2022

Natália: “A gente sabe que os índices gerais da segurança na gestão da governadora Fátima têm sido bastante positivos”

“O governo edita uma me-
dida provisória como 
salvo conduto na noite 

anterior às manifestações golpis-
tas”. Essa é visão do senador Jean 
Paul Prates (PT) sobre a medida 
provisória editada pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) nes-
ta segunda-feira (6) e que altera 
o Marco Civil da Internet, lei que 
regula o uso da web há sete anos. 
A mudança ocorreu na véspera do 
Dia da Independência do Brasil, 
quando ocorreram manifestações, 
convocadas pelo próprio presiden-
te da República a seu favor, em vá-
rias cidades brasileiras.

Para o parlamentar, o Congres-
so dará uma resposta à medida 
provisória o quanto antes, já que 
ela, na prática, difi culta a remoção 
de conteúdos que possam servir 
como disseminador de informa-
ções falsas – as chamadas fake 
news – justamente em um mo-
mento em que a democracia e o 
sistema eleitoral brasileiro e insti-

tuições como o Supremo Tribunal 
Federal (STF) e o próprio Congres-
so Nacional vêm sendo atacadas 
constantemente por Bolsonaro e 
seus apoiadores, principalmente 
nas redes sociais.

“O Congresso deveria respon-
der à altura, e apresentarei emen-
das nesse sentido, acrescentando 
às modalidades de controle nas 
redes sociais a insurreição contra 
a Constituição e suas autoridades 
constituídas, que vai muito além 
da crítica, que faz parte do regi-
me democrático. O governo pre-
tende eximir seus apoiadores do 
controle privado das plataformas 
digitais. Um governo que se pre-
tende liberal quer impedir que as 
plataformas ajam para restringir 
seus apoiadores”, afi rmou Jean, 
em uma rede social.

O senador disse que foi surpre-
endido com a edição da medida 
provisória e que ela deve ser devol-
vida por falta absoluta de urgência 
e relevância. E enfatizou que os 

apoiadores do presidente “defen-
dem abertamente um discurso 
antidemocrático, contrário à Cons-
tituição Federal de 1988 e contra as 
instituições da República”.

A deputada federal Natália Bo-
navides (PT) também se mostrou 
contrária à medida editada na 
véspera dos atos pró-Bolsonaro. 
“Bolsonaro legisla em causa pró-
pria. Como já teve conteúdo seu re-
movido por atentar contra a saúde 
pública, anunciou a assinatura de 
uma medida para continuar men-
tindo e colocando a vida do povo 
em risco sem ser incomodado pe-
las redes sociais”, desabafou.

A mudança promovida pela 
medida, publicada em edição extra 
do Diário Ofi cial da União desta se-
gunda-feira (6), faz com que plata-
formas como Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube e outras redes so-
ciais tenham que seguir protocolos 
antes de remover contas, conteú-
dos e perfi s que espalhem informa-
ções falsas à população.

Parlamentares do RN criticam 
MP que protege fake news

MENTIRA PROTEGIDA

Jean Paul Prates apresentou emenda à Medida Provisória originada do Governo

JKOSÉ ALDENIR
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Natália contraria Lula e joga contra Fátima

Ninguém de bom senso entendeu 
o posicionamento da deputada 
federal Natália Bonavides (FO-

TO), hoje a única representante do PT 
na Câmara dos Deputados. Ela decla-
rou ao Agora RN que é contra a união 
do PT com o MDB para a reeleição da 
governadora Fátima Bezerra. Só que o 
ex-presidente Lula veio ao Rio Grande do Norte 
e convidou os líderes do MDB para jantar. Lula 
defende a união de Fátima com o deputado fede-
ral Walter Alves e o ex-senador Garibaldi Filho. 

A alta cúpula do PT potiguar achou um des-
serviço de Natália declarar que é contra PT e 
MDB juntos para 2022. Natália pode não ter o 
apoio da ala mais ligada à governadora, como 
teve em 2018. Natália está longe de ser uma de-
putada como foi Fátima de 2003 até 2014. Bona-
vides vive a pauta partidária. Não tem muito a 
mostrar, como Fátima tem. 

Além de Fernando Mineiro, que coordena os 

Projetos do Banco Mundial e também 
libera emendas parlamentares dos depu-
tados estaduais, outro nome novo surge 
forte no PT. A assessora Samanda Alves, 
que, com seu carisma, conquistou as ba-
ses petistas do interior e vem entrando na 
capital, assusta Natália. O líder do Gover-
no na Assembleia Legislativa, deputado 

Francisco do PT fará dobradinha com Samanda. 
Outro nome novo é do secretário de Tributação, 
Carlos Xavier, o Cadu, tem a classe do fi sco e tam-
bém uma ala empresarial como admiradores. 

Então, a pergunta que se faz hoje no Centro 
Administrativo é qual o motivo de Natália contra-
riar a vontade de Lula e jogar contra à reeleição de 
Fátima? Nas últimas pesquisas, o quesito rejeição 
e a avaliação do Governo Fátima não tem como 
descartar apoios. Avaliar hoje que o MDB de Wal-
ter e Garibaldi tem hoje 37 prefeitos, ganha do 
PSDB com 31 gestores. São os dois maiores do Rio 
Grande do Norte, atualmente. 

Bolsominio
Quem viu o deputado Coronel Aze-

vedo (PSC), fardado, de moto, chegando 
à Praça Cívica, ontem, no protesto a fa-
vor do presidente Bolsonaro, notou uma 
coisa. Coronel Azevedo, que precisa de 
uma forte nominata para se reeleger, 
também vai apostar nos 20% que tem 
hoje Bolsonaro no RN. Apesar de ser 
da reserva, Azevedo discursou fardado, 
lembrando os tempos de comandante 
da PMRN, no Governo Robinson Faria.

Brasília
Depois de percorrer as regiões Al-

to Oeste, Seridó e Trairi, o ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, pegou voo para Brasília. Ao 
lado do presidente Bolsonaro, também 
posou para fotos e vídeos na Esplanada 
dos Ministérios. Já o potiguar das Comu-
nicações, Fábio Faria, desembarcou de 
Dubai, onde cumpriu agenda polêmica, 
que coincidiu com seu aniversário, dia 
primeiro passado, e ainda levou a espo-
sa, a apresentadora Patrícia Abravanel.

DEM sob Paulinho Freire  
O presidente da Câmara Munici-

pal de Natal, Paulinho Freire, está arti-
culando uma nominata de vereadores 
dispostos a sair candidatos a deputa-
dos estaduais. Além de Luciano Nas-
cimento, Tércio Tinoco, Chagas Cata-
rino, Luiz Almir e Robson Carvalho. 
A ideia é repetir a estratégia que usou 
em 2018 com o PTC, onde elegeu os 
vereadores e hoje deputados Eudiane 
Macedo e Ubaldo Fernandes. 

Adjuto Dias no DEM
Não será considerada surpresa 

caso o secretário da Semtas, Adjuto 
Dias, fi lho do prefeito Álvaro Dias, tro-
que o MDB pelo DEM. Com uma no-
minata de vereadores organizada por 
Paulinho Freire, o consultor político 
Genildo Pereira já anda fazendo suas 
avaliações e colocando o assessor da 
Câmara Municipal, Naelson Borja. 
Adjuto seria o primeiro lugar da no-
minata do DEM e a outra vaga seria 
disputada pelos demais vereadores.

JOANA LIMA/SECOMJOANA LIMA/SECOM

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Se ela (CPI da Covid da Assem-
bleia Legislativa do Estado) 
fi zer o seu trabalho correto, 

a governadora Fátima vai sair do po-
der ainda nesse ano de 2021, porque 
tem muito malfeito, muito desvio de 
dinheiro”. Com essas palavras, o de-
putado federal Girão Monteiro (PSL) 
fez sua avaliação da gestão da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) e disse 
acreditar que a parcela do eleitorado 
potiguar que votou na petista tenha 
se arrependido da escolha.

