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 LEIA AGORA

 O ex-prefeito Carlos Eduardo 
construiu uma fama péssima entre 
aliados: Ganha, mas não leva. 
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 O Centrão sequestrou o governo, 
mas o governo também sequestrou 
o Centrão. É uma união instável. 
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 Jornalista e escritor Franklin Jorge 
comemorou 70 anos reunindo 
alguns amigos, em Ponta Negra. 
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SIMONE
SILVA

 Depois da quentinha, em Brasília, 
Fátima Bezerra traçou galinha caipira 
com fava. E ainda teve doce de jaca.
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 O Alecrim Futebol Clube terá um 
meio de campo forte visando a 
Segunda Divisão do estadual.
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ESPORTES. 16 |  Esposa de Michael 
Schumacher, Corinna disse que a 
lenda da Fórmula 1 está “diferente, 
mas está aqui”, enquanto o alemão 
de 52 anos continua sua reabilitação 
de uma lesão cerebral sofrida em um 
acidente de esqui em dezembro de 
2013. Dia 15 deste mês, a plataforma 
Netfl ix lançará documentário sobre 
a vida de um dos maiores pilotos de 
todos os tempos.

CIDADES. 7 | A campanha do Se-
tembro Dourado, período em que se 
fortalecem as ações de prevenção e 
combate ao câncer infantojuvenil, 
foi lançada ofi cialmente na quarta-
-feira 8 pelo prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, no Salão Nobre do Palácio Fe-
lipe Camarão. Médico de formação, 
Álvaro destacou que a iniciativa é 
fundamental, pois contribui na pre-
servação de vidas.

ECONOMIA. 9 |  O Sistema Indústria, 
por meio do SENAI-RN, e a indústria 
de veículos Selvagem assinaram nes-
ta quinta-feira 9 um acordo de coo-
peração para desenvolvimento do 
primeiro buggy elétrico do estado.  A 
expectativa é de ganhos ambientais, 
tecnológicos e econômicos em um 
dos passeios turísticos mais tradi-
cionais do litoral brasileiro. Veículo 
espera, apenas, o motor e as baterias.  

Netflix: documentário 
sobre o ex-piloto 
Schumacher estreará 
no próximo dia 15

Álvaro Dias considera
Campanha Setembro
Dourado “iniciativa 
fundamental”

Parceria entre SENAI e 
Selvagem vai produzir 
primeiro buggy elétrico 
do Rio Grande do Norte

FLASH!

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Schumacher venceu dois campeonatos de Fórmula 1 pela Benneton e cinco pela Ferrari

POLÍTICA. 3 | Para o deputado federal General Girão Monteiro (FOTO), o Partido dos Trabalhadores faz 
apologia à mentira no Estado. “É o jeito do PT de governar: mentir, mentir e mentir”, critica o parlamentar

Nesta edição, o suplemento Legislativo Agora 

General Girão acusa 
governadora Fátima 
de manipular fatos e 
“mentir, mentir, mentir”
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O Centrão sequestrou o governo, 
mas o governo também seques-
trou o Centrão. É uma união 

instável, mas interessante para ambas 
as partes, enquanto durar.

Depois do divórcio os amantes vão 
fi ngir que nem se conhecem..

Até lá o que será do Brasil?
A crise contratada para o ano que 

vem já se insinuava no ano passado co-
mo resultado de debilidades herdadas 
de anos anteriores.

A reforma da previdência, destro-
çada pela pandemia e a inclusão de 
privilégios de última hora para milita-
res, pariu um natimorto.

As outras reformas estruturais e as 
privatizações prometidas pelo liberal 
ministro da economia Paulo Guedes, 
soçobraram.

As investidas golpistas de um pre-
sidente que se diz conservador, mas 
que é apenas um reacionário de cos-
tumes e um sindicalista de reivindica-
ções militares, embaçam o futuro.

Se antes o MST invadiu proprie-
dades produtivas e destruía experi-
mentos em laboratórios de empresas, 
bloqueando rodovias sob os olhares 
complacentes dos governos petistas, 
hoje a situação é ainda pior.

 Frações barulhentas de caminho-
neiros acreditaram piamente que o 
estádio de sítio aconteceria no Sete de 
Setembro. E que os ministros do STF 
sairiam escoltados para fora da Corte 
até que “nomes de bem” fossem indica-
dos no lugar deles sob a orientação do 
todo poderoso presidente.

