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CIDADES. 9 |  Encontro teve como objetivo buscar solução para se 
antecipar ao problema que atingirá cerca de 60 mil pessoas nas cidades

GERAL. 12 |  Luciano Nascimento 
e assessores foram assaltados no 
bairro das Quintas. Dele, foram 
levados o carro e outros pertences. 
Na Câmara Municipal, vereador 
desabafou sobre insegurança.

Vereador pede 
socorro à Fátima 
depois de ser 
assaltado em Natal

Deputado Ezequiel Ferreira reúne prefeitos, 
Caern e Semarh por solução à falta d’água 
nos municípios de Acari e Currais Novos

POLÍTICA. 3 | Informação foi dada na tarde desta quinta-feira, ao Agora RN, pelo deputado federal Walter 
Alves, filho do ex-senador: “Nesse momento, ele surge como uma terceira via para a disputa nas urnas”

Garibaldi confirma
pré-candidatura ao
Senado em 2022
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Entressafra do melão provoca 
déficit na balança comercial do RN
Exportações caíram quase pela metade de um mês para o outro e as 
importações cresceram. Saldo em agosto terminou negativo.  Página 8 
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Bolsonarismo e petismo têm pelo 
menos uma coisa em comum: 
a necessidade de se manter na 

hegemonia do processo político.
Como evento recente fruto da 

desinformação, misturado com fana-
tismo por um líder populista de extre-
ma direita, o bolsonarismo não está 
desculpado, mas compreendido como 
evento sociológico.

O petismo não tem desculpa. Sua 
matriz de esquerda, muito mais rica, 
diversifi cada e antiga do que a explo-
são autoritária defl agrada com o im-
peachment Dilma Rousseff , deveria 
servir como o exemplo de que erros já 
cometidos não se repetem.

Apanhar duas vezes no mesmo be-
co é burrice. O grande ponto de infl e-
xão do petismo no poder foram os go-
vernos Dilma e não os governos Lula.

Se há um racha na direita em bus-
ca de uma terceira via, não deveria ser 
o PT, que tem Lula como candidato 
favorito em 2022, a emperrar o diálogo 
com setores de centro direita e de cen-
tro que hoje visivelmente desembar-
cam do bolsonarismo.

As possibilidades de eleição de Lu-
la contra um acidente antropológico 
que foi a eleição de Jair Bolsonaro são 
imensas.

Essa mesma oportunidade foi da-
da ao então candidato do PSL que em 
condições normais de temperatura e 
pressão jamais ambicionaria envergar 

a faixa presidencial.
Mas um erro de cálculo da direita 

brasileira, aliada à facada desferida 
por um infeliz que deu ao candidato 
o pretexto para não comparecer aos 
debates e expor sua farta ignorância 
sobre tudo, conspirou para um épico 
acidente de percurso.

Em meio a uma crise sanitária de 
consequências econômicas marcan-
tes, Bolsonaro teve tudo para se trans-
formar de um patinho feio do baixo 
clero em cisne político de primeira 
grandeza.

Só que ele optou por se manter fi el 
às origens de uma galinha cacarejando.

O lavajatismo, que apostou todas 
as fi chas nesse jogo arriscado, também 
fi cou pelo caminho.

A revelação de seu projeto de 
poder escondido em milhares de 
horas de áudio revelados pela “va-
zajato”, explicaram porque o ex-juiz 
Sérgio Moro aceitou rapidinho o 
convite para integrar um ministério 
no novo governo.

Olhando o passado centenário do 
comunismo no Brasil, que antecede 
ao do integralismo, é possível ver uma 
histórica difi culdade de articulação e 
percepção de realidade na esquerda 
brasileira.

Só que passada a Guerra Fria a 
queda do Muro de Berlim, considerar 
a hegemonia partidária como um fi m 
em si mesmo é um tanto apalermado.

Porque Lula está no centro da meta

Suástica na Mackenzie
 Um aluno de Direito da 

Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, em São Paulo, causou 
revolta ao ostentar a suástica, 
o símbolo nazista, durante uma 
videochamada como protesto 
antivacina. O episódio, regis-
trado inicialmente na coluna 
de Mônica Bergamo, aconteceu 
na última quarta durante uma 
aula do Laboratório de Direito 
Público.

E o universitário apelou, for-
mando a sua suástica com qua-
tro seringas para signifi car o que 
ele pensa sobre a vacinação que 
salva milhões de vidas.

“Nós servidores públicos 
fomos obrigados a tomar va-
cina nessa semana”, reclamou 
o tal aluno, por escrito, ao ser 
confrontado pelo professor e os 
colegas.  Mesmo assim, reagiu:  
“Estou sendo vítima do nazismo 
nesse exato momento. Esse é o 
meu protesto”.

Feijão não, só bala
As exportações de armas 

para o Brasil cresceram 30% 
no primeiro ano de governo do 
presidente Jair Bolsonaro. Saiu 
de US $915 milhões em 2018 
para US $1,3 bilhão em 2019. A 
informação está no Relatório 
da consultoria Omega Research 
Foundation, do Reino Unido.

 Enquanto isso, a infl ação 
ataca sobre os alimentos de uma 
maneira raramente vista. É mes-
mo para as pessoas comerem 
bala.

“Centristão”
Para o jornalista William Wa-

ack , o único golpe bem-sucedi-
do até aqui foi o do Centrão e é 
quem parece que sairá vitorioso, 
não importa a próxima campa-
nha eleitoral.

“Essa denominação para 
forças políticas diversas e sua 
forma de atuação existe há mais 
de 30 anos, mas a República do 
Centristão tem como fundador 
Jair Bolsonaro” - observou.

Aí sim
Enquanto o presidente da 

República ainda não apresentou 
uma vacina contra a covid no 
braço, cerca de 3 mil funcioná-
rios de hospitais, lares de idosos 
e clínicas particulares da França 
foram suspensos após não cum-
prirem a vacinação obrigatória . 
Vive La France!
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MARCELO HOLLANDA

PT quer Bolsonaro
 Não é novidade nem para as 

pedras da Praia do Meio que o PT 
não está nem um pouco interessa-
do no impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro. Interessa ao partido 
um Bolsonaro desnutrido para 
manter a polarização e obrigar os 
eleitores a apelar para o voto útil no 
segundo turno - se houver segundo 

turno.  
Hoje, Brasilio Sallum Jr., profes-

sor titular aposentado de sociolo-
gia da USP, ouvido pela Folha nesta 
quinta-feira, disse que Bolsonaro já 
se convenceu que não se manterá 
no poder à base de um autogolpe 
e que vai ter mesmo de encarar a 
eleição com Lula entre os adversá-
rios se tudo continuar como está.

DIVULGAÇÃO

O prefeito e a vice-prefeita de 
Canguaretama, Wellinson 
Carlos Dantas Ribeiro e 

Maria de Fátima Moreira, respec-
tivamente, tiveram seus diplomas 
eleitorais cassados pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN), que determinou 
também a realização de novas elei-
ções no município. Com a decisão, 
anunciada nesta quinta-feira (16), 
Wellinson se tornou inelegível.

Durante o julgamento, inicia-
do no último dia 2 e interrompido 
após o juiz Daniel Maia ter pedido 
vistas do processo, o TRE deu pro-
vimento a um recurso contra a ex-
pedição dos diplomas eleitorais do 
prefeito e da vice-prefeita, movido 
pelo diretório municipal do PDT, 
que apontou uma condenação cri-
minal de Wellinson no Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região (TRF-5) 
por crimes contra a fé pública e de 
responsabilidade.

A relatora do processo, juíza 
Adriana Magalhães, votou em con-
cordância com o parecer da Procura-
doria Regional Eleitoral, declarando 
o prefeito de Canguaretama inelegí-

vel e a consequente cassação dos di-
plomas de Wellinson e de Maria de 
Fátima. 

“Importa rememorar que o 
recorrido foi condenado crimi-
nalmente pelo juízo da 14ª Vara 
Federal do Rio Grande do Norte 
nas penas do artigo 305 do Código 
Penal e artigo 1º do Decreto-Lei 201 
de 1967”, destacou a magistrada, 
em seu voto.

O TRE ainda não defi niu a data 
da nova eleição em Canguaretama.

Guamaré terá eleições 
suplementares

Por unanimidade, o TRE-RN 
aprovou a resolução que regulamen-
tará as eleições suplementares para 
prefeito e vice-prefeito no município 
de Guamaré, previstas para o pró-
ximo dia 7 de novembro, também 
nesta quinta-feira (16). O resultado 
do pleito de 2020 estava sub-judice, 
porque a Corte eleitoral indeferiu 
o registro da candidatura de Hélio 
Willamy Miranda da Fonseca. O caso 
foi levado ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), que manteve a decisão 
do TRE por unanimidade. 

Prefeito de Canguaretama, Wellinson, foi cassado pelo TRE por condenação anterior

Justiça determina 
nova eleição em 
Canguaretama

CASSAÇÃO
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Pesquisa
Pesquisas pré-eleitorais sem-

pre existiram e sempre serão feitas 
para avaliar o humor do eleitor no 
período em que as candidaturas 
estão sendo articuladas ou em fa-
se de arrumação.

Interesse
Geralmente, nesse período, as 

pesquisas são feitas para atender 
a interesse de algum grupo ou 
candidato. Isso no caso daquelas 
que são divulgadas. Nada demais 
em saber a intenção do eleitorado 
e moldar seu interesse de acordo 
com o cenário levantado.

Batizada
O problema de certas pesqui-

sas feitas para enganar e ser enga-
nado é que elas já nascem ‘batiza-
das’, sem nenhuma credibilidade, 
justamente pelo fato de que o le-
vantamento mutilado comprome-
te o resultado. Mas agrada quem 
pagou. Massageia o ego.

Mutilação
O caso de pesquisas recentes que 

já nasceram comprometidas pelo fa-
to de ter excluído nome de peso co-
mo o do ex-senador Garibaldi Filho. 
Sem ele, o resultado é um. Com ele, 
outro. Tirar o nome dele ‘mata’ a cre-
dibilidade de qualquer pesquisa. É 
como se fi zesse pesquisa nacional e 
tirasse o nome de Lula ou Bolsonaro. 

Sorte 
De Sherlokinho, observando a 

cena natalense: “Esse Álvaro tem 
sorte demais. A pandemia ajudou 
na reeleição dele. Recebe muito di-
nheiro do ministério de Rogério para 
obras importantes e tem uma oposi-
ção fraca. Ô homem de sorte.”

Lucidez 
O ex-senador José Agripino tem 

mantido conversas políticas sem 
divulgação. Quem bateu papo com 
o pai de Felipe recentemente, obser-
vou sua lucidez ao analisar o cenário 
geral. Inclusive sua própria situação. 

O fi lho de Tarcísio não vai disputar 
mandato em 2022.

Delírio
Por outro lado, bem diferente de 

Agripino, o ex-governador Robinson 
Faria preocupa interlocutores quan-
do conversa política. Diz que o povo 
está sentindo saudades dele como 
governador. 

Quieto 
Um político com mandato con-

versou com o ex-deputado Henrique 
Alves recentemente. Ficou impres-
sionado com o ‘pique’ do fi lho de 
Aluízio para a atividade política: “É 
um animal político 24h por dia. Mas 
acho que é melhor pra ele continuar 
nos bastidores e não disputar eleição 
em 2022.”

Avanço
O RN deve ser dos poucos Esta-

dos em que o suplente é escolhido 
mesmo sem a candidatura do titular 
ser defi nida. 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

O ex-governador Garibaldi Al-
ves Filho (MDB) confi rmou 
nesta quinta-feira (16) que é 

pré-candidato ao cargo de Senador 
da República nas eleições de 2022 pe-
lo MDB. A informação foi dada com 
exclusividade na tarde desta quinta-
-feira (16), ao Jornal AGORA RN, pelo 
que deputado federal Walter Alves, 
fi lho de Garibaldi.

Segundo Walter Alves: “O nome 
de Garibaldi é sim colocado hoje 
como pré-candidato a senador no 
MDB. Nesse momento, ele surge co-
mo uma terceira via para a disputa 
nas urnas”, revelou.

Após semanas de indecisões e ar-
ticulações políticas sobre qual seria o 
cargo mais adequado e, que ao mes-
mo tempo, agradasse ao eleitorado 
potiguar, ao colocar o nome de Gari-
baldi Filho na disputa na campanha 
de 2022, fi nalmente o MDB bateu o 
martelo. Até esta quarta-feira (15) 
os Alves ainda não haviam decidido 

qual cargo o ex-governador concor-
reria.

Porém, havia a possibilidade de 
uma aliança entre o PT e o MDB no 
Rio Grande do Norte. Em viagem pe-
lo Nordeste do Brasil, quando esteve 
em Natal, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva chegou a se reunir em 
um jantar com a cúpula do MDB 
no Estado. O objetivo era fi rmar um 
acordo colocando o nome de Walter 
Alves como vice na chapa de reelei-

ção de Fatima Bezerra (PT) e Gari-
baldi Alves Filho seria candidato a 
deputado federal.  

Entretanto, a ligação política en-
tre PT e MDB no RN virou motivos 
para críticas e discordâncias da for-
mação dessa possível aliança entre 
os dois partidos, como por exemplo, 
a deputada federal Natália Bonavides 
e, mais recentemente, a vereadora 
Brisa Bracchi, que afi rmaram ser 
contrárias à aliança defendida por 

Lula. 
A deputada estadual Isolda Dan-

tas defende “que o diretório estadual 
faça o que for interessante para o 
partido e, consequentemente, para 
os potiguares”, afi rmou.