Girão afi rmou que a falta de prio-
ridade da gestão é um dos entraves 
para o desenvolvimento do Estado, 
por favorecer situações como cresci-
mento da violência urbana, desvios 
de dinheiro na área da Saúde e fe-
chamento de unidades hospitalares 
nos municípios e demora no retorno 
às aulas presenciais nas escolas es-
taduais, por exemplo.

“O povo do Rio Grande do Norte 
deve estar lamentando muito ter es-
colhido o PT para governar o Estado. 
É lamentável que a gente esteja en-
frentando isso daí, eu sinto bastante e 

espero que esse ano de 2021 termine 
logo, porque 2022 tem que chegar 
para a gente poder expulsar o PT do 
governo. Minha avaliação é, infeliz-
mente, muito lamentável”, desabafou.

Para o parlamentar, a CPI da Co-
vid no Estado deveria ter sido inicia-
da no ano passado, pois assim teria 
evitado situações suspeitas, como a 
compra dos respiradores por meio 
do Consórcio Nordeste, no valor de 
quase R$ 5 milhões e outras situações 

duvidosas que foram levantadas du-
rante as reuniões da comissão.

“Tem muito malfeito, muito des-
vio de dinheiro. Isso deveria ter sido 
motivo de CPI desde o começo do 
ano passado, porque pagar adianta-
do por equipamento que nunca che-
gou e não vai chegar, a uma empresa 
que nunca tinha vendido nada nesse 
sentido, uma empresa especializada 
em venda de produtos da maconha e 
que só tinha feito uma venda. Essa é 

a realidade”, afi rmou Girão.
Deputado da base aliada ao presi-

dente Jair Bolsonaro, Girão Monteiro 
defende a reorganização do Sistema 
Único de Saúde (SUS) como forma 
de melhorar a prestação de serviços 
médicos à população brasileira. Para 
ele, apesar de ser bom, o SUS preci-
sa ser atualizado e disse que, após a 
pandemia, o Ministério da Saúde po-
de começar a trabalhar para isso. Ele 
falou ainda sobre a saúde no Estado.

“Em relação à Saúde, não precisa 
dizer muita coisa. Não tem cabimen-
to termos algumas cidades turísticas, 
como Pipa e Tibau do Sul, que não 
têm leitos de UTIs. Qualquer pessoa 
dessas cidades que tenha problema 
e precise de uma UTI tem que ser 
levada para um hospital regional 
em Natal, porque o Hospital de Can-
guaretama foi fechado pela própria 
governadora Fátima. Então é lamen-
tável isso daí”, disse.

Girão afirma que gestão Fátima Bezerra 
promove “desvio de recursos”no Estado 
ACUSAÇÃO | Deputado 
acredita que trabalho 
da CPI da Covid na 
Assembleia poderá expor 
corrupção na gestão 
Fátima Bezerra

Girão: “Que 2021 termine, porque 2022 tem que chegar pra gente expulsar o PT” Oposição aposta na comprovação de denúncias de corrupção para condenar Fátima



A governadora Fátima Be-
zerra (PT) lidera a disputa 
pelo Governo do Estado. 

A petista caminha para reeleição 
na eleição de 2022 com 33,3% das 
intenções de votos na pesquisa es-
timulada – método em que o entre-
vistador apresenta uma lista com 
os nomes dos pré-candidatos.

De acordo com a pesquisa do 
Instituto AgoraSei!, publicada nesta 
segunda-feira 6 pelo Blog do BG, a 
atual gestora é seguida pelo ex-pre-
feito de Natal, Carlos Eduardo Alves 
(PDT), com 19,8%. O pedetista foi 
derrotado por Fátima no segundo 
turno no pleito geral de 2018.

O senador Styvenson Valentim 
(PODE), que ainda não confi rmou 
sua candidatura, aparece com 12,2% 
dos votos. No ranking com os nomes 
de pré-candidatos consta, ainda, o 
nome do deputado federal Benes 
Leocádio (PRB). Ele tem 3,1% das 
citações. O aspirante ao Executivo 
estadual confi rmou com exclusivida-

de ao Agora RN o desejo de assumir o 
cargo hoje ocupado por Fátima.

Os indecisos somam 12,5%. Já o 
total dos eleitores que afi rmou não 
votar em qualquer dos pré-candida-
tos apresentados foi de 17,4%.

Pesquisa espontânea
No cenário espontâneo, que é 

aquele em que o eleitor fala o primei-
ro nome que lhe vem à cabeça, sem 
acesso a qualquer lista com os no-
mes dos candidatos, Fátima também 
aparece na liderança, com 14,8% das 
intenções de voto.

A petista ostenta vantagem de 
mais de 10 pontos, quando com-
parada com o segundo colocado, 
Carlos Eduardo, que tem  3,3% das 
citações neste cenário. O terceiro 
lugar é ocupado pelo o atual pre-
feito de Natal, Álvaro Dias (PSDB) 
com 2,8%.

Logo após ser reeleito para 
gestão 2020-2024 da capital, o tu-
cano tinha negado o interesse de 
ser governador do RN. Contudo, 
nos últimos meses, Álvaro tem 
mudado o discurso e a partici-
pação na próxima eleição pode 
acontecer.  Em seguida, surge o 
senador Styvenson com 1,7%. Os 
demais nomes não atingiram 1%.

O total de indecisos atingiu 62,7%. 
Já os eleitores que disseram não votar 
em qualquer dos nomes foi de 10,1%.

2º Turno
Casos as eleições fossem hoje, 

Fátima venceria todos os demais pré-
-candidatos à cadeira de governador 
do estado potiguar em cenário de 
segundo turno.

Confira:
Contra Álvaro, Fátima tem 41,2% 

das intenções de votos. O prefeito 
de Natal aparece com 26,4% das ci-
tações, pouco mais de cinco pontos 
a frente de quem não escolheria ne-
nhum deles (21,3%). Quem não sabe 
totalizou 11,1% das respostas.

Já quando a disputa é com Benes, 
a petista amplia a vantagem, com 
45,9% dos votos contra 15,2% do 
aliado do governo Bolsonaro. O de-
sempenho dele é inferior aos que não 
escolheriam nenhum (26,8%). Os que 
não sabem totalizam 12,1%.

Na disputa contra Carlos Eduardo, 
de quem venceu as eleições em 2018 
no mesmo cenário, Fátima tem 39,3% 
dos votos, enquanto o integrante da 
família Alves surge com 29,9%. Os que 
não escolheriam nenhum são 21,2% e 
outros 9,6% não sabem.

O desempenho da atual gover-
nadora é acentuado, também, ao 
concorrer contra o ministro do De-
senvolvimento Regional, Rogério Ma-
rinho (Sem Partido). O potiguar tem 
18,8% da preferência do eleitoral, bem 
atrás de Fátima, que desponta com 

44,6%. O resultado de Marinho é infe-
rior, inclusive, ao número de pessoas 
que não escolheriam nenhum deles 
(25,3%). Os que não sabem são 11,3%.

Com mais quatro anos no Se-
nado Federal, Styvenson tem 24,2% 
das intenções de votos, ante 43,2% 
de Fátima. Os que não escolheriam 
nenhum são 22,9%. Neste cenário foi 
alcançado o menor resultado entre 

os que não sabem: 9,7%.

A pesquisa
O Instituto AgoraSei! entrevis-

tou 1800 eleitores de todas as regi-
ões do estado entre os dias 28 e 31 
de agosto. Os resultados foram cal-
culados com intervalo de confi an-
ça de 95% e com margem de erro de 
de 2,3% para mais ou para menos.

Fátima abre vantagem de 13,5% contra Carlos 
Eduardo e vence todos adversários no 2º turno
LÍDER | A governadora Fátima 
Bezerra tem a preferência 
do eleitorado em todos os 
cenários da pesquisa do 
Instituto AgoraSei!