Aquele mesmo mandatário obri-
gado a abrir concessões imensas ao 
Congresso, disposto a tomar esse 
poder de volta rapidinho quando não 
precisasse mais dos parlamentares. Só 
que para isso ele precisaria estar un-
gido  por uma ditadura. E isso não vai 
acontecer nas atuais circunstâncias.

Enquanto o deputado Arthur Lira 
não entender que sequestrar o orça-
mento federal não terá sido um bom 
negócio se parte do Congresso for 
cúmplice de um golpe de Estado, es-
taremos na mesma. E estar na mesma 
num país destroçado economicamen-
te é fatal.

Seja como for, os riscos nunca 
foram tão perceptíveis aos sentidos 
como agora, desde que os militares lar-
garam o osso em 1985, mas foram re-
aproximados do poder pelas mãos de 
um ex-capitão rebelde e quase expulso 
da corporação por pura e incorrigível 
indisciplina.  

Como não será possível a Bolsona-
ro controlar todas as variáveis a tempo 
de aparelhar integralmente os poderes, 
incluindo aí tribunais, estatais e até as-
sociações de bairro, o caminho mais 
rápido será melar o jogo de alguma 
maneira.

A pergunta de ouro é: a Câmara 
Federal, presidida por Arthur Lira, hoje 
a dona da maior parte do orçamento 
que blinda o pedido de impeachment 
do presidente, permitirá que um cabo 
e um soldado fechem o Supremo e se 
encaminhem placidamente para o 
Congresso?

Cabo, soldado e a República

Custo Bolso
O custo Bolsonaro já é uma 

realidade e a instabilidade nos 
mercados acompanha o relator. 
O resultado que indica para a ‘es-
tagfl ação’ da economia tem um 
peso catastrófi co para um país 
de 15 milhões de desempregados 
no mercado formal e com a fome 
instalada no seio de boa parte da 
população.

Quanto maiores forem essas 
difi culdades, os analistas apostam 
que maior será a tentação do go-
verno de adotar medidas criativas 
e fora do orçamento ofi cial.

Vingança de Barroso
A julgar pelo longo pronun-

ciamento do presidente do STE, 
ministro Luís Roberto Barroso, 
feito nesta quinta-feira, o pre-
sidente Jair Bolsonaro não terá 
vida boa.

Alvo preferencial do manda-
tário, junto com Alexandre de 
Moraes, Barroso bateu duramen-
te no despreparo do governante e 
nas consequência da impostura 
ofi cial de suas declarações, ter-
ceirizando as culpas pelos fracas-
sos do governo.

Entre outras coisas, o ministro 
afi rmou que “o populismo vive de 
arrumar inimigos para justifi car o 
seu fi asco. Pode ser o comunismo, 
pode ser a imprensa, podem ser os 
tribunais”.

Luto
É ampla a consternação pe-

lo falecimento de José Augusto 
Delgado, ministro aposentado do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
onde atuou até 2008.

Aos 83 anos,  ele morreu em de-
corrência de um Acidente Vascular 
Cerebral, deixando  mulher, Maria 
José Costa Delgado, e três fi lhos, 
Magnus Augusto Delgado; Liane 
Maria Delgado Cadete e Ângelo 
Augusto Costa Cadete.
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MARCELO HOLLANDA

A famigerada voltou
O maior problema para a eleição do presidente Jair Bolsonaro não é o 

Supremo. A infl ação ofi cial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), é o problema. E ela chegou aos 0,87% em 
agosto, puxada pela gasolina e a conta de luz, segundo o IBGE. É a maior 
taxa para o oitavo mês do ano desde 2000, quando o indicador alcançou 
1,31%. No acumulado, a infl ação está acima de 10% em pelo menos oito 
das 16 capitais pesquisadas. A maior taxa em 12 meses está em Curitiba, 
no Paraná, onde o presidente Bolsonaro ainda é popular, seguido de Rio 
Branco, no Acre, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

ARTIGO

BOSCO AFONSO
JORNALISTA

O então governador Robinson 
Faria embarcou no Partido 
Social Democrático (PSD), 

de Gilberto Kassab, navegou em 
mar de águas tranquilas no período 
em que administrou o Rio Grande 
do Norte e até que conseguiu eleger 
o seu fi lho, Fábio Faria, à duras pe-
nas, a deputado federal.

À época da navegação, aju-
dado por calmos ventos, o então 
governador Robinson, fi lho do 
quase governador Osmundo Faria, 
demonstrou um prático desempe-
nho ao constituir novos diretórios 
municipais e ao engordar uns tan-
tos outros com as participações de 
prefeitos, ex-prefeitos e vereadores 
fazendo crescer o seu PSD, que ga-
lhardamente exibia quase uma cen-
tena de organizações partidárias 
municipais.