Já Francisco do PT explicou que 
“não tenho nenhuma difi culdade em 
conversar com lideranças políticas 
que vejam que o Estado está sendo 
reconstruído pela governadora Fáti-
ma, aqueles que tem concordância 

com a gestão e, se for para somar, 
acredito que seja benéfi co”, concluiu.

Pode ter sido o fato de haver re-
ações pontuais negativas à aliança 
do PT com o MDB, que fi zeram com 
que o ex-senador e ex-governador 
Garibaldi Filho, tenha defi nido mu-
dar a estratégia e assumir posição 
de protagonismo em uma chapa 
majoritária, que poderá tanto fazer 
aliança com a governadora Fátima 
Bezerra, quanto caminhar no rumo 
da oposição. 

Garibaldi Alves Filho fica de 
fora de pesquisa eleitoral

“É no mínimo estranho que mais 
uma vez o nome de Garibaldi não 
tenha aparecido na pesquisa. E o in-
teressante é que essa não é a primeira 
vez que Garibaldi tem o seu nome ex-
cluído”, lamentou Walter Alves.

O deputado federal se refere a 
uma pesquisa de intenção de voto, 
divulgada nesta quarta-feira (15), da 
Real Time Big Data, encomendada 
pela Band RN e a Rádio 96 FM, que 
não incluiu o nome do ex-governador 
Garibaldi Filho.

Walter Alves relembra que em 
agosto desse ano um levantamento 
feito pelo “Instituto Perfi l pesquisou 
a intenção de voto para o Senado 
e, Garibaldi liderava a corrida com 
18,17% das intenções.  Em segundo 
lugar, aparecia o nome de Carlos 
Eduardo Alves com 13%”, fi nalizou.

Garibaldi confirma que é pré-candidato 
ao Senado na eleição do próximo ano
EXCLUSIVO | Ex-governador 
e ex-senador do RN tem 
nome indicado por seu 
partido, o MDB, para 
concorrer ao Senado no 
pleito de 2022. 

Nas pesquisas em que seu nome foi posto como candidato a senador, Garibaldi Filho liderou as intenções de voto no RN

EX-PREFEITO CARLOS EDUARDO VISITA FÁBRICA 
DE BONÉS EM CAICÓ E FAZ RECLAMAÇÃO

Os bonés são bem feitos.

 O problema é o tamanho. Já 

testei uns 50 e nenhum cabe 

em minha cabeça. Absurdo!



• Política Natal, sexta-feira, 17 de setembro de 20214

Para a sequência do ano, Na-
tal vai ser inundada de atividades 
esportivas. Ainda em setembro, 
no dia 26, acontecerá o Ciclo 
Natal Inclusivo nos moldes das 
edições anteriores. O passeio ci-
clístico vai percorrer diversas re-
giões de Natal. O percurso ainda 
será defi nido pela Secretaria de 
Esporte.  

Para marcar as celebrações 
em torno do Dia do Servidor 
Público, a SEL está organizando 
para o mês de outubro a Copa 
do Servidor, que reunirá em um 
campeonato os funcionários dos 
órgãos públicos municipais. Ain-
da em outubro, será a vez da Co-
pa de Futsal Sub-13, realizada em 
uma parceria com a federação da 
modalidade.

A festa da inclusão esportiva 
vai acontecer em novembro, com 
a realização dos Jogos Paralím-
picos Municipais. Essa será uma 
edição especial, já que marcará 
a retomada ofi cial das competi-
ções para os jovens atletas para-
límpicos de Natal. O calendário 
esportivo de 2021 contará ainda 
com o Campeonato de Basquete 
3x3.

“Aos poucos, estamos mo-
vimentando a cidade com di-
versos eventos. Esporte é vida, 
saúde, cidadania e entreteni-
mento. Todos nós estávamos 
com saudade das disputas que 
agora começam a retornar. A 
Prefeitura vai sempre apoiar, in-
centivar e estimular o esporte”, 
garante Álvaro Dias.

ALEX RÉGIS/SECOM

MARCO POLO/SECOM

Com a melhoria nas condições 
sanitárias relacionadas à pan-
demia do novo coronavírus, 

a Prefeitura de Natal retomou a or-
ganização dos eventos esportivos. O 
calendário até o fi nal deste ano terá 
disputas em diversas modalidades. 
Uma delas, a Copa Natal de Futebol, 
que conta com a organização e co-
ordenação da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (SEL), iniciou 
no fi nal do mês de agosto e já está 
movimentando os campos dos cen-
tros desportivos de todas as regiões 
da cidade. O campeonato reúne 22 

equipes e conta com a participação 
quase 500 atletas.

A última rodada de classifi cação 
acontece neste fi nal de semana. A 
fi nal da Copa Natal está marcada 
para o mês de outubro. O campeão 
e o vice receberão troféu, medalhas 
e conjuntos de ternos esportivos. Já 
o terceiro colocado ganhará troféu 
e medalha.Disputam o torneio os 
seguintes times que estão divididos 
em sete grupos: Niterói FC; Nova Na-
tal FC; Beira Rio FC; RB Bragantino, 
Cidade do Sol; Juventus FC; Travessa 
FC; PQD FC; CD Pajuçara 1; Assoc. 
Esp. Milan; Timeco FC; Palmeiras 
FC; Praça Deodoro; ABC Planalto 
FC; Sel. Cidade da Esperança; Trin-
dade FC; CDFC; Novo Horizonte FC; 
Bairro Nordeste FC; ADU;  APG FC e 
Gold Star EC. 

“É uma grande satisfação para 
a Prefeitura poder retomar o nosso 
calendário de eventos esportivos 

que estava paralisado em virtude 
das medidas de restrição para evi-
tar a proliferação do coronavírus. 
A Copa Natal já é uma competição 
tradicional e a comunidade esporti-
va já estava ansiosa pelo retorno dos 
jogos. É fundamental a promoção 
de uma política pública efetiva de 
incentivo ao esporte que gera qua-
lidade de vida, disciplina, promove 
inclusão e ensina valores. Vamos 
intensifi car os investimentos no es-
porte, pois sabemos dos benefícios 
que isso gera para toda a sociedade”, 
ressalta o prefeito Álvaro Dias.

Na mesma linha de retomada, 
as escolinhas de futebol também 
tiveram inicio. A ação está inserida 
no Programa de Esporte e Lazer na 
Cidade (PELC) da SEL. As ativida-
des foram reiniciadas com os alunos 
nos bairros de Gramoré, Nova Natal, 
Dix-Sept Rosado, Nova Descoberta, 
Cidade da Esperança e Rocas. O 

projeto funciona com escolinhas de 
futsal e futebol de campo nas quatro 
regiões da cidade. São cerca de 50 
alunos de 9 a 15 anos de idade em 
cada núcleo e as inscrições podem 
ser feitas nas escolinhas no horário 
das aulas.

A Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer planeja ainda abrir 
mais núcleos neste segundo semes-
tre, na Cidade Satélite, Soledade II 
e Panatis. O PELC é realizado em 
parceria com os Centros Desporti-
vos da cidade e colaboradores dos 
projetos sociais das comunidades. 
As aulas das escolinhas de novas 
modalidades como Futsal, Basque-
te, Judô e Ginástica Rítmica, com a 
inclusão de modalidades paraolím-
picas, devem começar em outubro e 
serão realizadas na Estação Cidada-
nia Esporte Jorge Moura localizada 
no conjunto Nova Natal, Zona Norte 
da capital.

Saindo dos campos de futebol, 
o incentivo à prática esportiva al-
cança as comunidades através do 
projeto de Caminhadas Orientadas, 
que acontecem na Av. Afonso Pena, 
Escadaria de Mãe Luíza e estacio-
namento do Ginásio Nélio Dias. Os 
praticantes de corrida e caminhada 
que utilizam os espaços destinados 
para a realização dos exercícios re-
cebem orientação de profi ssionais 
de educação física da própria SEL.

“As nossas crianças e adoles-
centes estavam ávidas pelo retorno 
das escolinhas. Essas são atividades 
muito importantes onde aliamos es-
porte e educação. Foi bonito de ver 
no rosto de cada um a alegria com o 
retorno aos campos. Vamos fortale-
cer e ampliar esse trabalho a partir 
de outubro com novas modalidades, 
incluindo também o esporte parao-
límpico”, afi rma a secretária Jódia 
Melo, titular da SEL. 

Prefeitura de Natal retoma 
calendário esportivo nos bairros

FUTEBOL| A última rodada 
de classificação acontece 
neste final de semana. A 
final da Copa Natal está 
marcada para o mês de 
outubro

Prefeito Álvaro Dias ressalta: “Vamos intensifi car os investimentos no esporte, pois sabemos dos benefícios que isso gera”

Diversas atividades estão programadas até fim do ano
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“Essa CPI tem um caráter, uma 
conotação política, porque 
não tem propósito. Não tem 

elemento algum. Vários dos contratos 
colocados como suspeitos já foram 
analisados pela própria CPI e nada foi 
encontrado”. Com essa afi rmação, o 
controlador geral do Estado, Pedro Lo-
pes, analisou as ações desenvolvidas 
pela Comissão Parlamentar de Inqué-
rito da Covid na Assembleia Legislati-
va do Estado, que investiga supostas 
irregularidades no contrato de locação 
de ambulâncias para transporte de pa-
cientes durante a pandemia, em 2020.

Pedro Lopes afi rmou que, já nos 
primeiros dias de execução do con-
trato, em julho de 2020, surgiram 
especulações e informações falsas de 
que o governo arcaria mensalmente o 
valor de R$ 1,4 milhão, apesar dos vá-
rios esclarecimentos públicos de que 
o pagamento seria feito por aciona-
mento das ambulâncias, ou seja, que 
o Estado pagaria apenas pelas remo-
ções realizadas. E que o valor máximo 
do contrato, de R$ 8,5 milhões, só se-
ria pago caso o serviço fosse contra-
tado integralmente ao longo dos 180 
dias vigentes do acordo.

“Só pagaríamos o valor completo 

do contrato se houvesse uma tragédia 
no Rio Grande do Norte, ou seja, se-
riam necessários 3.240 acionamentos 
ao longo de seis meses, uma média 
mensal de 540 remoções de pacientes 
graves. Felizmente isso não aconte-
ceu porque o RN foi um dos melhores 
casos no Brasil de gerenciamento da 
crise do coronavírus, e no segundo 
mês do contrato, em agosto, tivemos 
redução dos casos e de mortes por 
Covid-19. O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) avaliou o contrato e o 
encaminhou para arquivamento por-

que não encontrou nenhum tipo de 
irregularidade”, afi rmou.

O controlador geral explicou que, 
diante disso, o contrato com a em-
presa Serv Saúde Eireli durou 58 dias 
e teve menos de 200 acionamentos, 
fazendo com que o Estado pagasse 
o valor total de R$ 412 mil. Tudo foi 
pago corretamente e o representante 
da própria empresa declarou na CPI 
que teve prejuízo com o contrato, 
porque eles tinham uma expectativa 
de demanda que não chegou graças à 
gestão efi ciente da pandemia no Es-

tado”, explicou Pedro Lopes.
Ele disse ainda que a suspensão 

do contrato aconteceu após análise de 
risco feita pela Controladoria Geral do 
Estado (Control), que encontrou alter-
nativas para a Secretaria de Saúde do 
RN assegurar a prestação dos serviços 
à população. “Todas as especulações 
de irregularidades foram frustradas e 
mesmo com o parecer do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) afi rmando 
que não houve danos ao erário públi-
co, os deputados insistiram em levar o 
caso à CPI da Covid”, enfatizou.

Contrato aconteceu após 
intervenção de õrgãos

 Pedro Lopes lembrou que o con-
trato das ambulâncias foi fi rmado no 
auge da pandemia em 2020, quan-
do os pacientes graves chegavam a 
aguardar até 9h40 para serem trans-
portados para os hospitais referência 
com leitos de UTI para atendimento 
Covid. Diante disso, a Defensoria 
Pública do Estado e os ministérios 
públicos estadual (MP-RN) e federal 
(MPF) recomendaram ao governo 
estadual que resolvessem em cará-
ter de urgência a crise no serviço de 
transporte sanitário dos pacientes 
infectados.

“O Governo cumpriu seu dever e 
defl agrou processo de contratação 
do serviço e apenas uma empresa 
apresentou proposta. O preço global 
pactuado foi estimado em pouco 
mais de R$ 8,5 milhões para dispo-
nibilização de seis ambulâncias de 
UTI com equipes de profi ssionais de 
saúde, distribuídas nas oito regio-
nais de saúde, num período de seis 
meses e iniciado no dia 6 de julho de 
2020, com vigência de seis meses”, 
explanou.

O contrato de locação das ambu-
lâncias foi debatido da reunião desta 
quarta-feira (15) da CPI da Covid da 
Assembleia Legislativa. Na ocasião, a 
servidora da Sesap Walkiria Gomes 
da Nóbrega, fi scal do acordo, prestou 
esclarecimentos. Diante da ausên-
cia aparente de irregularidades, o 
presidente da Comissão, deputado 
Kelps Lima, solicitou que mais docu-
mentos referentes ao contrato sejam 
entregues aos parlamentares para 
análise.

Controlador do Estado afirma que CPI 
“Nada encontrou, porque nada teve”
INVESTIGAÇÃO | Controlador 
Geral do Estado rebate 
insinuações da oposição 
a respeito de contratos 
suspeitos e afirma que CPI 
é “política”

Controlador Pedro Lopes afi rmou que contratos celebrados pelo Estado e investigados pela CPI não apresentam irregularidades

Albert Dickson: “Garantir atendimento prioritário de crianças e adolescentes em situação de orfandade decorrente de feminicídio”

O deputado Albert Dickson 
(PROS) protocolou na Assem-
bleia Legislativa, um projeto 

de lei que estabelece atendimento 
prioritário nos serviços públicos para 
crianças e adolescentes órfãos em 
decorrência do feminicídio no estado.