Com apenas uma cadeira do 
Senado Federal à disposição do 
Rio Grande do Norte, parlamenta-
res disputam desde já a única vaga 
de senador que estará disponível 
nas eleições de 2022. Na liderança 
dessa corrida, o ex-senador Gari-
baldi Alves Filho (MDB).

De acordo com a pesquisa 
Instituto AgoraSei!, publicada 
nesta segunda-feira 6 pelo Blog 
do BG, o emedista tem 19,7% das 
intenções de votos – sufi ciente 
para o reconduzir ao posto que 
já assumiu três vezes. O cenário 
é da pesquisa estimulada – méto-
do em que o entrevistador apre-
senta uma lista com os nomes 
dos pré-candidatos.

A vantagem de Garibaldi, 
contudo, é defi nida nos dé-
cimos. O primo dele, Carlos 
Eduardo Alves (PDT), apare-
ce logo em seguida com 19% 
da preferência do eleitorado. 
Além deles, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria 
(PSD), também foi lembrado 
pelo eleitorado potiguar. 10,3% 
dos entrevistados escolheriam 

Faria para trabalhar ao lado de 
Styvenson Valetim (PODE) e 
Zenaide Maia (PROS) no Legis-
lativo Federal.

O senador Jean Paul Prates 
(PT), que assumiu a cadeira 
após Fátima Bezerra (PT) dei-
xar o Senado para ser governa-
dora do RN, amarga a última 
colocação. Ele, que busca a 
reeleição, tem a preferência de 
4,6% dos eleitorados. Indecisos 
somaram 17,8%. Brancos e nu-
los totalizaram 27,4%.

Sai Fábio, entra Marinho
Quando o nome de Fário 

Faria é substituído pelo do mi-
nistro do Desenvolvimento Re-
gional, Rogério Marinho (Sem 
partido), a vantagem de Gari-
baldi é maior. O ex-governador 
desponta com 21,3% das inten-
ções de votos. Carlos Eduardo 
também cresce (20,87%) e em-
pata tecnicamente com o tio, já 
que a margem de erro é de 2,3% 
para mais ou para menos.

Neste cenário, Jean não ocu-

pa a última posição sozinho. O 
petista empata com Marinho. 
Ambos foram a escolha de 4,8% 
dos entrevistados.

Espontânea
Garibaldi é nome mais lem-

brado também na pesquisa es-
pontânea, que é aquela em que o 
eleitor fala o primeiro nome que 
lhe vem à cabeça. Com 2,6% dos 
votos, ele aparece empatado com 
Carlos Eduardo. Jean sobe no 
raking e ocupa a terceira posição 

com 1,8%, a frente de Fábio (1,4%).
Styvenson e Zenaide apare-

cerem com 0,8% e 0,7%, respec-
tivamente. Eles, contudo, não 
podem concorrer ao Senado em 
2022, pois o mandato de cada 
segue até 2026.

Haroldo Azevedo, empresá-
rio do segmento de construção 
civil e comunicação, aparece 
com 0,3%. O nome dele tem sido 
ventilado como possível candi-
dato. Geraldo Melo e João Maia 
(PP) aparecem com apenas 0,1%. 
A escolha quase nula também 
aconteceu com Marinho, que te-
ve 0,1% de preferência.

Os que não escolheriam ne-
nhum somam 14,1%. Já os que 
não sabem somam 75,4%.

A pesquisa
Para a realização do estudo, 

o instituto AgoraSei! entrevistou 
1800 eleitores de todas as regiões 
do estado entre os dias 28 e 31 de 
agosto. Os resultados foram calcu-
lados com intervalo de confi ança 
de 95% e com margem de erro de 
de 2,3% para mais ou para menos.

Garibaldi empata com o primo na disputa pelo 
Senado com 19%; Fábio Faria surge com 10,3%

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Governadora petista Fátima Bezerra, segundo pesquisa, caminha para reeleição

Garibaldi Filho lidera corrida pela única vaga no Senado Carlos Eduardo aparece em segundo lugar, com 19%
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Natal: centenas de apoiadores do presidente 
Bolsonaro se concentram na Praça Pedro Velho

MOVIMENTO | Manifestantes 
pregaram o voto impresso, 
cantaram o Hino Nacional, 
criticaram o ex-presidente 
Lula e o ministro Alexandre 
de Moraes, do STF

Centenas de natalenses se reu-
niram, no fi m da manhã desta 
terça-feira 7, na Praça Pedro 

Velho, na Zona Leste da capital po-
tiguar. Ao som do Hino Nacional, os 
manifestantes participam de ato a 
favor do governo Bolsonaro. Mobi-
lizações também aconteceram no 
interior do estado.

Algumas carreatas e motocia-
tas ocorreram ao longo da manhã 
e saíram de diferentes pontos 
da cidade, como a Via Costeira 
e Zona Norte. No ato pró-Bolso-
naro em Natal, os manifestantes 
pregaram o voto impresso, alguns 
pediram a tomada de poder pelos 
militares, além da prisão do minis-

tro Alexandre de Moraes, do STF.
Cartazes sugeriam uma “no-

va Constituição anticomunista”. 
Também foram registradas crí-
ticas ao ex-presidente Lula (PT). 
Teve até quem pediu a volta da 
“monarquia parlamentarista”. 
Parte dos manifestantes não usa-
va máscaras de proteção contra a 
covid-19.

O ato contou com a presença 
do deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC), assim como do ex-
-vereador de Natal Cícero Martins. 
“Nós vamos lutar mais, nós não 
vamos desistir de defender nossa 
liberdade e a nossa democracia. 
Muito obrigado a vocês que estão 

conosco e todo o Brasil. Pessoal, 
sabe quem é que vai garantir a in-
dependência do Brasil? São vocês, 
o povo”, disse o deputado.

A segurança foi reforçada 

para acompanhamento dos mo-
vimentos sociais programados 
para a data. O ato principal foi 
fi nalizado por volta das 13h. 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RNJOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Criatividade: veículo foi “transformado” em viatura, lembrando prisão de Lula

Na Praça Pedro Velho (Praça Cívica), grávida também participou do movimentoApoiadores do presidente Jair Bolsonaro se deslocaram de vários pontos, para a concentração deste 7 de setembro

Ciclista em sua bicicleta gigante, 
com a bandeira do Brasil, chamava 
a atenção por onde passava
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Grito dos Excluídos junta mais de 50 organizações 
e critica “desmandos do governo Bolsonaro”

PROTESTO | Manifestação 
de partidos da esquerda e 
movimentos sociais saiu da 
Praça das Flores em direção 
a Praia do Meio, em Natal

Os manifestantes contrários 
ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) saíram da Praça 

das Flores, na Zona Leste de Natal, 
em caminhada para a Praia do Meio. 
O “Grito dos Excluídos” foi organiza-
do por movimentos sociais e contou 
com as presenças dos vereadores Bri-
sa Bracchi e Divaneide Basílio (PT), 
Pedro Gorki (PC do B), além da depu-
tada federal Natália Bonavides (PT).

As pessoas se reuniram na 
Praça das Flores logo no início 
da manhã desta terça-feira 7 
de setembro. O “Grito dos Ex-
cluídos”, que tradicionalmente 
se reúne neste dia desde 1995. 
Pessoas com camisas da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) 
presenciaram uma pequena 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Integrantes de movimentos sociais protestaram durante a caminhada

Estudantes do curso de jornalismo, da UFRN, “contra o facismo” Na “Ladeira do Sol”, mais um registro das críticas à gestão do presidente do Brasil

mais de 50 organizações, ao for-
talecer uma ação que inicia pela 
igreja mas que amplia pensan-
do em justiça social para todo 
o povo. Então a marca do povo 
na rua hoje é uma expressão de 
que esse grito não é isolado, é 

um grito combinado pela luta e 
pela vida, é um grito de justiça e 
dignidade. Então foi e está sendo 
um ato muito representativo, 
mas sobretudo uma grande vitó-
ria para a classe trabalhadora a 
gente conseguir se reunir no dia 
7 de setembro com uma ação tão 
simbólica que é o grito dos exclu-
ídos para que ninguém mais seja 
excluído”, afi rmou Divaneide Ba-
sílio.