Embora não lograsse êxito na 
tentativa de sua reeleição, cujo 
desgaste maior se concentrou na 
opção involuntária de atrasar os 
salários de servidores, Robinson 
mostrou à direção nacional do seu 
PSD a força em eleger 1 deputado 
federal e 3 deputados estaduais. 
Não demorou muito e, enquanto 
dois dos seus deputados estaduais 
criavam rusgas com o seu PSD, o 
seu próprio fi lho, Fábio, o federal, 
depois de licenciado do mandato 
para assumir o Ministério das Co-
municações na gestão Bolsonaro, 
decidiu e anunciou deixar as fi lei-

ras do partido que o abrigou para 
chegar ao Congresso Nacional. 
Mesmo assim, Robinson continuou 
prestigiado pela direção nacional 
de seu PSD e mesmo sabendo que 
seria complicado conciliar os seus 
interesses políticos com os de Fábio 
– agora bolsonarista de carteirinha 
– se agarrou à Kassab e fi cou aguar-
dando os acontecimentos.

Até o momento, Fábio, que tem 
pretensões de se tornar Senador 
pelo RN apoiando o presidente Bol-
sonaro em sua reeleição, ainda não 
defi niu a sua nova sigla partidária, 
mas o partido por qual se elegeu, o 
PSD, presidido no Estado pelo seu 
pai, Robinson, já está defi nido, nas 
palavras do presidente nacional, 
Gilberto Kassab, que vai também 
engrossar fi leiras na tentativa de 
viabilizar o impeachment de seu 
chefe Bolsonaro, ainda sem partido.

Assim, a situação política fi ca 
ainda mais complicada para o ex-
-governador Robinson Faria admi-
nistrar. Um grande dilema. Como 
vai ser a convivência de Robinson 
com o seu partido, o PSD, arquite-
tando cassar o mandato do chefe 
de seu fi lho, Fábio? É o mesmo que 
dizer que o partido de Robinson 
está querendo desalojar o seu fi lho 
do Ministério das Comunicações. 
Dá para entender? Aliás, dá para 
conviver com uma situação dessa?

Na verdade, o ministro Fábio Fa-
ria já anunciou e consolidou a sua 
saída do PSD, mas o PSD continua 
a ser uma pedra no sapato de Fábio. 
E de Robinson também.

PSD, a pedra no 
sapato dos Faria 

Gilberto Kassab com o deputado Fábio Faria e o ex-governador Robinson Faria
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BOLSONARO CHAMA TEMER PARA 
FAZER AS PAZES COM MORAES

Acordo
Os ministros Rogério Marinho e 

Fábio Faria reclamam mutuamente de 
quebra de acordo. Ambos acertaram 
que só iriam decidir candidatura ao 
Senado em dezembro. Fábio deu decla-
ração assumindo candidatura; Rogério 
lançou seu nome com Benes. Quites. 

Fogo Amigo
A relação entre os dois ministros 

potiguares não é das melhores. Espe-
ram pelo presidente Bolsonaro para 
pacifi car o fogo amigo. Estão certo 
em aguardar o presidente. Ninguém 
melhor do que ele para pacifi car uma 
relação, já que é moderado e detesta 
uma confusão. 

Indefinição
O problema das candidaturas de 

Rogério Marinho e Fábio Faria é que 
ambos não aceitam conversar sobre 
‘plano B’, de disputar outro cargo. Ou 
o Senado, ou nada. Nesse caso, pode-
mos ter dois candidatos a nada no 
próximo ano.

Não leva
O ex-prefeito Carlos Eduardo construiu uma fama péssi-

ma entre aliados: Ganha, mas não leva. De comportamento 
difícil e sem gostar de cumprir compromisso, o fi lho de Ag-
nelo está isolado em relação a lideranças políticas.

Fortalecimento
Prefeitos ligados ao deputado Benes Leocádio apostam 

no fortalecimento de sua candidatura a partir de dezembro. 
Dizem que a baixa rejeição e o apoio de lideranças interiora-
nas perto da base, do povo, farão Benes começar a crescer. 

Desrespeito
O dia de ontem foi de muitas notas e mensagens das 

três candidatas Magna Letícia, Rossana Fonseca e Marisa 
Almeida sobre o anúncio da candidata de oposição nas elei-
ções da OAB. Elas estão tão ansiosas pela botija que deve 
ter lá que sequer respeitaram o luto pela morte do ministro 
José Delgado.