Albert Dickson ressaltou a neces-
sidade da aprovação da matéria: “É 
preciso que se análise a situação des-
sas crianças de forma direcionada e 
especializada, nesse sentido. Nossa 
ideia tem como objetivo assegurar os 
direitos humanos e garantir o atendi-
mento prioritário de crianças e ado-
lescentes em situação de orfandade 
decorrente de feminicídio, tendo em 
vista a proteção integral e a não revi-
timização, nos termos da Lei” disse.

O deputado pesquisou dados que 
apontaram um aumento nos casos  
durante a pandemia de COVID-19 

que potencializou os episódios de 
violência no País, há indícios de 
aumento nas taxas de feminicídio 
segundo dados do IBGE e do IPEA, 
pelo que indicam dados de 2020 e os 
dados preliminares de 2021. E indica 
aumento de 37,6% no comparativo 
entre os dois anos.

“O crime de feminicídio produz 
efeitos nefastos do tempo e espaço, 
principalmente em relação à prole, 
que se vê sem a genitora e também 
o genitor. Principalmente, nos casos 
em que a prole é sustentada basica-
mente pela mãe de forma solo. Pre-
cisamos dar uma resposta para essa 
questão que se coloca, e que produz 
efeitos devastadores na prole sobre-
vivente” concluiu.

A matéria segue em tramitação 
na Assembleia e será analisada e vo-
tada em breve no plenário.

Projeto de Albert prioriza órfãos de feminicídio no RN
SOCORRO ÀS VÍTIMAS
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Eleições 2022: quarentena para juízes e policiais

A Câmara dos Deputados con-
cluiu a votação do novo Código Elei-
toral. Agora, o teor será analisado 
ainda pelo Senado Federal. O projeto 
consolida, em um único texto, toda 
a legislação eleitoral e temas de reso-
luções do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Na principal votação, os depu-
tados federais retomaram o tema da 
quarentena, que será exigida de cer-
tas categorias para poderem disputar 
as eleições.

Por 273 votos a 211, os deputados 
aprovaram emenda exigindo o des-
ligamento de seu cargo, quatro anos 
antes do pleito, para juízes, membros 
do Ministério Público, policiais fe-
derais, rodoviários federais, policiais 
civis, guardas municipais, militares e 
policiais militares. Quanto a militares 
e policiais militares, os quatro anos 

deverão ser anteriores ao começo do 
período de escolha dos candidatos 
e das coligações previsto para o ano 
eleitoral, que começa em 20 de julho.

Entretanto, até as eleições de 2026 
vale o afastamento pela regra geral, 

em 2 de abril do ano eleitoral. O en-
tendimento do Centrão é que quando 
a Constituição veda a fi liação parti-
dária, de uma forma ou de outra abre 
uma fenda para que haja, realmente, 
limitações de direitos políticos dessas 
categorias. O substitutivo é da relato-
ra, deputada Margarete Coelho (PP-
-PI), ligada ao ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira (FOTO), também do PP 
piauiense e  líder do Centrão. 

Para valer nas eleições de 2022, 
as mudanças precisam ser apro-
vadas no Congresso e sancionadas 
pelo presidente Jair Bolsonaro até o 
início de outubro. Apesar do tempo 
curto, o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), afi rmou, 
após encontro com líderes das duas 
Casas, que os senadores vão decidir 
sobre o assunto ainda neste mês.

Pesquisa Big Data
Sem tradição em solo potiguar, 

o Instituto Real Time Big Data di-
vulgou pesquisa de intenção de 
votos no Rio Grande do Norte. Os 
números foram encomendados 
pela 96 FM. Ao todo foram 1,2 mil 
entrevistados entre os dias 13 e 14 
de setembro de 2021. A margem de 
erro é de 3% para mais ou para me-
nos e o nível de confi ança é de 95%.

Governo 2022
Na disputa pela Governadoria, 

Fátima Bezerra (PT) lidera com 
27%, seguida por Carlos Eduardo 
(PDT) 22% e Álvaro Dias (PSDB) 
com 17%. Styvenson Valentim (Po-
demos) surge com 8%, enquanto 
Benes Leocádio (Republicanos) 
tem 5%. Nulos e brancos fi caram 
com 12%, enquanto 9% não soube-
ram responder.

2º Turno no RN
A pesquisa fez cenários de 2º tur-

no pelo Governo do RN. O Big Data 
mostrou um empate técnico entre 
Carlos Eduardo (PDT) e Fátima Be-
zerra (PT), com 35% x 33%. Nulos e 
brancos são 20% e 12% não soube-
ram responder. Se Fátima enfrentas-
se Álvaro Dias, sairia vitoriosa: 37% x 
27%. Nulos e brancos são 24% e não 
sabe, 12%. Com Benes Leocádio, 
Fátima teria 41%, contra 18%. Nulos 
e brancos somaram 27%, e 14% não 
souberam responder.

Senado RN
Para o Senado, única vaga no 

RN, Carlos Eduardo Alves (PDT) 
aparece com 26%, seguido por Ro-
gério Marinho (sem partido), com 
18%. Fábio Faria (PSD), tem 12%, 
enquanto Jean Paul Prates (PT) 
surge com 8%. Haroldo Azevedo é 
citado por 1% dos eleitores. Nulos 
e brancos são 26%, e 9% não sou-
beram responder. Outros cenários 
mostram Carlos Eduardo e Rogério 
a frente dos demais concorrentes.

DIVULGAÇÃO

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Tenha vergonha do que vo-
cê fala governadora Fáti-
ma Bezerra. Respeite os 7 

mil potiguares mortos e as milhares 
de pessoas que fi caram sequeladas 
que o seu governo deixa por falta de 
assistência à saúde. O governo fede-
ral passou 1 bilhão e 100 milhões de 
reais para o nosso Estado. E o maior 
sensacionalismo é você pagar os sa-
lários dos seus servidores atrasados 
com dinheiro do governo federal, que 
Bolsonaro (sem partido) enviou”. 

Foi com esse tom que o deputa-
do Coronel Azevedo (PSC) rebateu 
no Plenário da Assembleia Legis-
lativa do RN, as declarações feitas 
pela governadora Fátima Bezerra 
(PT). A petista, ao explicar a compra 
frustrada dos respiradores durante 
a pandemia da Covid-19 no Estado, 
chamou de “sensacionalismo” as crí-
ticas e os ataques que vem sofrendo 
dos opositores sobre a aquisição dos 
equipamentos por meio do Consór-
cio Nordeste, mas que nunca foram 
entregues, causando o prejuízo de 
R$ 5 milhões aos cofres públicos do 
Rio Grande do Norte. 

Segundo Azevedo: “Fátima em-

purra as vacinas compradas pelo 
governo federal, tirando fotos [e 
dizendo que foi ela que adquiriu], 
isso sim é que é sensacionalismo. É 
dizer que era contra a reforma da 
previdência e depois enviar para es-
sa casa legislativa, uma reforma que 
queria prejudicar os mais humildes 
e benefi ciar os poderosos, isso sim 
é sensacionalismo, Fátima”, acusou. 

O deputado estadual reprovou 
a forma como o governo de Fátima 
Bezerra conduziu as ações de en-
frentamento a pandemia no RN: “A 
governadora disse que agiu de boa 
fé. Primeiro, boa fé e PT não combi-
nam. A história demonstra e com-
prova isso. O governo do PT deixou 
um rastro de destruição, escândalos 
de corrupção e desmantelos de re-
percussão internacional. E no caso 
dos respiradores, foram R$ 5 mi-

lhões de reais que a sua má gestão 
provocou em calote ao povo do Rio 
Grande do Norte, inclusive a Polícia 
Federal esteve aqui afastando a sua 
secretária-adjunta de saúde [Maura 
Sobreira] e chama isso de sensacio-
nalismo?”, questionou o Coronel.

Ainda durante o seu discurso, 
Azevedo afi rmou: “Nós chamamos 
aqui o seu secretário de saúde [Ci-
priano Maia de Vasconcelos] e ele 
disse que tinha instalado leitos para 
o tratamento da Covid-19 em vários 
municípios do Estado. Eu fui a João 
Câmara e nem oxigênio tinha lá”, 
denunciou.

Azevedo enfatizou que a gover-
nadora do RN se promove ao “entre-
gar as viaturas mandadas pelo go-
verno federal e dizer ao povo que foi 
você [Fátima] que comprou e entre-
gou”, fi nalizou o deputado estadual. 

“É injusto, a população não 
tem mais poder de esco-
lha algum, só os políticos. 

Deixa de fora quem combate os 
crimes e corrupção e permite que 
os bandidos, ladrões, desonestos se 
candidatem. Isso não é democracia”. 
O desabafo do senador Styvenson 
Valentim revela a tristeza e o desa-
pontamento do parlamentar com a 
emenda que estabelece quarentena 
aos profi ssionais de segurança pú-
blica, juízes e membros do Ministé-
rio Público que queiram concorrer a 
um cargo eletivo no país, pelo novo 
Código Eleitoral aprovado pela Câ-
mara dos Deputados nesta quinta-
-feira (16).  Para ser válido em 2022, 
o projeto precisa ser aprovado pelo 
Congresso Nacional em no máximo 
duas semanas.

“Hoje são os juízes, membros do 
MP, policiais federais, rodoviários fe-
derais, policiais civis, guardas muni-
cipais, militares e policiais militares. 
Amanhã serão os professores, jorna-
listas, médicos, advogados. Estão es-
colhendo quem os brasileiros podem 
escolher como seus representantes. 
Que democracia é essa que não per-
mite que servidores públicos com 
conduta ilibada possam concorrer? 
Qual a razão desse critério de inelegi-
bilidade para os servidores públicos? 
Quais parlamentares do RN votaram 
a favor disso?”, questionou o senador.

Para Styvenson, não é justo im-
por barreiras de inelegibilidade para 

aqueles que são servidores públicos 
e que podem, devido ao seu trabalho, 
serem reconhecidos e aclamados ao 
pleito eleitoral. “Quem deve ser ine-
legível é gente desonesta, corrupta, 
improba e os ladrões. E por que uma 
quarentena tão longa? Isso não é jus-
to com a população, nem com quem 
é honesto e deseja concorrer a um 
cargo público”, enfatizou.

O novo Código Eleitoral, Projeto 
de Lei 112/2021, aprovado na forma 
do substitutivo da relatora, a deputa-
da Margarete Coelho (PP-PI), agora 
será analisado pelo Senado Federal.  

Quarentena
Nesta última votação, o Plenário 

da Câmara retomou o tema da qua-
rentena, que será exigida de certas 
categorias para poderem disputar 
as eleições. Por 273 votos a 211, os 
deputados aprovaram emenda de-
terminando o desligamento dos 
cargos, quatro anos antes do pleito, 
para juízes, membros do Ministério 
Público, policiais federais, rodoviá-
rios federais, policiais civis e guardas 
municipais.

Quanto a militares e policiais 
militares, os quatro anos deverão ser 
anteriores ao começo do período de 
escolha dos candidatos e das coliga-
ções previsto para o ano eleitoral, que 
começa em 20 de julho. Entretanto, 
até as eleições de 2026 vale o afasta-
mento pela regra geral, em 2 de abril 
do ano eleitoral.

Azevedo manda Fátima 
Bezerra “tomar vergonha”
OPOSIÇÃO | Deputado 
questiona governadora 
a respeito dos prejuízos 
causados à população, em 
decorrência da Covid

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Azevedo: “Sensacionalismo é pagar salários atrasados com dinheiro do governo federal”

NOVO CÓDIGO ELEITORAL

“A população não tem 
mais poder de escolha 
algum”, diz Styvenson



Natal, sexta-feira, 17 de setembro de 2021 7Economia

O Sistema FIERN, por meio do 
Instituto SENAI de Inovação 
em Energias Renováveis (ISI-

-ER), e a Agência Espacial Brasileira 
(AEB) formalizaram nesta quinta-
-feira 16, em Natal, um acordo de 
cooperação técnica que deverá abrir 
perspectivas inéditas para o desen-
volvimento e uso de satélites, radares 
e outras tecnologias nacionais pela 
primeira vez focadas no setor de 
“energias limpas”.  

A estratégia pretende ajudar a 
impulsionar o mapeamento de áre-
as maiores e mais remotas - como o 
mar - para medir o potencial de ge-
ração, por exemplo, em futuros par-
ques eólicos, detectar a necessidade 
de manutenção e operação de equi-
pamentos instalados nessas áreas, 
além de reduzir custos com esse tipo 
de levantamento, que chegam à casa 
de milhões de dólares.  

Hoje, o uso de equipamentos es-
paciais - ou satelitais - como esses, 
ainda é considerado incipiente no 
setor elétrico brasileiro e depende de 
tecnologias estrangeiras.  

“O Sistema FIERN, através do ISI 
de Energias Renováveis, abre a opor-
tunidade de um trabalho junto com 
a Agência para comprovar dados 
que já existem e dados que vão ser 
apurados, podendo trazer melhorias 
de qualidade dessas informações no 
campo das energias renováveis - em 
que o RN é líder no país -, de modo 

FIERN e Agência Espacial Brasileira oficializam acordo 
para impulsionar investimentos em energias renováveis 
COOPERAÇÃO | Documento 
aponta a expectativa de que 
os trabalhos proporcionem a 
criação de um ecossistema 
capaz de estimular 
investimentos, produtividade 
e competitividade

FIERN

FIERN

Acordo de cooperação deverá abrir perspectivas para o desenvolvimento e uso de satélites, radares e outras tecnologias

Reunião defi niu que a estratégia pretende ajudar a impulsionar o mapeamento de áreas maiores e mais remotas 

a dar mais segurança às empresas de 
que esses dados poderão ser utiliza-
dos nos seus projetos e de que elas 
poderão fazer os seus investimentos 
com mais tranquilidade”, comentou 
o presidente do Sistema FIERN e do 
Conselho Regional do SENAI-RN, 
Amaro Sales de Araújo.  