As mobilizações, tanto a fa-
vor quanto contra a gestão fede-
ral, ocorreram em meio à tensão 
política da crise institucional 
que o País tem enfrentado nas 
últimas semanas, marcada prin-
cipalmente por embates do pre-
sidente da República, Jair Bolso-
naro, com ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“motociata” pró-Bolsonaro que 
passou perto da Praça das Flo-
res logo no começo da manhã, 
mas não houve qualquer tipo de 
agressão.

O ato foi encerrado na Praia 
do Meio, por volta das 11 horas.

“O Grito dos Excluídos é uma 
construção muito antiga do mo-
vimento social, sua realização no 
7 de setembro traz o simbolismo 
que existem outras vozes a se-
rem ouvidas além da que gritou 
independência e que ainda são 
marginalizadas. Esse ano mais 
do que nunca esse protesto ecoa 
a voz de quem passa fome pe-
los altos preços de comida, por 
quem não tem teto e por quem 
não aguenta mais os desmandos 
do governo Bolsonaro”, disse a 
vereadora Brisa Bracchi.

“Hoje é um dia muito impor-
tante. São 27 anos que o Grito 
dos Excluídos acontece em todo 
o país. O Rio Grande do Norte de-
monstrou muita força, ao juntar 

Faixa do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do RN pregava “Fora 
Bolsonaro”, no protesto de ontem
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A Petróleo Brasileiro S./A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Licença Prévia para 02 linhas de surgência dos poços com os códigos 7ET1835RN-A 
e 7ET1836DRN-A, localizadas no campo de ESTREITO, município de Alto do 
Rodrigues/RN.
Renovação de Licença de Operação para 01 linha de surgência do poço 
7CAM1144RN, localizada no campo de Produção de CANTO DO AMARO, situado 
no município de Mossoró/RN.

metros), localizado no campo de Produção de CANTO DO AMARO, situado no 
município de Mossoró/RN.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Renovação de Licença de Operação para 02 linhas de surgência dos Poços 7ET0557RN 
(654,23metros); 7ET0565RN (637,02 metros) com destino para EC-ET-E, localizadas no 
campo de produção ESTREITO, município de Assú, RN.

m); situado no campo de produção ALTO DO RODRIGUES, município de Alto do 
Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 01 linha de surgência do Poço 7ET0660RN 

ESTREITO, município de Assú, RN.

no campo de produção ESTREITO, município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para 01 linha de surgência do Poço 7ET0937RN 

ESTREITO, município de Assú, RN.

(com destino EC ET-F a e com 733,31 metros); situado no campo de produção 
ESTREITO, município de Assú, RN.

situado no campo de produção ALTO DO RODRIGUES, município de Alto do 
Rodrigues, RN.

situado no campo de produção SERRARIA, município de Serra do Mel, RN.

situado no campo de produção ALTO DO RODRIGUES, município de Alto do 
Rodrigues, RN.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2021-167371/TEC/RLO-0980 

FREITAS & TEIXEIRA LTDA, CNPJ 26.986.541/0001-24, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação da Licença De 
Operação N° 2021-167371/TEC/RLO-0980, com prazo de validade até 05/12/2027, Localizado na Rua 
Raimundo Marinho, 29, Centro, São Francisco do Oeste/RN. 

FREITAS & TEIXEIRA LTDA 
Representante Legal 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, CNPJ 34.251.859/0001-95, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença Prévia - LP para o Complexo Fotovoltaico Caraúbas, com capacidade de 879,87 MW, localizado na 
Rodovia BR405, S/N, Zona Rural do município de Caraúbas-RN. 

Rodolfo de Sousa Pinto 
Representante Legal 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO OLINDA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 40.756.983/0001-05 torna público que está Requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO para 
Transportes de Carga Perigosa, localizado na Rua Jeremias da Rocha, nº 190, Bairro Santo Antônio, CEP.: 
59.611-190, Mossoró/RN. 

SÉRGIO LEITE DE SOUSA 
PROPRIETÁRIO 

 

De roupa íntima a produtos 
de palha, de maquiagem a 
castanha de caju, de tudo 

é possível encontrar no Alecrim, 
bairro comercial de Natal. E em-
purrados principalmente pelas 
restrições impostas ao setor no 
momento mais crítico da pande-
mia da covid-19, os empresários 
tornaram mais fácil o acesso dos 
clientes aos produtos. O tradicional 
comércio de rua ganhou as plata-
formas digitais, dentro de um pro-
cesso de migração que já acontecia 
de maneira lenta, mas que ganhou 
um gás nos últimos anos.

Hoje, através das redes sociais 
e canais de comunicação via smar-
tphone, é possível adquirir de forma 
simples diversos itens deste mix 
gigantesco que o Alecrim oferece. 
“Nós fomos obrigados a mudar 
nossa cultura de venda devido à 
pandemia”, assinala   o presidente 
da Associação dos Empresários do 
Bairro do Alecrim (AEBA), Matheus 
Feitosa. “Tivemos que aprender a 
atender melhor o cliente no What-
sApp, aprender a usar melhor as re-
des sociais para venda”, acrescenta, 
destacando ainda outros processos 

que estão sendo implantados den-
tro do ingresso no mercado on-line, 
como o abastecimento do sistema, 
estoque e a parte fi scal.

Feitosa explica que boa parte 
dos empresários da região não ti-
nham mente aberta para o digital, 
e que este é um caminho que está 
só começando. E ele, através da 
AEBA, incentiva os lojistas a uti-
lizar melhor redes sociais, mesmo 
tendo passado momento mais crí-
tico, no qual o uso das plataformas 
digitais foi a única saída. “Aconte-
ceu uma explosão de informações 
que todos tiveram de se debruçar 
sobre isso para que seus comér-
cios continuassem vendendo”.

A aposentada Maria Moura, 
65 anos, é uma das clientes que se 
benefi ciou da ampliação digital 
das lojas do Alecrim. Ela conta que 
tinha deixado de comprar alguns 
itens por evitar sair de casa. “Mas 
agora, eu peço minhas castanhas 
pelo whatsapp, pago com o pix e 
recebo pelo Uber Flash, me benefi -
ciando do preço e sem ter preocu-
pação com a pandemia”, revela.  

Assim como no Alecrim, 87,5% 
das empresas brasileiras acelera-
ram seus projetos de transforma-
ção digital, segundo o Índice de 
Transformação Digital Dell Tech-
nologies 2020. E, de acordo com os 
especialistas, este é um caminho 
sem volta. “Todos conseguiram ver 
o poder do digital, mais especifi ca-
mente na venda. No pós-pandemia 
vamos ter vários canais e o digital é 
um canal de visibilidade, o alcance 
é muito maior”, explica o professor 
Leonardo Carvalho, coordenador 
dos MBA’s em Gerenciamento Ágil 
de Projetos e Gestão de Negócios na 
Faculdade Newton Paiva.

MERCADO  | Empurrado pela 
pandemia da covid-19, 
bairro comercial de Natal 
teve que se adaptar ao 
mercado online com vendas 
cada vez mais frequentes 
via redes sociais

DIGITALALECRIM
DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Tradicional comércio de rua de Natal está crescendo também no segmento online

Matheus Feitosa, presidente da AEBA

Aconteceu uma 
explosão de informações 
que todos tiveram
de se debruçar para 
que seus comércios 
continuassem 
vendendo”

“
MATHEUS FEITOSA
PRESIDENTE DA AEBA
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JOÃO RICARDO CORREIA jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Transporte
Líderes comunitários 

se reunirão nesta quarta-
-feira 8, às 8 horas, na ST-
TU, em Natal, em defesa do 
transporte coletivo.  Eles
cobram a mudança no siste-
ma de transporte atual.