O documento assinado entre as 
partes aponta a expectativa de que os 
trabalhos que serão realizados a par-
tir do acordo proporcionem a criação 
de um ecossistema capaz de estimu-
lar investimentos, mais produtivida-
de e competitividade para indústrias 
desses e de outros segmentos. 

“Nós acreditamos que podemos 
contribuir muito com a coleta de 

informações ambientais que permi-
tam conhecer melhor toda a nossa 
atmosfera, toda a dinâmica que pode 
contribuir para energia fotovoltaica e 
energia eólica, ou seja, existe um mar 
de possibilidades que podemos explo-
rar com toda a capacidade que já se 
tem instalada aqui”, disse o presidente 
da AEB, Carlos Moura, durante a sole-
nidade realizada na Casa da Indústria, 
explicando que  “usar sistemas espa-
ciais, olhando de cima o país, uma 
região, com auxílio de sensores na 
superfície” facilita, acelera e barateia 
a coleta de mais informações para 
análises de meteorologistas e pesqui-
sadores que irão subsidiar decisões de 
investimentos e operações do setor.  

O acordo
O diretor regional do SENAI no 

estado, Emerson Batista, explica que 
o acordo tem 11 objetivos específi -
cos voltados à aplicação do uso de 
tecnologias e serviços espaciais no 
campo das energias renováveis, com 
amplitude de expansão para outras 
áreas onde a tecnologia via satélite, 
por exemplo, pode atuar. O alcance 
do projeto, explica ainda, não está 
restrito ao Rio Grande do Norte. “A 
ideia dos 27 Institutos SENAI de Ino-
vação no Brasil é o desenvolvimento 
para ação em qualquer lugar do país 
e assim também acontece com esse 
projeto do ISI-ER. A abrangência dele 
é nacional”, disse.  

O acordo terá duração de 36 me-
ses. A AEB terá papel de articulado-
ra no projeto. Ao ISI-ER - principal 
referência do SENAI no Brasil para 
pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção com foco em energias renováveis 
- caberá atrair empresas que queiram 
investir no desenvolvimento das tec-
nologias espaciais de olho no setor. 
Mas não só isso. 

“A médio prazo pretendemos 
participar do lançamento de satéli-
tes com sensores capazes de gerar 
informações para melhorar a quali-
dade dos dados que nós produzimos 
em terra”, diz o diretor do ISI-ER e 
do Centro de Tecnologias do Gás e 
Energias Renováveis (CTGAS-ER), 
Rodrigo Mello, ressaltando que o 
Instituto sediado em Natal é o único 
órgão no Brasil que faz medições pro-
priamente ditas no mar, para realizar 
previsões de geração de energia. “E 
esse projeto vai trazer perspectiva de 
melhora de qualidade desses dados, 
pois nós estaremos gerando (energia) 
aqui em baixo com uma visão lá de 
cima”, reforça.  

Desenvolvimento 
Do ponto de vista prático, o coor-

denador de Pesquisa & Desenvolvi-
mento do ISI-ER, Antonio Medeiros, 
explica que “um dos objetivos é esti-
mular empresas brasileiras a investi-
rem em desenvolvimento de tecnolo-
gia espacial - ou satelital - o que inclui 
satélites e radares, por exemplo, para 
coletas de dados mais precisas com 
aplicação especifi camente no setor 
de energias renováveis”.  

Também abriria-se caminho, 
por exemplo, para redução de custos 
com medição, com possibilidades 
de uso dessas tecnologias para ava-
liação de áreas maiores - e remotas, 
em vez de mapeamentos realizados 
“ponto a ponto” como ocorre hoje.  

“Essa tecnologia reduz o custo 
porque você pode varrer uma área 
grande de uma única vez. No lugar 
de ter várias torres de medição, com 
custo mínimo de US$ 2 milhões anu-
ais com cada uma delas, você só teria 
uma torre e validaria com tecnologia 
satelital e modelagem”, exemplifi ca o 
pesquisador. “Seria como fazer uma 
varredura de um estado por vez, de-
terminando o potencial energético 
daquela região com menor incerte-
za”, diz ele, acrescentando que no 
caso do off shore, por exemplo, em 
que os ambientes estariam a muitas 
milhas náuticas de distância, será ca-
da vez mais necessário ter caminhos 
e canais de comunicação disponíveis 
para medir as variáveis envolvidas.  

A estratégia, segundo Medeiros, 
seria capaz de reduzir o grau de in-
certeza em investimentos voltados 
a energia solar fotovoltaica, energia 
hídrica e ao promissor segmento de 
off shore, de energia eólica - a geração 
da “energia dos ventos”, no mar. 

“A gente enxergou uma oportu-
nidade de desenvolver tecnologia 
nacional para suprir as necessidades 
do setor, que vão surgir só daqui a 10 
anos, quando os parques (no mar) 
estiverem em operação, ou daqui a 
cinco, quando estiverem em fase de 
prospecção”, complementa. Segundo 
informações do Ibama, 23 projetos 
de geração de energia eólica off shore 
estão em processo de licenciamento 
no órgão, de olho nos estados do Rio 
Grande do Norte, Ceará, Rio de Janei-
ro, Piauí, Espírito Santo, Rio Grande 
do Sul e Bahia.

Sistema FIERN abre a 
oportunidade de um 
trabalho com a Agência 
Espacial Brasileira”

“
AMARO SALES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DO SISTEMA FIERN
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As exportações do Rio Gran-
de do Norte registraram em 
agosto o segundo pior desem-

penho neste ano. O envio de merca-
dorias para o mercado internacional 
contabilizou um volume de US$ 14,6 
milhões, uma queda de 49,4% em 
relação ao mês anterior, quando as 
exportações potiguares somaram 
mais de US$ 29 milhões. Essa desa-
celeração, somada a um aumento de 
40% nas importações do estado, foi 
decisiva para a balança comercial do 
Rio Grande do Norte fechar o oitavo 
mês de 2021 com um défi cit de US$ 
10,3 milhões. Porém, no acumulado 
do ano, o saldo é positivo com um 
volume de US$ 25,5 milhões.

Os dados sobre a venda de merca-
dorias potiguares no mercado inter-
nacional estão na edição de agosto do 
Boletim da Balança Comercial do RN, 
divulgado pelo Sebrae no Rio Grande 
do Norte nesta quinta-feira 16. O in-
formativo é mensal e traz a evolução 
dos principais resultados, envolvendo 
as importações e as exportações do 
estado. O boletim está disponível para 
consulta e download no portal da ins-
tituição (www.rn.sebrae.com.br) 

O desempenho baixo das expor-
tações no mês passado, entre outros 
fatores, pode estar relacionado ao 
período de entressafra do melão, 
que tradicionalmente fi gura entre os 
principais itens da pauta de exporta-
ção do estado. “A retomada do plantio 
ocorre, normalmente, no fi nalzinho 
de julho. E as exportações da fruta 
começam de fato a partir da segunda 
quinzena de agosto. Por isso, não há 
números expressivos de exportação 
de melão neste mês”, explica o analis-
ta técnico e gestor de Fruticultura do 
Sebrae-RN, Franco Marinho.

A entressafra do melão contri-
buiu para a baixa nas exportações do 
Rio Grande do Norte em agosto. Mas 
o volume acumulado entre janeiro 
e agosto são da ordem de US$ 227,3 
milhões – 47% maiores que o mesmo 

período do ano passado
Dessa forma, o ranking de produ-

tos mais exportados sofreu alteração 
e até o petróleo, que vinha fi gurando 
nos três meses anteriores entre as 
mercadorias mais exportadas, saiu 
das primeiras posições. As lagostas 
foram o item com maior volume de 
negociação, com um total de US$ 2,5 
milhões. O segundo produto com 
maior volume enviado para o exte-
rior foram os tecidos de algodão, com 
uma negociação de US$ 1,3 milhão. 
Juntos alguns produtos de origem 
animal atingiram um volume de US$ 
1,7 milhão. As balas e confeitos de 
caramelo entraram no ranking com 
vendas que chegam a US$ 767,9 mil.

Os Estados Unidos foram o princi-
pal parceiro comercial do Rio Grande 
do Norte em agosto, com acordos que 
totalizaram US$ 6,8 milhões, princi-
palmente pelas aquisições de lagos-
tas. A China também adquiriu o crus-
táceo inteiro e as exportações para o 
país asiático somaram US$ 840 mil. 
Os tecidos foram principalmente para 

a Colômbia e o Peru. No acumulado 
do ano, as exportações do Rio Grande 
do Norte totalizam US$ 227,3 milhões. 
Esse volume é 47% maior que o acu-
mulado no mesmo intervalo de 2020, 
quando as exportações do RN chega-
ram a US$ 154,6 milhões.

De julho para agosto, as importa-
ções do Rio Grande do Norte saíram 
de US$ 17,8 milhões para mais de 
US$ 25 milhões. Isso representa um 
crescimento de 40,2% e, em relação 
ao mesmo mês do ano passado, um 
aumento de 95,5%, já que em agosto 
de 2020 o RN importou um total de 
apenas US$ 12,8 milhões. Os princi-
pais produtos importados no mês 
passado foram os trigos, com uma 
negociação de US$ 11,4 milhões, 
seguidos das torres de aço ou ferro 
usadas na indústria eólica. Foram 
trazidos US$ 4,1 milhões em insumos 
para essa cadeia produtiva, que posi-
ciona o Rio Grande do Norte como o 
estado com a maior capacidade ins-
talada de usinas eólicas em operação 
comercial do Brasil.

O maior montante gerado pela 
importação de mercadorias veio 
da Argentina, devido às torres pro-
venientes desse país vizinho, com 
um volume de US$ 6,7 milhões. Os 
Estados Unidos com importações 
da ordem de US$ 5,5 milhões, prin-
cipalmente pelo trigo, que também 
veio da Rússia e do Canadá. A China 
apareceu na terceira posição com 
um volume de US$ 3, 2 milhões, valo-
res endossados principalmente pela 
importação de policloreto de vinila.

Analisando as importações do 
Rio Grande do Norte acumuladas 
nos oito primeiros meses do ano, o 
estado soma US$ 201,7 milhões em 
importações – 78,2% maiores que o 
acumulado em 2020. E descontando 
o volume das exportações, da ordem 
de US$ 227,3 milhões – 47% maiores 
que o mesmo período do ano passa-
do -, o saldo da balança acumula um 
superávit de US$ 25,5 milhões, que é 
38,2% menor que o saldo registrado 
entre janeiro e agosto de 2020, quan-
do o saldo foi de US$ 41,4 milhões.

Balança do RN encerra agosto
com déficit de US$ 10,3 milhões

ECONOMIA | As exportações 
potiguares caíram quase 
pela metade de um 
mês para o outro e as 
importações apresentaram 
crescimento. Com isso, o 
saldo da balança comercial 
terminou negativo

Desempenho baixo, entre outros 
fatores, pode estar relacionado ao 
período de entressafra do melão

REPRODUÇÃO

Apesar da queda registrada em agosto, no acumulado do ano, o saldo é positivo com um volume de US$ 25,5 milhões
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Diante do risco de um novo 
colapso no abastecimento 
d’água ser registrado nas 

cidades de Acari e Currais Novos, 
no Seridó potiguar, o presidente 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, deputado Eze-
quiel Ferreira (PSDB), reuniu os 
prefeitos Fernando Bezerra, (SDD) 
de Acari, e Odon Júnior (PT), de 
Currais Novos, além do superin-
tendente da Caern, Roberto Sérgio 
Linhares, e o secretário estadual 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, João Maria Cavalcanti. 
O encontro, que também contou 
com a presença do deputado Fran-
cisco do PT, teve como objetivo 
buscar uma solução para se ante-
cipar ao problema e amenizar os 
efeitos que atingirão os cerca de 60 
mil habitantes das duas cidades.

“Importante agradecer a pre-
sença de todos que estiveram 
conosco nesse encontro para 
esta reunião que, na verdade, se 
antecipa a questão para que não 
ocorra os mesmos problemas que 
já assistimos no passado. Esse ano 
tivemos um inverno fraco, e se 
mantendo essa possível estiagem, 
temos que buscar alternativas. E 
aqui conseguimos chegar a esse 
entendimento que atende a estas 
cidades de maneira emergencial”, 
disse Ezequiel. O presidente da 
Casa ainda destacou que a solução 
defi nitiva para esta situação será a 

PLANEJAMENTO| Encontro 
teve como objetivo buscar 
uma solução para se 
antecipar ao problema e 
amenizar os efeitos que 
atingirão cerca de 60 mil 
pessoas nas duas cidades

Ezequiel Ferreira reúne prefeitos, Caern e Semarh por 
solução a colapso de água em Acari e Currais Novos

ALRN

ALRN

Encontro reuniu prefeitos Fernando Bezerra e Odon Júnior, além do superintendente da Caern, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e deputado Francisco do PT

Deputado Ezequiel Ferreira destacou que a solução defi nitiva para a situação será a conclusão do Projeto Seridó

conclusão do Projeto Seridó, que 
está em vias de ser iniciado pelo 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional. Ezequiel revelou que 
buscará contato com o ministro 
Rogério Marinho para tentar ace-
lerar os trâmites deste projeto. 

O pleito principal apresentado 
pelos dois prefeitos na reunião para 
evitar colapso no abastecimento a 
partir de janeiro de 2022 foi a reati-

vação de uma adutora de engate rá-
pido. O superintendente da Caern 
garantiu que, por enquanto, o abas-
tecimento nos dois municípios está 
sob controle. A estatal, no entanto, 
assumiu o compromisso de iniciar 
os testes na adutora de engate rá-
pido no mês de novembro. “Esta 
é uma solução emergencial, não 
é para ser usado normalmente. O 
ideal é termos uma adutora defi -

nitiva. Mas, enquanto isso, vamos 
adotar medidas para evitarmos um 
problema ainda maior”, disse Ro-
berto Sérgio Linhares.

A Caern também estuda a pos-
sibilidade de iniciar um rodízio no 
abastecimento das cidades já em 
outubro, como forma de reduzir 
o gasto dos recursos disponíveis 
atualmente. Hoje, o açude Gar-
galheiros conta apenas com 14% 
da sua capacidade hídrica. Além 
disso, ainda adotará ações para 
evitar a captação da água do açude 
Dourado para outros fi ns que não 
sejam o uso humano. 

O secretário João Maria Caval-
canti ressaltou a importância da 
iniciativa do presidente da Assem-
bleia em reunir os envolvidos na 
questão para buscar um entendi-
mento, e enfatizou a necessidade 
de união na busca pelo Projeto 
Seridó. “Faço inclusive um apelo 
para que possamos buscar junto a 
Codevasf uma maior rapidez com 
o projeto”, completou.

Para o prefeito de Currais No-
vos, Odon Júnior, “o momento é de 
união entre todos para que o Esta-
do possa se antecipar a essa pro-
blemática que se aproxima e que 
a população tenha o suporte dessa 
adutora de engate rápido”. Fernan-
do Bezerra, prefeito de Acari, tam-
bém destacou o entendimento ob-
tido no encontro, afi rmando que os 
gestores se sentiram contemplados 

com o compromisso assumido pela 
Caern. “Precisamos preparar alter-
nativas para o cenário mais crítico 
e a Caern fará os testes para que o 
equipamento possa ser utilizado 
caso necessário”, disse.

Além dos nomes já citados, 
a reunião ainda contou com as 
presenças do ex-prefeito de Acari, 
Isaias Cabral, do secretário muni-
cipal de Infraestrutura de Currais 
Novos, Elton do Ó, e do assessor da 
Prefeitura de Acari, Raul Dantas. 
Também esteve presente o diretor 
de Representação Institucional da 
Assembleia, Rodrigo Rafael.

Esse ano tivemos um 
inverno fraco, e se 
mantendo essa possível 
estiagem, temos que 
buscar alternativas. E 
aqui conseguimos chegar 
a esse entendimento que 
atende a estas cidades 
de maneira emergencial”

“
EZEQUIEL FERREIRA
PRESIDENTE DA ALRN
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A Empresa ANTONIA VIEGAS CABRAL - ME, CNPJ 08.577.694/0002-17, Inscrição Estadual 
20.023288-6, localizada na Avenida Monsenhor Paiva, 515, Centro, Vera Cruz, RN, comunica que nesta 
data, 02/08/2021, foi extraviada a Impressora de Cupom Fiscal de Marca SCHALTER, Modelo 
SCHALTER SCFI 1E 3.16, Número de Série 1142161 juntamente com toda jornada fiscal, conforme 
boletim de ocorrência 2021/0000184762-1.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 060/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 060/2021 - Processo Administrativo nº 4409/2021 - Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos para Transporte Escolar, 
sem Motorista e sem Combustível, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 
08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS ) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 16 de Setembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRENCIA PÚBLICA no 003/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN – 
CPL/PMG, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público 
que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a ver:
- CONCORRENCIA PÚBLICA no 003/202021 - Processo Administrativo nº 4788/2021 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
RAMPAS E ESCADAS NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 20 
DE OUTUBRO DE 2021, PELAS 09H00 ( NOVE HORAS) (Horário Local).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000, 07:00h às 13:00h, de segunda as sexta-feira.
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail: 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

Guamaré (RN), 16 de Setembro de 2021.
A COMISSÃO

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

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CPF nº 139.279.494-34, torna Público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a RLS – 
Renovação de Licença Simplificada - para a atividade de Piscicultura em tanque-rede/gaiola, localizada no Sitio 
Caiçara S/N - Barragem De Umari - Zona Rural de Upanema/RN. 
 

Everaldo Francisco do Nascimento 
Empreendedor 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO NEY NUNES DE MELO, CPF nº 506.851.804-25, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS - Licença 
Simplificada - para a atividade de carcinicultura, localizada no Sitio Rufino, 70, Distrito Quixabas de Macau /RN. 
 

Francisco Ney Nunes de Melo 
Empreendedor 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
FUTURA NE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, CNPJ 19-521.895/0001-38, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para uma Facção de peças do vestuário, localizada na Rua José Alves da 
Silva, N° 255, Barra Nova, Caicó/RN - CEP: 59.300-000. 

 
Márcia Hazan Ribeiro Sant’anna 

Proprietária 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
G J SANTOS DE OLIVEIRA, CNPJ: 70.156.112/0004-64, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença de Operação – LO 
para o Posto São João, localizado na Rua Feliciano Tetéu, 90 A, Porto de São Pedro, 59500-000, Macau RN. 
 

Gonçalo João Santos de Oliveira 
Proprietário 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOSÉ BERNARDINO SOBRINHO, CPF nº 137.503.134-15, torna Público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a RLS – Renovação de 
Licença Simplificada - para a atividade de Piscicultura em tanque-rede/gaiola, localizada no Sitio Caiçara S/N - 
Barragem De Umari - Zona Rural de Upanema/RN. 
 

José Bernardino Sobrinho 
Empreendedor 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

JOSUE AMORIM CUNHA, CNPJ: 41.178.488/0001-29 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
com prazo de validade até 26/08/2027 em favor do empreendimento com a atividade de TRANSPORTE DE 
CARGAS PERIGOSAS, Localizado na RUA JOÃO XAVIER PEREIRA SOBRAL, 1038 - SALA 01 
PLANALTO CEP: 59.570-000 no município de CEARÁ-MIRIM/RN. 
 

JOSUE AMORIM CUNHA  
TITULAR 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA 

 
JPMF MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA, 37.845.171/0002-02, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada Prévia - LSP para a construção de um prédio comercial localizado na Avenida da 
Independência, n 2002, bloco A/B, Bairro Centro, Pau dos Ferros, CEP: 59.900-000.  
 

João Paulo Estevam  
Diretor Operacional 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
J. S. DA SILVA - ME de CNPJ: 05.688.997/0001-38, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO – Licença de 
Regularização de Operação, para a Indústria de Cerâmica, localizada no Sítio Caldeirão, s/n – Zona Rural 
Parelhas/RN. 

JOSÉ SIMÃO DA SILVA 
Dir. Presidente 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

O Presidente do MONAMY FUTEBOL CLUBE, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com o inciso III 
do artigo 27 do estatuto da entidade, CONVOCA, todos os sócios quites com a tesouraria do clube, para uma 
reunião de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 14 de outubro de 2021 às 19hs30min em 
primeira convocação e às 20hs em segunda convocação com qualquer número, tendo como local a sede na 
Rua Vereador Cauby Barroca, 464 – Rocas – Natal/RN, para deliberar a seguinte ordem do dia:  
1 – Eleição para Presidente e Vice-Presidente do MONAMY F.C., para o biênio 2022/2023;  
2 – Eleição para os Membros Efetivos e Suplente do Conselho Fiscal do MONAMY F.C., para o biênio 
2022/2023. Dê-se Ciência, publique-se, cumpra-se e arquive-se.  

 
Natal-RN, 14 de setembro de 2021. 

  
Wilton Barros de Goes  

Presidente 

CONCESSÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO  
 

NIVALDO P DOS SANTOS DERIVADOS DE PETROLEO, CNPJ: 32.304.165/0001-43 torna público que 
Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
CONCESSÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 03/09/2025 em favor do 
empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado na RUA 
4 DE OUTUBRO, 210, BAIRRO ALVORADA CEP: 59.547-000 no município de PEDRA PRETA/RN. 
 

NIVALDO PINTO DOS SANTOS  
TITULAR 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

NOSSA SENHORA APARECIDA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 
07.492.224/0001-07 torna público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 14/12/2021 em 
favor do empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado 
na ROD BR 304 KM 296 CHACARA PARAISO 0001 TODO, 21 DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 59.280-000 
no município de MACAIBA/RN. 

ANA PATRICIA OLIVEIRA SILVA 
TITULAR 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

O senhor ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA de CPF: 093.406.020-72, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação – LO, com prazo de validade até 09/09/2027, para desenvolver a atividade de Extrativismo Mineral – 
Catação Manual de Feldspato e Quartzo em uma área de 16,64 há e volume de 40,00 m3/mês, localizada no 
Sítio Quintos de Baixo, s/n – Zona Rural – Parelhas/RN. 
 

ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA 
Diretor - Responsável 

PF apreende mais 
de R$ 600 mil e 
prende foragido 
da Justiça

EM NATAL

A Polícia Federal, em ação 
integrada com a Polícia Ro-
doviária Federal,, defl agrou 

na manhã desta quinta-feira 16, na 
Grande Natal, a operação Conexão 
Audi, para prender um foragido 
Justiça de São Paulo, condenado 
por tráfi co de drogas, roubo, se-
questro e formação de quadrilha.

Cerca de 32 policiais cumpriram 
dois mandados de busca e apreen-
são e um mandado de prisão expe-
didos, respectivamente, pela 2ª Vara 
da Justiça Federal/RN e pela Vara de 
Execuções Penais de São José do Rio 
Preto/SP, além do bloqueio de con-
tas bancárias e sequestro de bens.

A investigação teve início em 
junho de 2020, a partir da abor-
dagem de um motorista durante 
fi scalização da Polícia Rodoviária 
Federal na BR 320, em Campina 
Grande/PB. Naquela oportunida-
de, o condutor levantou suspeita 
por estar acompanhando um ca-
minhão que tinha se envolvido em 
um acidente de trânsito quando 
levava um contêiner carregado de 
mangas e que seguia para expor-
tação através do Porto de Natal.

Assim, tendo em vista as cir-
cunstâncias relacionadas às decla-
rações prestadas no momento da-
quela abordagem e, levando-se em 
conta que nos últimos anos foram 
registradas diversas apreensões de 
drogas no porto de Natal, geralmen-
te com enxerto de entorpecente em 
cargas de frutas a serem exportadas 
para a Europa, a Polícia Federal foi 
avisada e entrou nas investigações 
conseguindo descobrir a verdadeira 
identidade do acusado, bem como 
a sua localização em Natal, além de 
constatar que ele adquiriu nos últi-
mos dois anos diversos bens como 
veículos, caminhões e reboques, 
munido de documentos e se pas-
sando por outra pessoa.

Também foi levantado que o 
investigado, foragido desde 2018 
quando cumpria pena em regime 
semiaberto, possui antecedentes 
criminais por receptação, tráfi co de 
drogas e associação para o tráfi co.

Durante as buscas realizadas 
nesta quinta-feira, os policiais 
apreenderam com o acusado um 
total de R$ 613.904,00 em espécie, 
uma pistola cal. 45, munições de 
igual calibre, 11 celulares, motoci-
cleta, veículos de luxo, alguns dos 
quais zero km, e seis cavalos.

Além do cumprimento do 
mandado de prisão, o envolvido 
também foi autuado em fl agrante 
por posse irregular de arma de fogo.

Após submetido a exame de 
corpo de delito no ITEP, o homem 
foi encaminhado à sede da PF, no 
bairro de Lagoa Nova, em Natal.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MARIA AUXILIADORA DANTAS DO NASCIMENTO, CPF nº 474.530.874-49, torna Público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
RLS – Renovação de Licença Simplificada - para a atividade de Piscicultura em tanque-rede/gaiola, localizada 
no Sitio Caiçara S/N - Barragem De Umari - Zona Rural de Upanema/RN. 

 
Maria Auxiliadora Dantas do Nascimento 

Empreendedor 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

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

Sebastião Bento da Silva 
Presidente da Associação 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161071/TEC/RLO-0447, com prazo de validade até 

15/09/2024, em favor de 1 (uma) linha de surgência (linha de Plunger Lift) do poço petrolífero de código:   7-
LOR-0075HP-RN: 9.389.418,20 mN; 666.077,40 mE, com 2.178,71 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC) LOR-CENTRAL (9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE). Localizado no 
Campo de Produção de Lorena, Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-165259/TEC/RLO-0757, com prazo de validade até 
22/11/2024, em favor de 1 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código:   7-BAL-0077A-RN: 
9.406.091,25 mN; 652.729,75 mE, com 1.417,05 metros, e produção escoada para a Estação Coletora 
Satélite (ECS) BAL-A (9.405.901,53 mN; 651.864,43 mE). Localizado no Campo de Produção de Baixa do 
Algodão (BAL), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 803.004/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 
8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 01/2010 – 
SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, 
informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica nº 049/2021, 
tendo como objeto: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN”. O local de realização será o 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados devem se credenciar junto ao 
sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 17 de 
setembro de 2021 às 09hs. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05 de outubro de 2021 às 
08hs.  INÍCIO DA DISPUTA:  05 de outubro de 2021 às 08hs01min. As especicações estão 
estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos 
sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 16 de setembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 903.009/2021

O Pregoeiro Ocial da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN designado pela portaria nº 303 
de 01 de julho de 2021, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados 
que a licitação referente à Pregão Eletrônico 048/2021, visando “Aquisição de medicamentos 
através de oferta de maior percentual de desconto, sobre a tabela da ABC FARMA, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN”, está 
SUSPENSA em decorrência de incompatibilidade entre a forma usual de realização do pregão em 
epígrafe junto ao sistema utilizado para realização do mesmo (Portal de Compras Públicas).  Após 
serem realizadas estudos nas inconsistências encontradas, o Aviso de Licitação e Edital serão 
republicados com uma nova data para abertura do certame. Informações pelo E-mail: 
cpl_js@outlook.com.