Judicial
A cerimônia de encerra-

mento da primeira turma da 
Polícia Judicial formada em 
curso promovido pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 
e pela Polícia Federal (PF) foi 
realizada na sexta 3.

Judicial 2
A Polícia Judicial é o servi-

ço auxiliar do Poder Judiciário 
responsável pela segurança 
institucional dos órgãos de 
Justiça, previsto pelo artigo 96 
da Constituição Federal.

Exportação
O Brasil bateu recorde 

mensal nos embarques totais 
de carne bovina em agosto, 
com 211,85 mil toneladas. 
O montante representa um 
aumento de 11% em relação 
ao mesmo período do ano an-
terior. As informações foram 
divulgadas na sexta-feira 4, 
pela Associação Brasileira de 
Frigorífi cos (Abrafrigo).

RH
A empresa de software 

para a área de recursos hu-
manos Factorial, da Espanha, 
anunciou, nesta segunda-fei-
ra 6, uma captação de 80 mi-
lhões de dólares.

RH 2
O aporte foi realizado pe-

la gestora norte-americana 
Tiger Global. Fundada em 

2016, em Barcelona, a com-
panhia vai usar o montante 
para acelerar sua expansão 
internacional, com foco espe-
cial no Brasil, segundo infor-
mações da revista Forbes.

Tremendão
Após uma semana inter-

nado com covid-19, o cantor 
e compositor Erasmo Carlos, 
conhecido como o “Tremen-
dão”, deixou o hospital em 
que estava no Rio de Janeiro. 

Tremendão 2
Erasmo foi hospitaliza-

do no dia 29 de agosto, mas 
apenas por medidas de pre-
caução. O artista, principal 
parceiro de Roberto Carlos, 
não apresentava sintomas 
graves da doença e já recebeu 
as duas doses da vacina con-
tra o coronavírus. 

Brasilidade
Ver centenas de bandeiras do Brasil no cami-

nho de casa para o trabalho, no começo da tarde 
desta terça 7 de setembro, foi bacana. Fazia tempo 
que eu não vivia a sensação de brasilidade pura, 
sem imbecilidade, sem agressão, sem intolerân-
cia. Adultos e crianças, à pé, em bicicletas, carros, 
motos, enfi m, exercendo a cidadania. Não impor-
tam opção partidária, interesses políticos, radica-
lismos rasteiros. O Brasil é maior que aqueles que 
se utilizam da nação para erguer impérios, muitas 
vezes, alicerçados exclusivamente na corrupção, 
no assalto aos cofres públicos. O poder emana do 
povo. Tem que ser assim. E o respeito deve preva-
lecer da direita, da esquerda, do centro, de todos. 
A luta é pelo crescimento da nação, por melhores 
condições de vida para todos, pelo fi m das injusti-
ças sociais, pela geração de emprego e renda, pela 
saúde pública de qualidade e, evidentemente, pela 
implementação de um sistema de educação públi-
ca que qualifi que cidadãos livres, independentes, 
que tenham consciência dos seus direitos e não 
precisam se curvar a criminosos travestidos de au-
toridades, que estão por aí, chamados, geralmente, 
de “excelências”.  Viva o povo honesto do Brasil!

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O Ministério da Economia 
concluiu que a pressão 
ambiental exercida por 

parceiros comerciais deve afe-
tar as exportações brasileiras 
nos próximos anos. Os primei-
ros impactos devem ser vistos 
no setor de ferro e aço.

As conclusões fazem parte 
das primeiras análises da equipe 
econômica sobre medidas anun-
ciadas pela União Europeia há 
pouco mais de um mês para redu-
zir emissões de carbono também 

fora das fronteiras do bloco.
O mecanismo criado pelos lí-

deres europeus institui uma taxa 
extra para a importação de bens 
que geram de forma intensiva 
gases do efeito estufa. Os pro-
dutos de ferro e aço estão entre 
eles. A medida entraria em vigor 
em 2023, e as cobranças começa-
riam após dois anos.

A União Europeia é responsável 
por mais de 90% das compras de 
laminados brasileiros de ferro e aç o 
vendidos para fora, e os primeiros 

números analisados pelo governo 
indicam que quase US$ 2 bilhõ es da 
exportação pode ser afetada, sendo 
o Brasil o oitavo país mais prejudi-
cado pela medida dos europeus.

Apesar de verem um efeito 
localizado inicialmente, os técni-
cos entendem que as medidas da 
União Europeia podem ser amplia-
das, já que o bloco europeu tende 
a incluir mais produtos na lista 
de restrições. Isso poderia atingir 
mais fortemente as exportações 
brasileiras, na visão da equipe.

Mesmo com a participação 
de caminhoneiros nas ma-
nifestações bolsonaristas 

desta terça, 7, líderes da categoria 
que costumam atuar na organização 
das tentativas de greve dizem que 
não acreditam na formação de uma 
nova paralisação nesta semana.

Para eles, as pautas defendidas 
nas manifestações não diziam res-
peito aos pleitos do grupo, por isso 
não houve incentivo à adesão.

Marconi França, de Pernambuco, 
diz que “não vai ter paralisação nem 
no Nordeste, nem em parte alguma 
do país”. O que acontece são protestos 
bolsonaristas em pontos isolados, se-

gundo ele em entrevista à Folha.
Nelson de Carvalho Junior, de 

Barra Mansa, diz que os caminhonei-
ros nos protestos não equivalem nem 
a 10% da categoria. Também afi rma 
que eles representam empresas do 
agronegócio, não demandas de tra-
balhadores autônomos.

Carlos Alberto Litti Dahmer, ca-
minhoneiro de Ijuí (RS) e diretor da 
CNTTL (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes e Logís-
tica), também atribui as mobilizações 
ao agronegócio. “O futuro vai depender 
do que as grandes empresas que em-
barcam cargas vão fazer. Acredito que 
amanhã já é vida normal”, afirma.

Riscos a exportações brasileiras 
aumentam por pressão ambiental

Líderes de caminhoneiros 
descartam greve e veem 
baixa adesão a protestos

MEIO AMBIENTE | Impactos negativos de cobranças europeias começariam pelo aço; 
União Europeia é responsável por mais de 90% das compras de laminados brasileiros

7 DE SETEMBRO
EDUARDO KNAPP

ARQUIVO

Para líderes, pautas das manifestações não diziam respeito aos caminhoneiros 



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

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

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

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO
Licença Prévia para Perfuração nº 2021-159686/TEC/LPpe-0009, com validade até 
31/08/2023, para 02 poços 7ARG1007DRN e 7ARG1009DRN, localizados no Campo 
de Produção Alto do Rodrigues, Município de Alto do Rodrigues/RN.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Renovação de Licença de Operação nº 2020-155695/TEC/RLO-1227, com validade 
até 31/08/2024, para linha de surgência do poço 7CAM1257DRN com 1.883,50m, 
localizada no Campo de Produção Canto do Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-155666/TEC/RLO-1242, com validade até 
31/08/2024, para o poço 7ARG0718RN, localizado no Campo de Alto do Rodrigues, 
Município de Alto do Rodrigues/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-155656/TEC/RLO-1251, com validade 
até 31/08/2024, para o poço 7MAG0074RN, localizado no Campo de Monte Alegre, 
Município de Pendências/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-155705/TEC/RLO-1257, com validade até 
31/08/2024, para o poço 1LL0002RN, localizado no Campo de Lagoa da Laje, Município 
de Alto do Rodrigues/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-156561/TEC/RLO-1316, com validade 
até 31/08/2024, para linha de surgência do poço 7ARG0885DRN com 2.708,94m, 
7ARG0886DRN com 2.257,64m, 7ARG0887RN com 2.379,75m e 7ARG0888DRN 
com 2.564,31m, localizadas no Campo de Produção de Alto   do   Rodrigues/RN   e 
Pendências/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-157587/TEC/RLO-1485, com validade até 
31/08/2024, para o poço 7CAM1285ARN, localizado no Campo de Produção Canto do 
Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-157588/TEC/RLO-1493, com validade até 
31/08/2024, para o poço 7CAM1254DARN, localizado no Campo de Produção Canto do 
Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-157603/TEC/RLO-1494, com validade até 
31/08/2024, para o poço 7CAM0966RN, localizado no Campo de Produção Canto do 
Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-157613/TEC/RLO-1499, com validade até 
31/08/2024, para o poço 7CAM1477DARN, localizado no Campo de Produção Canto do 
Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-157615/TEC/RLO-1500, com validade até 
31/08/2024, para o poço 7CAM1238RN, localizado no Campo de Produção Canto do 
Amaro, Município de Mossoró/RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

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

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
Licença Prévia nº 2021-159685/TEC/LP-0115, com validade até 31/08/2023, para 04 
linhas de surgência dos poços 7ARG0943DARN com 1.011,94m, 7ARG0998ARN com 
937,37m, 7ARG1005ARN com 872,21m e 7ARG006ARN com 1.254,56m, localizadas 
no Campo de Produção Alto do Rodrigues, Município de Alto do Rodrigues/RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
 
 
 
 

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

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

 
E D I T A L DE CITAÇÃO DE CONFINANTES  

(PRAZO 15 DIAS) 
 

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

Natal, 02 de setembro de 2021. 

 
 

O Ministério da Saúde envia mais 
342,2 mil doses de vacinas co-
vid-19 para o Rio Grande do 

Norte. O estado irá receber 100,6 mil 
doses de imunizantes da Pfi zer/BioN-
tech e 241,6 mil doses da Coronavac, 
produzidas pelo Instituto Butantan.

O quantitativo é parte da distri-
buição de mais de 17 milhões de do-
ses para todos os estados e o Distrito 
Federal. O envio da remessa será con-
cluído na quarta-feira 8 pela pasta, 
que já vacinou mais de 83,9% da po-
pulação adulta com a primeira dose.

Desde o início da campanha de 
vacinação, o estado já recebeu 4,2 mi-
lhões de doses de vacinas covid-19 – 
mais de 3,1 milhões foram aplicadas.

Os detalhes das pautas de dis-
tribuição e os quantitativos por 
estado estão divididos em três In-
formes Técnicos: 44º, 45º e 46º

Até agora, desde o começo da 
campanha, já são mais de 253,7 mi-
lhões de doses distribuídas e 134,2 
milhões de brasileiros com a primei-
ra dose no braço. O Brasil está cada 
vez mais perto de atingir a meta de 
vacinar, com a dose 1, toda a popula-
ção acima de 18 anos com a primei-
ra dose até o dia 15 de setembro.

Após essa meta atingida, será 
possível garantir vacinas para as 
próximas etapas da campanha, 
como a vacinação de adolescentes 
de 12 a 17 anos e a dose de reforço 
para idosos acima de 70 anos e pes-
soas imunossuprimidas.

Vacina para todos
Para garantir a equidade da va-

cinação, o Ministério da Saúde está 
ajustando os quantitativos para que 
os estados completem a vacinação 
da população com a primeira dose 
e também garantam o ciclo vacinal 

Rio Grande do Norte recebe mais 
342,2 mil doses contra covid-19

TEXTO AQUI | A nova remessa de vacinas, enviada pelo Ministério da Saúde, contra 
covid-19 contempla todo o país e será entregue até esta quarta-feira 8

com a segunda dose, conforme a 
necessidade de cada um. Portan-
to, alguns estados receberão mais 
doses para aplicação da dose 1 e 
outros serão contemplados com 
mais lotes para dose 2.

Todas as decisões sobre a dis-
tribuição de vacinas são pactuadas 
entre representantes da União, esta-
dos e municípios. O objetivo da pas-

ta é garantir que todos os estados 
terminem a vacinação da popula-
ção acima de 18 anos com a primei-
ra dose em momentos semelhantes, 
sem prejuízos para a população. Por 
isso, para calcular a quantidade de 
vacinas que todos irão receber, a 
pasta considera a população adulta 
que ainda não recebeu a primeira 
dose em cada estado.

AGÊNCIA BRASIL

Quantitativo é parte da distribuição 
de mais de 17 milhões de doses para 
todos os estados e o Distrito Federal

GeralNatal, quarta-feira, 8 de setembro de 202112
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

A Lua entra em Libra nessa madrugada e avisa que 
trabalhar em equipe será a chave para dar conta das 
tarefas e conquistar um resultado melhor. Se anda de 
olho em um novo cargo ou em uma promoção, deixe 
o seu lado competitivo e ambicioso falar mais alto.

A Lua promete ótimas vibes para os seus interesses hoje, já 
que vai entrar em seu signo nesta madrugada. No trabalho, 
você pode contar com o apoio de alguém próximo para dar 
conta das tarefas, mas também terá charme e criatividade 
de sobra para encantar clientes e fechar negócios.

A Lua se muda para Libra e avisa que será 
preciso um esforço extra para cuidar de qualquer 
assunto pendente no trabalho. A boa notícia é 
que também poderá contar com uma ajuda das 
estrelas no serviço.

A Lua entra em seu inferno astral nessa madrugada, 
avisando que você tem mais chance de ter sucesso 
no trabalho se evitar chamar a atenção. Vale a pena se 
concentrar em serviços que podem ser feitos em casa, 
de preferência, sem a ajuda de outras pessoas também.

Esta quarta tem tudo para ser maravilhosa, Gêmeos, 
graças à entrada da Lua em seu paraíso astral. Além de 
dar um show de criatividade, você também vai receber 
ótimas energias astrais para melhorar o diálogo com os 
colegas, lidar com clientes e se destacar no trabalho.

A entrada da Lua em Libra promete dar aquele empurrão 
que faltava em seus planos mais ousados. No que 
depender das estrelas, o céu será o limite hoje! Você está 
mais idealista e solidário/a, e pode se sentir muito melhor 
se tiver a oportunidade de ajudar alguém hoje.

O seu lado caseiro, que já é bem saliente, vai dar as caras 
hoje, meu cristalzinho. Tudo graças à Lua, que se muda 
para Libra e troca likes com Saturno, e os astros enviam 
ótimas energias para lidar com imóveis, comprar a casa 
própria ou dar início a uma reforma no lar.

Você começa o dia mais focado no trabalho, meu 
cristalzinho, mas ainda assim o serviço tem tudo 
para ser puxado. Foco, fé e café serão o segredo para 
conquistar uma posição melhor, encher o bolso e ver 
o seu esforço ser reconhecido.

No que depender da Lua, que entra em Libra hoje, 
você terá muito gás para lidar com qualquer tarefa 
que exija rapidez mental e boas ideias.

Bom dia para estudar, viajar ou sair da rotina e dar 
um rolê aleatório por aí. Mas, se precisa trabalhar, 
a dica é apostar no diálogo para se entender com 
os colegas. Aproveite para trocar experiências e 
aprender coisas novas.

A Lua está de mudança para Libra nesta 
madrugada, sinal de que sua habilidade para lidar 
com dinheiro conta com excelentes vibrações. 
Con e em sua intuição se pintar qualquer 
imprevisto no trabalho, inclusive nas  nanças.

A entrada da Lua em Libra nessa madrugada avisa 
que há sinal de mudanças no trabalho e em algumas 
outras áreas. Mas não há motivo para preocupação, 
a nal, você tem tudo para se destacar e conquistar 
um resultado favorável no  nal das contas.