Jardim do Seridó/RN, 16 de setembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas, que retornará a sessão no dia 
14/09/2021, às 15 horas do Pregão Eletrônico 132/2021, destinado a AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
DE DUAS RODAS ESTILO "TRAIL" E DE ESCOLTA COM ACESSÓRIOS E CAPACETES 
ESCAMOTEÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO OBJETIVANDO O 
REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em 
virtude de diligências para estudo de mercado, que comprovaram viabilidade de preços registrados 
acima do orçado inicialmente nos autos e divulgados na sessão do dia 18 de junho de 2021, através 
do site www.licitacoes-e.com.br. Qualquer pedido de esclarecimento enviar no e-mail 
pegovernocidadao@gmail.com ou através do telefone 84 32321964.

Natal/RN, 09 de setembro de 2021
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2021

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 145/2021 - 00210038.002889/2021-18, ID 163 GO-1, destinado a aquisição de viaturas 
tipo moto aquática, sessão para o dia 30 de setembro de 2021, às 11:00 horas (horários de 
Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no 
referido site do Banco do Brasil, sob o nº 883094. Esclarecimentos necessários estarão 
disponíveis no site www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também 
na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada 
na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro 
Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 
3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal/RN, 16 de setembro de 2021
Maretânea Medeiros de Araújo - Pregoeira CMEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço Item, referente a CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ADMINITRATIVA NO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN. Conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA 
DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Dia 29/09/2021, às 08;30h00min. 
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ: Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF). O Edital e seus anexos estarão disponíveis, podendo ser 
solicitado no e-mail: tangara.cpl@gmail.com, a partir do dia 17/09/2021 de segunda a sexta-feira, das 
08:00 as 16:00 horas.

Tangará/RN, 16 de setembro de 2021
O Pregoeiro Ocial

Prefeitura vai permitir venda de 
atividades turísticas em Ponta Negra

Tendo em vista a necessidade 
de disciplinar as ocupações 
decorrentes da comercializa-

ção dos serviços de passeios e ativi-
dades turísticas, em áreas públicas 
situadas na orla marítima de Ponta 
Negra, a Prefeitura de Natal vai emi-
tir, a título precário, autorizações 
para evitar uso indevido desse co-
mércio, em especial da faixa de areia 
e calçadões da praia. O Decreto com 
as regras foi publicado, no Diário 
Ofi cial do Município (DOM), desta 
quinta-feira 16.

Pelo decreto fi cou estabelecido 
que a prestação dos serviços de 
venda de passeios e atividades tu-
rísticas somente poderá ser desem-
penhada em área pública, mediante 
prévia autorização, expedida a títu-
lo precário pela secretaria e Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
mediante pagamento de taxa de 
licença. Sendo vedada a prestação 
desses serviços em área pública de 
forma itinerante e em local diverso 
da autorização. E, só poderá ser 
concedida à pessoa jurídica, sendo 
vedada a locação, sublocação, venda 
ou transferência a qualquer pessoa, 
física ou jurídica.

As autorizações visam garantir a 
livre circulação de pedestres nas cal-
çadas e passeios públicos, bem como 
o livre acesso ao mobiliário urbano e 
adequada visibilidade dos motoristas 
nas vias públicas. Além disso, as ocu-
pações não podem interferir ou res-
tringir as áreas destinadas a pedestres 
e as rotas acessíveis, nas ciclovias e fai-
xas de estacionamento ou as destina-
das a embarque de passageiros, carga 
e descarga de mercadorias e nas redes 
de infraestrutura e demais equipa-
mentos urbanos existentes, cabendo 
ao ocupante o ônus da recuperação 
de qualquer dano e, principalmente, 
não ocupar a faixa de praia.

Também fi cou estabelecido que 
a montagem da estrutura autorizada 
precariamente deverá ocorrer diaria-
mente das 7h às 17 horas, ser de fácil 
remoção e não poderá ocupar uma 
área superior a seis metros quadra-
dos. Deve manter o afastamento mí-
nimo de dois metros, das paradas de 
ônibus e não obstruir o acesso à faixa 
de travessia de pedestres.

Os interessados deverão compa-
recer a Semurb, das 8 às 14 horas. As 
autorizações têm vigência máxima 
de um ano, a contar da data da sua 
expedição, podendo ser renovada, 
mediante requerimento formaliza-
do perante a Semurb, com 120 dias 
de antecedência do vencimento. 
O termo de autorização deverá ser 
mantido no local, para permitir a 
fi scalização da atividade.

DISCIPLINA | Decreto com 
as regras foi publicado, no 
Diário Oficial do Município 
desta quinta-feira 16

SEMURB

Autorizações visam garantir livre circulação de pedestres nas calçadas e passeios



• Geral Natal, sexta-feira, 17 de setembro de 202112

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
REJANE MAGALHÃES BERNADINO, CPF nº 026.703.184-01, torna Público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a RLS – Renovação de 
Licença Simplificada - para a atividade de Piscicultura em tanque-rede/gaiola, localizada no Sitio Caiçara S/N - 
Barragem De Umari - Zona Rural de Upanema/RN. 
 

Rejane Magalhães Bernadino 
Empreendedor 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Rio Mossoró (EC-RMO) 

9.409.818,00 m N / 672.369,00 m E, localizado no polo RFQ, Campo de Produção de Rio Mossoró, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) Oleoduto: RFQ-LV / EC LPX (6" X1,5KM) 9.389.547 m N; 
667.519 m E, localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Felipe Guerra 
/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 11 (Onze) Linhas de surgência para os poços petrolíferos de código 1-
BE-0001D-RN,7-BE-0002-RN,7-BE-0003-RN;7-BE-0004-RN;7-BE-0007-RN;7-BE-0009-RN;3-BE-0012-RN;7-BE-
0013-RN;7-BE-0014-RN;7-BE-0016-RN;7-BE-0017-RN, localizado no polo RFQ, Campo de Produção de Boa 
Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 1 (uma) Linha de surgência para o poço petrolífero de código 7-LV-
0050D-RN, localizado no polo RFQ, Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas /RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-PTR-0004A-RN, localizado no Polo 
RFQ, Campo de Produção de Paturi, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 1 (uma) Linha de surgência para o poço petrolífero de código 7-LV-
0066DA-RN, localizado no polo RFQ Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas /RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

Integrantes da Destaque Promo-
ções, empresa responsável pelo 
Carnatal, e gestores da Secretaria 

Estadual de Saúde se reuniram nesta 
quinta-feira 16 para defi nir os últi-
mos ajustes sobre a realização da mi-
careta em 2021. Segundo o diretor da 
Destaque, Roberto Bezerra, a sinali-
zação da pasta foi positiva e há chan-
ces de o evento acontecer seguindo 
todos os protocolos sanitários.

A decisão fi nal deve ser emitida 
até a próxima semana. Se aprovado, 
o evento deve acontecer de 9 a 12 
de dezembro. Em conversa com o 
Agora RN, Roberto Bezerra contou 
que os artistas já estão reservados e 
a logística e a infraestrutura da fes-
ta estão planejadas. Ele explica que 
recebendo a resposta da Sesap até o 

fi m de setembro é possível viabilizar 
e executar o Carnatal.

Segundos os organizadores, as 
principais atrações estão com as 
datas bloqueadas para o evento, “na 
expectativa do Carnatal 2021�. A 
edição deste ano seguirá o formato 
das anteriores: haverá trios e foliões 
os acompanhando.

Somado a isso, o empresário 
conta que a empresa desenvolveu 
protocolos sanitários a fi m de mi-
nimizar as chances de contágio 
durante a festa, que teve a edição 30 
suspensa por causa da pandemia da 
covid-19.

De acordo com o diretor da 
Destaque, apenas vacinados com 
as duas doses poderão entrar no 
corredor da folia. Além disso, a re-

alização da festa depende do cená-
rio epidemiológico no Rio Grande 
do Norte. Atualmente, o estado 
potiguar registrou duas mortes e 
34 casos suspeitos de infecção pela 
variante Delta da covid-19.

A Destaque emitiu uma nota, 
logo após a reunião, se posicionan-
do sobre a realização do Carnatal 
2021: ” A Destaque Promoções re-
cebe com entusiasmo a sinalização 
da Secretaria Estadual de Saúde 
do Rio Grande do Norte, Sesap/RN 
(…) sendo favorável a realização do 
Carnatal neste ano. Agora é aguar-
dar os protocolos para liberação 
do evento que serão detalhados na 
próxima semana. Até lá: Sorria na 
expectativa do Carnatal 2021 de 9 a 
12 de dezembro”.

Vereador assaltado em Natal
pede socorro à governadora

Parecer sobre Carnatal 2021 deve 
ser anunciado na próxima semana

Após ter o carro roubado nesta 
semana em Natal, o vereador 
Luciano Nascimento (PTB) 

fez um desabafo sobre a inseguran-
ça em sessão ordinária na Câmara 
Municipal nesta quarta-feira 15. O 
parlamentar relatou vários casos 
de crimes que vem acontecendo em 
Natal e no Rio Grande do Norte e 
disse que a população não aguenta 
mais a insegurança.

“Os meus vizinhos, amigos, elei-
tores, correligionários, a imprensa 
do bairro Nazaré e da Zona Oeste 
de Natal já não aguentam mais a 
insegurança”, disse o vereador ao 
relatar diversos casos ocorridos nos 
últimos dias.

Luciano ainda fez um apelo à 
governadora Fátima Bezerra. “Eu 
falo e faço um apelo como cidadão 
para que a governadora Fátima Be-
zerra, que é responsável pela Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte, nos 
socorra”, comentou.

Roubo em Natal 
Bandidos tomaram de assalto o 

carro e pertences do vereador Lucia-
no Nascimento (PTB) na terça-feira 
14, à noite, na Zona Oeste de Natal. 
O parlamentar estava junto com 
funcionários que também foram 
vítimas do crime. O caso aconteceu 
por volta das 18h00 no bairro das 

Quintas. Luciano estava deixando 
um assessor em casa e foi abordado 
por cerca de quatro criminosos.

O parlamentar disse ainda que 
além do veículo, o Polo de placas 
RGF-2J46, foram levados celulares, 
relógios e alianças dele e dos funcio-
nários.

Segundo o vereador, a polícia 
encontrou o carro no Km6 em 40 
minutos após o crime, mas os per-
tences não estavam no local. Os 
assaltantes ainda não foram en-
contrados. O crime foi registrado na 
Central de Flagrantes da Delegacia 
de Plantão da Zona Sul.

VÍTIMA | Luciano Nascimento 
levou o tema insegurança 
ao Plenário da Câmara 
Municipal, nesta quarta 15 

EXPECTATIVA

AGORA RN

Luciano Nascimento teve o carro e outros pertences tomados de assalto
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

VINDA 
Marcelo Porto Neto e Isadora 

Estrela descobriram que serão 
jovens pais de uma menina, que 
vai se chamar Sofi a. O chá de reve-
lação todo lindinho, com tema de 
ursos e parte da DECOR por conta 
de Ana Lígia Pelocha,  ocorreu 
no Alto da Candelaria, reuniu as 
família, surpreendidas por uma 
queima de fogos em tons de rosa, 
anunciando a chegada  da baby. A 
alegria se instalou principalmente 
entre os avós:  Porto/Marcelo Filho 
e Candice Andrade/Renato Lopes. 
E a noite foi de muita alegria com 
mesa de doces by Taci Brigadeiros.

CHEGADA 
Nasceu ontem pela manhã, no 

Hospital da Unimed, a primeira 
fi lha do casal muito querido, for-
mado pelo jornalista David Freire e 
a médica Larhyssa Cynthia. Foram 
presenteados com Maria Helena, 
que chega para completar a família 
e alegrar ainda mais a vida do 
casal. Felicidades!

É O BICHO 
Quem recebeu em clima inti-

mista e caseiro com afeto foi Habib 
Chalita e Rayssa Pinheiro. Abriram 
a casa para um jantar entre 
amigos, tendo como convidados o 
cantor Ricardo Chaves, o promotor 
Manoel Onofre, o empresário Beto 
Ramos e o hoteleiro Carlos Chalita. 
Papos leves, resenhas e pratos pre-
parados pelo anfi trião. Eu queria! 

FEAT
A drag, cantora e atriz 

norte-rio grandense Potyguara 
Bardo voa alto. Após participa-
ção no último CD da Th e Voice  
Gaby Amarantos  Purakê - do qual 
também participaram Alcione, Ney 
Matogrosso e Elza Soares, lança 
com a paraense o clipe Sangrando. 
Nascido José Arquílino Araújo, 
Bardo vem conquistando a  crítica 
musical do país com seu pop regio-
nal. Eu não estou nem falando do 
visual único,  com as tradicionais 
orelhas de elfo, e sim das músicas 
com um tom de humor e psicode-
lia genuínas.

DOIDEIRA 
As pessoas estão muito 

desumanas. Porque falo isso: 
diariamente tem sido registra-
do nos pontos de vacinação 
contra a covid, casos e casos 
de desrespeito aos profi ssio-
nais de saúde. São muitas as 
agressões verbais de pessoas 
que se dirigem aos drives e 
postos e por algum motivo 
- sempre pertinente - são 
impedidas de tomar a vacina. 
Não é a data, falta imunizante, 
não está na faixa etária, nem 
no município certo, ou atende 
o horário de funcionamento. 
Vem logo o abuso. 