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
“Th e Voice Kids”, da Globo, entra 

em etapa ao vivo a partir do próximo 
domingo.SBT está trabalhando 

na aquisição de novos direitos 
esportivos...... A ordem agora é 

entrar na briga pelos estaduais.No 
ar das 23h21 à 0h16, o novo “Show 

do Milhão” estreou em segundo lugar 
na Grande São Paulo, sexta-feira, 

com 6,1 pontos.A própria Disney 
indicou Gabriella Di Grecco para 
viver Nora Labbra no musical “O 

coro”, já em gravações...... Produção 
tocada por Formata, Miguel Falabella 

e Cininha de Paula, vai estrear no 
Disney+ em 2022.Globo acelera a 

preparação com elenco para “Além da 
ilusão”, próxima novela das seis......E 

movimentando todos os núcleos.
Sophie Charlotte estará em duas 

produções da Globo em 2022: a 
minissérie “O Anjo de Hamburgo” e a 

novela “Olho por Olho”, na fi la das 21h.
Ronnie Von e o fi lho Leo gravaram 
participação em um dos especiais de 
fi m de ano do “MasterChef ” na Band.

Que tanto segredo?
Além das cusparadas de sempre, 

os jogadores e praticamente todos 
os envolvidos nos jogos de futebol 
têm outro algo em comum.

Pode perceber, nenhuma con-
versa entre eles, acontece sem tapar 
a boca.

Nada contra
Na verdade, ninguém tem nada 

a ver e nem se meter com a conversa 
dos outros, mas não deixa de ser al-
go que chama atenção.

Que tanto medo é esse da leitura 
labial? Que tanto falam que nin-
guém pode saber?

Então olha
Em se tratando da “Fazenda” 

que vem aí, essa é uma quinta-feira 
que promete.

Primeiro, no “Hoje em Dia”, com 
César Filho e Ticiane Pinheiro, Adria-
ne Galisteu será ofi cialmente anun-

ciada como nova apresentadora.

Não é só
De todos os participantes con-

fi nados, desde o último fi nal de se-
mana, haverá um sorteio entre os 20 
confi rmados e sete serão seleciona-
dos para aparecer no “Hoje em Dia”.

Além da apresentação deles, 
irão participar da entrevista, com 
tempo igual para cada um nas res-
postas.

Tem mais
Outros movimentos, em relação 

à próxima “Fazenda”, devem acon-
tecer ao longo da programação da 
Record até a sua estreia na terça-fei-
ra. Bom fi car ligado.

Um desses será um programa espe-
cial na segunda-feira, uma pré-estreia, 
com a revelação de mais um participan-
te. Isso sem contar que, além dos 20, será 
revelado como vai sair o 21º elemento, 
entre outras 4 pessoas confinadas.

Megarampa
A Band e o BandSports vão apre-

sentar, dia 10 de outubro, a Mega 
Rampa, que era da Globo, uma refe-
rência do skate. A competição, em 
Dreamland, em Vista, cidade a 130 
km de Los Angeles acontece no maior 
parque particular da modalidade.

O local nada mais é do que o 
quintal da casa do brasileiro Bob 
Burnquist, ícone mundial do espor-
te e maior medalhista da história do 
X Games.

Externas
Nesta semana, começam ofi cial-

mente as gravações do remake de 
“Pantanal”, sucesso de Benedito Ruy 
Barbosa com adaptação de Bruno 
Luperi, em locações no Centro-Oes-
te brasileiro.

A novela estreia em 2022, na 
sequência de “Um Lugar ao Sol”. Re-
nato Góes e Bruna Linzmeyer são os 
protagonistas da primeira fase. 

CNN Brasil 
paga conta 
pelos exageros 
cometidos

No fi nal da última semana, 
o público presente foi surpre-
endido pela decisão da CNN 
Brasil em interromper o con-
trato com Evaristo Costa. E até 
ele mesmo não esperava por 
isso: o seu compromisso tinha 
mais um ano e meio pela frente.

Já de algum tempo, no en-
tanto, sinais vinham sendo da-
dos que muita coisa passaria por 
mudanças na CNN em relação 

DIVULGAÇÃO

ao seu projeto original. Assim co-
mo sempre provocou estranheza 
tamanho volume de investimen-

tos, entre contratações e requintes 
de montagem, mais de um ano an-
tes da TV entrar em operação.

Por maiores, melhores, pro-
fi ssionais e até particulares que 
sejam as intenções, o tamanho 
de dinheiro em jogo sempre foi 
muito alto, sem quaisquer pers-
pectivas de retorno em médio 
prazo. Ninguém se dispõe a tanto 
por muito tempo.

Outras surpresas, como a do 
caso do Evaristo, não devem ser 
descartadas para os próximos 
tempos da CNN. Ou, de acordo 
com o pensamento de agora, pou-
ca coisa será mantida em relação 
ao seu projeto original. TV é um 
brinquedo caro, mas no caso em 
questão exageraram na dose.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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TRIP
Um grupo de potiguares 

aproveitou o feriadão de 7 de 
setembro e pegou a estrada rumo 
a Piranhas, em Alagoas, distante 
mais de 780 quilômetros de Natal. 
O objetivo: conhecer o Xingó, os 
cânions do Rio São Francisco. 

Encabeçado pelo jornalista 
Rodrigo Loureiro, a turma comple-
tada por Dani Loureiro, Gilsimar 
Pereira, Sergio Lima e a coluna foi 
recebida em Garanhuns (PE), pela 
colunista Kitty Lopes e sua fi lha 
Larissa, que os levou à belíssima 
e estruturada vinícola Vilas da 
Colina - de jovens parreirais - além 
de apresentar o ótimo restaurante 
Chalé. Um encontro agradabilís-
simo.

                        *
Terceiro destino turístico de 

Alagoas, Piranhas, já na divisa com 
Sergipe, foi o povoado de onde 
partiu, em 1938, o grupo de poli-
ciais que matou Lampião, Maria 
Bonita e outros nove integrantes 
do bando de cangaceiros.

Mas hoje de lá também 
partem passeios pelo Rio São 
Francisco, com até seis horas de 
duração, o mais bacana segue até 
a Gruta do Talhado ou até a vila de 
Entremontes, onde há várias lojas 
de bordadeiras, incluindo uma 
associação que já atendeu até a 
badalada estilista Martha Medei-
ros. Há ainda a trilha da rota do 
cangaço, onde é possível ir a grota 
do Angicos onde o casal sertanejo 
e os companheiros foram mortos.

O centro histórico do muni-
cípio de Piranhas é uma atração 
à parte. É lá a noite que as coisas 
acontecem. Há vários bares com 
mesas na rua. É preciso chegar 
cedo, ou não acha lugar. De modo 
geral vale a viagem!

Em Recife o grupo foi convida-
do de André Lubambo, e almoçou 
no FAACA.

POLÍTICA 
Com a saída da vereadora 

Nina Souza da liderança do 
prefeito na Câmara Municipal, o 
nome mais cotado é o de Raniere 
Barbosa. Parlamentar experiente, 
já presidiu a Casa, foi líder de 
governo e de oposição. Tem bom 
trânsito entre os edis e vasto co-
nhecimento do regimento inter-
no e da lei orgânica do município, 
sem contar que foi secretário e 
conhece bem o metiê da adminis-
tração municipal. Apesar disso e 
embora seja da base governista 
não integra o rol de prediletos do 
prefeito Álvaro Dias.

                         * 
Hoje o preferido é o verea-

dor Kleber Fernandes, que na 
legislatura anterior foi o líder do 
prefeito, mas nos bastidores este 
já deixou claro que não deseja 
retornar à função. No entanto 
poderá ter que, por vontade 
do prefeito, ir para o sacrifi co e 
assumir a função.

BUS 
Outra turma bacana liderada 

por Fernanda Paiva escolheu 
circular por Natal no super 
ônibus da cervejaria Oktos. Antes 
voltado apenas para turistas, o 
veículo agora está liberado para 
eventos. São três horas circulando 
por pontos da capital potiguar. 

A turma optou por um per-
curso astral pelos bares e bairros 
de Petrópolis e Ponta Negra, tudo 
isso tomando chopp e ouvindo 
música.

No grupo, Bira Carratu  Flávio 
Doria/Raff aela Rosito, Akira Ya-
no/Radylla Fernandes, Andrezza 
Varela/Jolian Costa. Além deles os 
sócios goianos da Oktos: Weslei 
Rosa e Marizel Peraza.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyy    BBBBBBBBBB
Luiza Tavares, Ana Judith Guedes, Nailka Saldanha, Egídio Câmara, Zilene Costa, Ana Paula Melo e Ricardo Farias

BOAS & CURTAS
 Nathy Faria e Graco Parente escolheram comemorar um ano 

de casados em Gostoso, com direito a jantar no mesmo local onde 
festejaram um ano de namoro, o restaurante Borogodó.
 Quem também escolheu Gostoso para o feriadão foi o casal Sonia 

Umbelino e Airton Cunha. Entre os points escolhidos o Sampei e o bis-
trô70m2, ambos do ótimo Chef Lorenzo Mancini. 
Lindinhos de se vê e cada vez mais apaixonados Ana Luiza Flor 

e Layrinho Rosado formam um dos casais mais bonitos e afi nados 
na mescla Natal/Mossoró.
 E quem festejou 22 anos de casamento no último fi nal de semana foi o 

empresário Marcelo Sa é a promotora de justiça Mariana Rebello. Da união, 
três fi lhos maravilhosos e lindas histórias para contar.
Karina Mandel e Werberth Farias optaram por passar o feria-

dão na ilha de Fernando de Noronha. Aproveitaram e comemora-
ram o aniversário dela, publicitária, empreendedora e uma grande 
contato comercial.

MANU PESSOA está livre, 
leve e solta. Aos 35 anos 
conta que está na melhor 
fase da vida. Mesmo 
ausente da televisão vem 
trabalhando muito. Virou 
uma marca, uma referência 
nas redes sociais… e vende! 
“Estou descobrindo, depois 
de mais de 15 anos na TV, 
outras maneiras de me 
comunicar, desbravando 
a internet, me sentindo re-
alizada com o retorno dos 
meus clientes e empresas 
parceiras”, diz. A @manu-
pessoaofi cial está desfru-
tando da vida, de bem com 
seu corpo, seu espírito e sua 
mente.

No ônibus da Oktos, 
Fernanda Paiva, Andrezza 
Varela e Rafa Rosito

Rodrigo Loureiro entre 
Larissa e Kitty Lopes

O que você quer preencher com 
tanta harmonização? “

“
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Gil Pereira e Sergio 
Lima no Velho Chico

B-DAY - LUIZA TAVARES 
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#DESTAQUE

Dani Loureiro em 
Entremontes
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PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Começa um novo campeonato 
Após a disputa da fase de gru-

pos, agora começa um novo cam-
peonato na série D. ABC e Amé-
rica voltam à campo no próximo 
fi nal de semana. O América en-
frentará o Itabaiana/SE no Arena 

das Dunas. Já o ABC vai a Recife 
enfrentar o Retrô. Serão dois jogos 
para cada lado. Errou, dançou. 
Não se tem tempo para replay. 
Faltam seis jogos para se chegar a 
série C. É matar ou morrer.

Gostei
Muito embora tenha sido uma estréia em um jogo que não valia mais nada 

para nenhuma das equipes em termos de classifi cação, para o ABC a impor-
tância eram os 3 pontos, que a equipe conquistou, eu gostei da apresentação 
do meia Alan Dias. Jogador se deslocou. Apareceu nos dois lados do campo. E 
participou ativamente da partida na vitória do alvinegro sobre o Treze. Contu-
do, vamos ver agora que serão apenas dois jogos para se dexidie  se passa para 
a próxima fase ou se fi ca pelo meio do caminho. Que Alan Dias possa mostrar 
ainda mais futebol. A torcida agradecerá. 

Papelão 
O papelão do último domingo protagonizado por Brasil x Argentina 

ainda dá o que falar. E não poderia ser diferente.  Foi patético. Bisonho. 
Ridículo. Os homens da Anvisa agiram de forma corretíssima. Estão de 
parabéns. O pau que bate em Chico bate em Francisco. Então, não impor-
ta se era a seleção da Argentina ou a seleção das Maldivas. Lei é para ser 
cumprida e não discutida.

Atacante Dalberto
O atacante, Dalberto, aquele 

mesmo com passagens por Ale-
crim e ABC, voltou a errar. Jogador 
foi afastado do elenco do Coritiba, 
seu atual clube, por ter sido pego na 
balada em festa com aglomeração. 
Espero que jogador seja perdoado, 
porém Dalberto não tem mais ida-
de para continuar errando. Vida de 
jogador profi ssional é curta. Deixa 
para curtir a vida quando se apo-
sentar. Com dinheiro no bolso.

Não entendo às críticas 
Nas redes sociais muitos torce-

dores do América criticando o téc-
nico, Renatinho, pelas últimas atua-
ções da equipe rubra. Não entendo 
às críticas. Renatinho Potiguar pe-
gou o América na sexta colocação 
dentro do grupo e conseguiu che-
gar na terceira posição nesta fase. 
Que a equipe não vem rendendo 
bem isso é fato. Entretanto, não 
esqueçamos que alguns jogadores 
como, Esquerdinha, Varão, Guedes 
e Elvinho, caíram de produção nós 
últimos jogos. Quem menos tem 
culpa é Renatinho. Simples assim.

Francisco Diá
O técnico, Francisco Diá, foi de-

mitido do Ferroviário/CE. Nada de 
errado nisso. Vida de técnico de fu-
tebol é assim. Um está aqui no outro 
dia está ali. Diá já viveu bons e maus 
momentos. Teve acessos e quedas 
nos clubes por onde passou. Em bre-
ve deverá assumir outro clube. 

11/9 (sábado)
América-RN x Itabaiana, Arena das 
Dunas, a partir das 15h
Atlético-CE x Juazeirense, Domingão, 
a partir das 15h
Bangu x Joinville, Moça Bonita, a partir 
das 15h
Caldense x Aparecidense, em poços 
de Caldas, a partir das 16h
União-MT x Boa Esporte, em Rondo-
nópolis, a partir das 16h
Esportivo-RS x Santo André, em Bento 
Gonçalves, a partir das 16h

12/9 (domingo)
Brasiliense x Ferroviária, a partir das 
15h

Caxias x Portuguesa, a partir das 15h
Moto Club x Castanhal, a partir das 
15h30
Penarol-AM x 4 de Julho, a partir das 
16h
Paragominas x São Raimundo-RR, a 
partir das 16h
Retrô x ABC, a partir das 16h
Sergipe x Campinense, a partir das 16h
Uberlândia x Nova Mutum, a partir 
das 16h
Cianorte x FC Cascavel, a partir das 
16h

13/9 (segunda-feira)
Galvez x Guarany de Sobral, a partir 
das 17h

Série D: CBF anuncia tabela 
com jogos da segunda fase
CALENDÁRIO | Partidas de ida 
ocorrerão entre os dias 11 e 
13 de setembro e as de volta 
serão entre 17 e 20

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) anunciou na 
noite desta segunda-feira 6 a 

tabela com os confrontos da 2ª fase 
da Série D do Campeonato Brasileiro, 
competição que tem jogos transmiti-
dos pela TV Brasil.

Os jogos de ida serão realizados 

entre os dias 11 e 13 de setembro. Já 
as partidas de volta ocorrerão entre 
17 e 20 do mesmo mês. Os três jogos 
que abrirão a nova fase da Série D, no 
próximo sábado 11, a partir das 15h 
(horário de Brasília), serão: América-
-RN x Itabaiana, Atlético-CE x Juazei-
rense e Bangu x Joinville.

Jogos de ida da 2ª fase da Série D:

LUCAS FIQUEIREDO/CBF