*
É absurdo o que os admi-

nistradores destes locais são 
obrigados a ouvir e passar! 
Gente, por favor, mais huma-
nidade, empatia e compreen-
são, não digo nem tolerância. 
Isso é obrigação. Dia destes, 
no Via Direita, uma enfermei-
ra quase foi atropelada pro-
positalmente sorte, que mais 
rápida, desviou e “apenas” o 
retrovisor do cidadão bateu 
nas costas da profi ssional! São 
atitudes indignas de um ser 
humano.

BOBEIRA 
Luciane Benfi ca convoca 

todo mundo para fi car de 
Bobeira, no próximo 23 de 
outubro,  na Cervejaria Oktus, 
Via Costeira.  Sabe Marcelo 
Falcão? Vai embalar à bei-
ra-mar e noite de lua cheia. 
Melhor de tudo: meia entrada  
para vacinados,  apresentando 
o cartão de vacina. A Viva Pro-
moções e a Oxigênio também 
estão juntas no evento.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Maria Lenise Pinto, Ana Clara Madruga, Andrey Valério e Bruno Félix Araújo

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

A coluna agradece a Câmara Municipal pela referência 
na solene que festejou os 304 anos do Bairro das Quintas, 
proposição dos vereadores Paulinho Freire e Hermes Câmara. 
Rossandro Klinjey dá início hoje ao Festival de Lives em 

comemoração aos 22 anos do Mundial Colégio e Curso. Serão sete 
encontros virtuais.
O WhatsApp testa novo recurso que permite a busca 

e listagem de comércios nas proximidades dos usuários. A 
novidade fi ca disponível dentro do próprio aplicativo e está 
disponível agora apenas em São Paulo.
A Nova Acrópole, escola de fi losofi a à moda clássica e prática 

está com vagas abertas para a última turma do ano. Fique de olho na 
programação de aulas experimentais em @novaacropenatal.

Acredite, você pode não gostar de algo e 
a coisa ser algo ou alguém muito legal!“

“

NARA SANTOS

NARA SANTOS

DIVULGAÇÃO

NARA SANTOS

DIVULGAÇÃO

B- DAY Bruno Félix

DIVULGAÇÃO

MARCELO ANTUNES festeja 20 anos de 
mercado da Terceirize Editora, se mantendo 
como número um, quando o assunto é ela-
boração de projetos gráficos e publicações. 
Passou pelo desafiador momento da tran-
sição do papel para o digital, mas pergunte 
a ele se acredita no fim da comunicação em 
papel? “De maneira nenhuma. É um público 
bem seleto, tem um grande mercado e com 
essa mudança de cenário, o papel virou um 
produto nobre”, diz. O designer gráfico apos-
ta na abertura de novos mercados dinâmicos 
a promissores. É um homem de fé, amigo e 
sonhador que dá vida no papel a pensamen-
tos e ideias. Parabéns @terceirizeeditora.

O jovem Marcelo Neto ladeado pelos futuros 
avós de Sofi a, Marcelo Filho e Verlandia Porto

 A gravidinha mimada pelos 
pais, Renato e Candice Estrela 

Prefeito  e primeira-dama de Rio do 
Fogo  Márcio Luiz Barbosa e Kelly lira 

festejam hoje aniversário de 26 anos de 
emancipação política do município

Rayssa Pinheiro e Habib Chalita, casal afi nado 
que recebeu grupo de amigos em casa

lindinhos à espera de Sofi a, 
Isadora Estrela  e Marcelinho Neto
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Sextou, Áries, mas é melhor segurar o desejo de 
comemorar antes da hora. Isso porque o astral 
 ca tenso hoje e será preciso jogo de cintura para 
evitar problemas.

Apesar das good vibes da Lua, que segue em seu paraíso 
astral, o clima pode pesar em alguns momentos, já que 
vários astros vão se desentender no céu. Vai ser preciso 
cuidar melhor das suas coisas, por exemplo, sem se apegar 
em excesso, porque há sinal de prejuízo ou perda pela frente.

Se as coisas não andam muito bem, você pode se 
isolar enquanto procura novas maneiras de dar uma 
sacudida na vida pro ssional. E apesar do desejo de 
melhorar a sua posição no trabalho, é melhor ter 
cuidado para não se queimar com os colegas.

Sextou, meu cristalzinho, e a vontade de  car em casa 
será grande! Mas se ainda não tá com a vida ganha, bora 
lá encarar as tarefas do dia a dia. Quem puder trabalhar 
em casa, seja em home of ce ou não, pode driblar as 
energias pesadas deste dia e melhorar a produtividade.

Sextou, Gêmeos, e seu lado impulsivo e ousado está 
a todo vapor! Pena que será difícil manter o foco no 
serviço, já que você deve passar a maior parte do dia 
em devaneios, então é melhor rever essa postura para 
não ter que ouvir várias cobranças, meu cristalzinho.

Seu poder de comunicação continua em alta, Sagita, 
mas você vai falar muito mais do que deve se não tomar 
cuidado. Depois do almoço, a briga entre Lua e Urano 
pode trazer uma certa impaciência se tiver que lidar com 
a perda de dados, informações erradas ou fake news.

Se depender das estrelas, você vai precisar de paciência e 
determinação para contornar imprevistos e fechar a semana 
sem muita dor de cabeça. O dia promete ser movimentado 
e você pode desviar de alguns problemas se prestar atenção 
na sua intuição, que estará ainda mais a ada agora.

Hoje, você corre o risco de se apegar demais ao 
que possui e pode até sair no prejuízo se não tiver 
cuidado. Logo cedo, alguém pode aparecer com 
uma proposta que parece boa demais para ser 
verdade.

Logo cedo, vai ser complicado manter o equilíbrio em 
casa e fugir de uma discussão. Os relacionamentos 
continuam em alta, mas respire fundo e morda a 
língua se quiser ter alguma paz com os familiares, 
especialmente se está trabalhando em home of ce.

Sextou, Aquário, mas o dia pode ser mais 
complicado do que você gostaria e talvez não 
tenha muitos motivos pra comemorar. Assuntos 
pro ssionais podem se tornar um problema se não 
souber ceder em alguns pontos.

A Lua segue em Aquário, sinal de que assuntos 
envolvendo a saúde e a rotina continuam exigindo 
atenção. Se quiser que as tarefas sejam entregues 
a tempo, faça a sua parte e cumpra todas as suas 
responsabilidades.

Sextou, meu bem, mas com a Lua ainda te 
infernizando, vai ser preciso agir com discrição 
para  car longe de problemas. As comunicações 
também pedem uma atenção extra, porque os 
astros avisam que pode dar tilt!

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
Guel Arraes e Jorge Furtado serão 

os entrevistados do “Roda Viva”, 
segunda-feira, na TV Cultura.
Está sob a responsabilidade de 
Diego Guebel defi nir o estúdio, 

fora da Band, onde será gravado o 
“MasterChef ”.Está sacramentado: 

a quinta temporada será mesmo 
a última de “Sob Pressão”. Elenco 

avisado.Já são muitas as 
especulações sobre o próximo 

destino do Tiago Leifert na TV...... 
Segundo ele mesmo, não tem nada 

conversado com ninguém...... E 
nem existe qualquer interesse de 

pensar nisso agora.Na quarta-feira 
que vem, 15h, a Record vai promover 

a coletiva online do “Top Chef ”.
Neste domingo, 23h, o GloboNews 
apresenta um documentário especial 

sobre as transformações em Nova 
York, Lisboa e Londres durante a 

pandemia.“Gênesis” praticamente 
desarmou acampamento nos 

estúdios da Casablanca no Rio de 
Janeiro...

Controle remoto
Hoje, como tela, são várias as op-

ções. Que se somam e todas muito 
importantes.

Mas a televisão ainda é aquela que, 
sem custar nada a ninguém, pode ser 
assistida em qualquer lugar e atinge os 
mais diferentes tipos de público. Fora a 
qualidade.

Tem data
A TV Jovem Pan News vai iniciar, 

oficialmente, as suas operações no dia 17 
de outubro, uma noite de domingo, com 
um programa especial de apresentação.

Algo muito ao estilo do que a CNN 
Brasil também fez.

Por outra
Em uma comunicação aos fun-

cionários, foi informado que a TV JP 
já tem lugar assegurado em algumas 
operadoras.

Por exemplo, o canal 576 da Claro, 
próximo a BandNews e CNN. “Jornal da 

Manhã”, “3 em 1” e “Os Pingos nos is” 
estão entre os produtos fi xos da grade. 
Faixa das 10h às 17h, noite e madruga-
da serão reformuladas inteiramente.

Sem parar
Th iago Rodrigues, Judá na última 

fase de “Gênesis”, começou a gravar 
uma outra novela em Portugal, “Quero 
é Viver”, escrita por Helena Amaral.

Trata-se do seu terceiro trabalho 
em folhetins daquele país.

Faz parte
Miguel Falabella, após deixar a 

Globo, quase que imediatamente abriu 
conversas com a Netfl ix, isso na gestão 
de Maria Ângela de Jesus. Mas não hou-
ve um desfecho.

Falabella, porém, teve mais sorte 
com o Disney+ e comemora as primei-
ras gravações da série musical “O Coro”. 

Cinema
Após o trabalho em “Gênesis” 

como Guemecha, Priscila Ubba 
agora vai iniciar, em Goiânia, as 
fi lmagens de “Um acorde para des-
pertar”, de Lucy Lima e direção de 
Júlio Quinan.

Maya, alguém de outra dimensão, é 
a sua personagem.

É hoje
Uma sexta-feira daquelas na 

“Fazenda”. Logo mais será revelado 
o escolhido do público, 21º partici-
pante, entre os quatro confi nados 
no paiol.

Uma surpresa que os demais tam-
bém nem imaginam.

Licença
Janine Borba informou que vai se 

ausentar do jornalismo da Record du-
rante 30 dias.

Durante este período, irá se sub-
meter a uma cirurgia para colocação 
de prótese no quadril, algo que vem 
adiando já há algum tempo.  

A TV é e sempre 
será indispensável 
na transmissão do 
futebol

Até porque as mudanças 
no mundo interferem em tudo, 
até onde não devem, as trans-
missões de futebol passaram 
a acontecer em outros meios 
além da televisão.

O Facebook, vale destacar, 
brigou pelos direitos da Liber-
tadores da América e ganhou.

Agora, informa-se, o You-
Tube deseja tomar o mesmo 
caminho, inserindo-se tam-
bém na disputa de algumas 

REPRODUÇÃO

competições. Os campeonatos 
regionais de futebol, por exem-

plo.
Tudo muito bom, tudo mui-

to bem. Bem-vindos, claro. Sinal 
dos tempos.

Porém, é sempre importante 
levar em conta que a TV é e con-
tinuará por muito tempo ou até 
fi nal dele, como a tela principal, 
aquela que o público mais busca 
e a que tem a maior preferência 
dos principais anunciantes.

A sua companhia em todo e 
qualquer negócio é e continuará 
indispensável.

Não tem ainda como fugir 
disso e por aí se incluem os ca-
nais abertos e pagos. Qualquer 
tentativa de exclusão será sem-
pre o caminho mais próximo ao 
fracasso.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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1º LEILÃO: 23/09/2021  - 10:30h       -        2º LEILÃO: 24/09/2021  - 10:30h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

(31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco,

 Cássia Maria de Melo Pessoa, CPF: 

Presencial e/ou Online
 IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/09/2021, 
às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 24/09/2021, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 
– Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES:1º Leilão: R$1.114.707,98 (um 
milhão, cento e quatorze mil, setecentos e sete reais e noventa e oito centavos) 2º leilão: R$ 
799.044,37 (setecentos e noventa e nove mil, quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Ca-

DO LEILÃO ONLINE:

www.francoleiloes.com.br

OBSERVAÇÕES:

. A concretização da Arrematação será 
exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por 
meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  
O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 
obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao 
arrematante o direito à desistência da arrematação.

/09/2021.

 
 
 
 
 

EDITAL (PRAZO 15 DIAS) 
 

Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6° Ofício de Notas/Oficiala da 2a CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação 
pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo n° 1 023/1986-SEIJ) situado à Av. 
Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 17:00 horas, 
atendendo ao determinado em Lei e ao requerido pelo representante (Irajá Antas de Souza Júnior) da proprietária, Sra. 
Maria de Jesus Barbosa Rosas, do terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal da Rua Leonel Lei te, esquina com a 
Avenida Presidente Bandeira, no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, no qual se acham edificados os 
prédios n°s 444, 444-A e 1359, pelos atos transcritos no Livro "3-AX." de Transcrição das Transmissões, fls. 93v/94 sob 
o n° 10.623, vem por meio deste, convocar a representante da empresa José Abrahão Otoch & Cia Ltda. , confrontante 
do limite oeste, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação do 
representante da Sra. Maria de Jesus Barbosa Rosas, para que compareçam a esta Serventia, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, a contar desta publicação, com a finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do terreno 
indicado, com levantamento topográfico efetuado pelo Engenheiro Civil, Dr. Francisco das Chagas dos Santos - RNP: 
2101807602- CREA/RN. Informando que, segundo o determinado na lei adiante mencionada, o Embargo (não 
concordância) dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado apenas, se ocorreu invasão no seu imóvel pela 
vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no prazo determinado (15 dias) implicará em 
anuência tácita (certa) como determinado na Lei n° 10.931/2004. 

O percentual de pessoas negras 
entre membros da magistra-
tura no Brasil subiu de 12%, 

em 2013, para 21%, em 2020, mos-
trando o impacto direto da implan-
tação da política de cotas raciais 
no Poder Judiciário, instituída pela 
Resolução nº 203/2015 do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). Nesse 
ritmo, a equivalência de negros na 
magistratura só será atingida entre 
os anos de 2056 e 2059. Esse e outros 
dados constam da pesquisa “Negros 
e Negras no Poder Judiciário”, estu-
do inédito realizado pelo Conselho e 
apresentado nessa teça-feira 14.

“É preciso destacar que não basta 
cumprir regramento em relação à re-
serva de cotas raciais; mas sim incidir 
sobre algo maior: a própria discussão 
sobre diversidade e igualdade racial 
e a incorporação do tema como ma-
téria a se espraiar nas rotinas admi-
nistrativas, nos registros funcionais 
e nas atividades de comunicação e 
formação”, disse o presidente do CNJ, 
ministro Luiz Fux.

 De acordo com ele, somente 
dessa forma será possível superar 
preconceitos e fazer com que o am-
biente laboral do Poder Judiciário 
seja mais democrático e mais plural 
do ponto de vista étnico-racial, de 
experiências de vida, de visões de 
mundo. “A discriminação racial está 
diuturnamente presente em meca-
nismos e estratégias que difi cultam 
a participação da pessoa negra nos 
espaços de poder. É preciso corrigir 
esse cenário, promovendo a plena 
e efetiva igualdade de direitos entre 
negros e não negros, bem como a 
ocupação democrática dos espaços 
de poder político e social”, disse Fux 
durante a apresentação do estudo.

O ingresso de magistrados e 
magistradas por ano de posse revela 
que, nos últimos 20 anos, os percen-
tuais de negros e negras giraram em 
torno de 6,7%, em 2007, a 21,6% em 
2020. “É inegável, portanto, que, des-

de 2016, um ano após a promulga-
ção da Resolução CNJ n. 203/2015, 
houve um pico de 21% de posse de 
pessoas negras na carreira da ma-
gistratura, uma leve queda percen-
tual nos três anos seguintes e uma 
retomada no ano passado (21,6%)”, 
destaca o documento.

 Participação
De acordo com a pesquisa, feita 

a partir de registros dos tribunais, 
desde 2015, 115 concursos foram 
realizados em todos os ramos de 
Justiça, com a implementação da 
Resolução CNJ n. 203 em 56 tribu-
nais brasileiros. O levantamento 
mostra que a principal parcela de 
juízas e juízes negros estão em iní-
cio de carreira, como substitutos: 
18,1%. Depois, titulares, com 12,3%; 
e, então, desembargadores ou de-
sembargadoras, 8,8%.

 Os homens negros representam 
19,7% dos juízes substitutos, que 
ainda não ascenderam na carreira. 
Como titulares, eles representam 
13,1%. Apesar do percentual de 17% 
como ministros, o número absoluto 
já demonstra que não se trata de nú-
mero expressivo de pessoas.

 Quanto às mulheres, de forma 
semelhante, os maiores percentuais 
estão entre juízas substitutas (16,3%) 
e juízas titulares (11,2%). E, ainda que 
sejam 12,1% de mulheres desembar-
gadoras negras, percentual maior que 
o de desembargadores negros (7,8%), 
o número absoluto é menor que no 
grupo masculino: são 45 desembar-
gadoras e 93 desembargadores.

 Presença no serviço público
 A pesquisa também englobou 

outros cargos do Judiciário, como 
servidores e servidoras, e estagiários 
e estagiárias. O percentual de negros 
e negras em cargos efetivos da Justi-
ça é de 31% – pouco mais dos 30% 
antes de 2013. Maior é o grupo de 
estudantes negros e negras como 

estagiários: são 33,9%.
 Em relação aos cargos de che-

fi a, a pesquisa mostrou que, soma-
dos sexos masculino e feminino, 
há maior predominância entre as 
pessoas da cor branca, embora as 
diferenças percentuais não sejam 
muito elevadas. Enquanto 29,8% 
das pessoas que não ocupam cargo 
de chefi a são negras, entre os que 
são gestores, o percentual se reduz 
em dois pontos percentuais, 27,8%.

Dos registros de raça/cor e de 
ano de posse de servidores negros, 
o menor percentual foi de 25,4%, em 
2001, com seu maior pico de 33,5%, 
em 2006. Desde 2016, os percentuais 
de posse desses servidores não são 
menores que 30%.

No dia 30 de setembro, a pesqui-
sa será apresentada em detalhes e 
debatida no Seminário de Pesquisas 
Empíricas, que será transmitido, a 
partir de 17h, via YouTube no canal 
do CNJ. O estudo foi totalmente ela-
borado pelo grupo de trabalho cria-
do em 2020 destinado à elaboração 
de estudos e indicação de soluções 
com vistas à formulação de políticas 
judiciárias sobre a igualdade racial 
no âmbito do Poder Judiciário.

Curso
Durante a apresentação da pes-

quisa, o ministro Luiz Fux anunciou 
que o CNJ promoverá, por meio 
do Centro de Formação e Aperfei-
çoamento de Servidores do Poder 
Judiciário (CEAJud), o curso “Comu-
nicação Social, Judiciário e Diversi-
dade Étnico Racial”, destinado aos 
profi ssionais das assessorias de co-
municação social dos tribunais. Se-
gundo o ministro, a ideia é capacitar 
os servidores para que atuem como 
agentes de propagação da igualdade 
e da diversidade por meio do letra-
mento racial, visando eliminar o uso 
de expressões e imagens que tradu-
zam a falsa ideia da superioridade 
baseada em diferenças raciais.

CNJ: política de cotas faz 
número de negros e negras 
quase dobrar na magistratura

ESTATÍSTICA | Homens negros representam 19,7% dos juízes substitutos, que ainda não 
ascenderam na carreira. Como titulares, eles figuram somente com 13,1% 

AGÊNCIA BRASIL

Ministro Fux: “É preciso destacar que 
não basta cumprir regramento em 
relação à reserva de cotas raciais, 
mas, sim, incidir sobre algo maior”

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público 
que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 15/09/2027, a Renovação de 
Licença Simplicada nº 2017-116481/TEC/RLS-0340referente ao Sistema de 
Abastecimento de Água localizada no Município de Caraúbas, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos
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Três dias de muita expectativa 
Às torcidas de ABC e Amé-

rica viverão três dias de muita 
expectativa. Hoje, amanhã é 
domingo, será de insônia para 
muitos torcedores. Somente 
após às 18h00, de domingo, é 
que saberemos os destinos de al-
vinegros e alvirrubros no tocante 
a série D. Caso passem para a 2° 
fase, e torçamos para que ambos 

passem, a notícia será de alívio. 
Contudo, se algo der errado para 
um dos dois, ou para ambos, as 
cortinas serão fechadas e apenas 
reaberta em 2022. Se acontecer 
o pior será uma triste realidade 
para um futebol que, até recente-
mente, tinha os dois disputando 
na parte de cima da série B (B de 
bola). Voltar a sonhar é preciso.

Não deverá atuar
Tudo indica que o zagueiro do América, Raniery, deverá mesmo fi car de 

fora da partida de domingo contra o Itabaiana. Jogador saiu machucado na 
última partida e o departamento médico não deverá liberar o zagueiro para 
essa decisão. Caso isso se confi rme perderá muito a equipe, pois Raniery 
vinha se constituindo no melhor zagueiro do setor. Rômulo deverá ser seu 
substituto.

Sobra
Na última quarta-feira o Flamengo venceu o Grêmio por 2x0, no Mara-

canã, pela Copa do Brasil. No agregado deu 6x0 Flamengo. Com isso a equi-
pe carioca garantiu vaga nas semifi nais da competição. Tenho dito, e reafi r-
mo, que, o Flamengo sobra no futebol das Américas  (Sul, Norte e Central). 
Se nada mudar daqui a 10 anos, difi cilmente outro clube se aproximará do 
clube carioca em termos de conquistas nesta próxima década. Planejamen-
to é a palavrinha mágica para este sucesso.

É vencer ou vencer
O Alecrim já voltará à campo na tarde de hoje pela Segunda Divisão do Campeona-

to Estadual. A equipe alviverde enfrentará o Riachuelo, às 15h00, no estádio Nazarenão. 
Será uma partida importante, pois a equipe vem de um péssimo resultado na estréia, 
quando perdeu por 3x0 para o Palmeira de Goianinha. Superação é a palavrinha má-
gica que os comandados de Gilmar terão que ter em mente na partida de logo mais. 
Qualquer outro resultado que não seja uma vitória será muito ruim para o alviverde.

Está fora
O atacante do ABC, Claudinho, está 

de fora da partida de domingo contra o 
Retrô. Aliás, caso o alvinegro chegue a 
2° fase, difi cilmente Claudinho retorna-
rá. Jogador tem a confi ança do técnico, 
Moacyr Júnior, que terá, mais uma vez, 
de buscar um substituto. 

Decadência 
O Santa Cruz/PE está bem próximo 

de voltar a série D. Isso já poderá ocorrer 
neste final de semana, pois o tricolor do 
Arruda precisará vencer fora de casa e 
torcer por uma combinação de resulta-
dos para que isso não aconteça. Uma 
série de fatores contribuíram para o 
Santa Cruz chegar a este ponto. Falta de 
planejamento.  Uma péssima adminis-
tração. É principalmente contratações 
equivocadas. Aliás, quase todas. É uma 
pena, pois um clube da grandeza do tri-
color jamais deveria passar por isso. É o 
preço que se paga quando se erra tanto.

87.9 FM com vocês 
A 87,9 FM estará ao lado do tor-

cedor potiguar neste fi nal de semana 
acompanhando nossos dois represen-
tantes na série D. Aquino Neto, Márcio 
Saraiva e Bruno Fernandes estarão 
acompanhado, Itabaiana x América, 
direto de Lagarto/SE Já Diassis Bian-
que, Pedro Neto e Marco Aurélio, 
estarão no Frasqueirão (caso seja con-
fi rmada a partida para o estadio, pois 
o Frasqueirão apresentou ontem um 
problema eletrico) com ABC x Retrô. 
Tudo isso com a competência de Getú-
lio Medeiros no plantão.

Uma reunião do Conselho Téc-
nico do Campeonato Potiguar 
Feminino, na sede da FNF na 

tarde desta quarta-feira 15, defi niu os 
detalhes da edição de 2021 da compe-
tição. A disputa vai contar com a par-
ticipação de quatro equipes, Alecrim, 
Força e Luz, União e Monte Líbano. O 
campeonato está marcado para co-
meçar no dia 24 de outubro. 

A primeira fase vai colocar as 
equipes para se enfrentar em jogos só 
de ida, com três rodadas. Os dois me-
lhores colocados se classifi cam para 
a fi nal, que será em jogo único e com 
vantagem do empate para o primeiro 
colocado na fase classifi catória. O ti-
me campeão fi ca com o título da tem-
porada e com a vaga do Rio Grande 
do Norte na Série A3 do Campeonato 
Brasileiro Feminino 2022. 

A ginasta olímpica McKayla 
Maroney disse nesta quarta-
-feira 15 em depoimento no 

Congresso dos Estados Unidos que 
se sentiu traída por agentes do FBI 
(polícia federal dos EUA) que não 
investigaram o ex-médico da equipe 
norte-americana de ginástica Larry 
Nassar, apesar de a atleta ter conta-
do em depoimento que foi abusada 
sexualmente por ele.

O diretor do FBI, Chris Wray, 
afi rmou ao painel do Senado que as 
ações dos agentes que atrapalharam 
a investigação são indesculpáveis, e 
anunciou que um dos agentes “não 
trabalha mais para o órgão em qual-
quer função”. “Lamento profunda-
mente”, disse Wray.

Maroney é uma das quatro atle-
tas, junto com Simone Biles, Aly Rais-
man e Maggie Nichols, que prestaram 
depoimento ao Comitê Judiciário do 
Senado, que investiga a condução in-
correta da investigação pelo FBI.

Maroney afi rmou que em 2015 ela 
passou três horas ao telefone contan-
do ao FBI detalhes do caso, incluindo 
relatos de abuso sexual que ela sofreu 
durante os Jogos de 2012 (Londres) 
por Nassar, a quem ela descreveu co-
mo “mais pedófi lo” do que médico.

Apenas em julho deste ano, no 
entanto, segundo a Agência Brasil, foi 
revelado pelo inspetor-geral do De-
partamento de Justiça, em um relató-
rio, o que o FBI realmente fez com as 
informações que ela forneceu: deixou 
de documentar o caso por um ano e 
meio e deturpou o que ela contou a 
eles sobre as experiências.

“Não apenas o FBI não relatou 
meu abuso, mas quando fi nalmente 
documentou meu relato 17 meses 
depois, eles fi zeram alegações total-
mente falsas sobre o que disse”, de-
clarou Maroney.

Sua colega de equipe Biles acres-
centou: “Falharam conosco e mere-
cemos respostas”.

Campeonato Feminino terá 
4 clubes e começa em outubro

Ginastas criticam 
investigação do FBI sobre 
casos de abuso sexual

RICARDO OLIVEIRA/ FNF

NO RN | Reunião na FNF 
definiu detalhes da edição 
de 2021 da competição

Rodada 1
Alecrim x Monte Líbano

Força e Luz x União

Rodada 2
União x Alecrim

Monte Líbano x Força e Luz

Rodada 3
Alecrim x Força e Luz
União x Monte Líbano

Confi ra os jogos das três rodadas da primeira 
fase do Campeonato Potiguar Feminino: 

Primeira fase vai colocar as equipes para se enfrentar em jogos só de ida 
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