Pesquisa
A renúncia das candidaturas de Rossana e de Marisa 

foi fruto de uma pesquisa realizada pelo Instituto Método, 
de Pernambuco, deu Magna com 17%, seguida de Rossana, 
com 16,7% e Marisa, com 16%. A maior rejeição foi de Ros-
sana. União das mulheres contra Aldo Medeiros. Será uma 
surra de saia?

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“É o jeito do PT de governar: 
mentir, mentir e mentir, pa-
ra a população achar que é 

verdade”. Foi com essas palavras que 
o deputado estadual General Girão 
Monteiro (PSL/RN), se referiu à ges-
tão da governadora Fátima Bezerra 
(PT), durante pronunciamento nesta 
sexta-feira (09), na Câmara dos De-
putados, em Brasília. 

Para o deputado federal, o Parti-
do dos Trabalhadores faz apologia à 
mentira no Estado e afi rma: “O pre-
sidente Jair Bolsonaro em 2 anos e 8 
meses de mandato, já investiu quase 
R$ 200 milhões de reais na segurança 
pública do Rio Grande do Norte. No 
entanto, a desgovernadora [se refe-
rindo a Fátima] oculta essa informa-
ção do povo”, afi rmou. 

Segundo relato do General: “Essa 
semana chegaram mais 8 milhões em 
equipamentos de segurança pública 
e 20 e poucas viaturas no Estado, pa-

ra reforçar a segurança dos potigua-
res. São equipamentos adquiridos 
com dinheiro enviado pelo presiden-
te da República Jair Bolsonaro (sem 
partido) e, que a governadora Fátima 
não faz nem questão de dizer que os 
recursos vieram do governo federal”, 
disparou.

O deputado federal Girão vai 
além e disse que a governadora do 

Rio Grande do Norte e seus deputa-
dos da base aliada, são experts em 
manipular os fatos: “Ela insiste em 
dizer que apoia a segurança pública 
do Estado. Parece até brincadeira. Is-
so é apologia à mentira”, rebateu. 

Para o General: “O Partido dos 
Trabalhadores conta com um ma-
mulengo no Senado. Alguém que 
não tem representatividade, não foi 

eleito, mas serve para os fi ns noci-
vos desse partido. Inclusive, criticar 
as cores da bandeira brasileira”, 
referindo-se ao senador Jean Paul 
Prates (PT).

Durante o seu discurso na Câma-
ra, Girão recomendou que se o sena-
dor petista: “Não gosta dos valores do 
seu país? Vai pra Cuba!”, advertiu. 

O General Girão rebateu uma de-

claração que o senador do Rio Gran-
de do Norte fez durante depoimento 
de José Ricardo Santana, ex-secretá-
rio de medicamentos da ANVISA, na 
CPI da Covid, na última sexta-feira 
(27). Jean admitiu em seu discurso 
ter uma “certa implicância” com pes-
soas que dizem “Brasil acima de tu-
do” e com o “exacerbado patriotismo 
falso”. Prates afi rmou que, embora 
vistam-se com as cores da bandeira 
brasileira, esses cidadãos não são a 
favor do Brasil, e sim contra.

Segundo o petista, as pessoas pa-
triotas lhe causam “ânsia de vômito, 
nojo”, se referindo a empresa Havan 
e as pautas como: a reforma adminis-
trativa e privatizações de estatais. 

Se referindo a Jean Paul, Girão 
disse: “Eu tenho nojo, eu vou usar as 
mesmas palavras de um senador do 
PT do Rio Grande do Norte. Eu não 
vou dizer o nome dele, porque eu não 
cito o nome de pessoas. O senador 
do PT do Rio Grande do Norte disse 
que tem nojo de pessoas que saem às 
ruas usando verde e amarelo e carre-
gando a bandeira do Brasil, eu peço 
aos mais antigos do PT, que refl itam 
sobre isso, chamem a atenção de 
senador. Pelo amor de Deus, ele fez 
isso em um pronunciamento ofi cial 
do Senado. Ele tem nojo das cores 
da bandeira brasileira? Isso é uma 
vergonha rapaz, um absurdo”, desa-
bafou o General.

General Girão mira em Fátima Bezerra: 
“PT governa o RN na base da mentira”
ACUSAÇÃO | Deputado 
Federal do PSL denuncia 
em Brasília que 
governadora do RN omite 
investimentos do Governo 
Federal para o Estado

Girão: “Ela insiste em dizer que apoia a segurança pública do Estado. Parece até brincadeira. Isso é apologia à mentira”

Porr@ Temer, tu me fazer 
ligar praquele careca FDP? 

C@guei fi no, taokey?

Bozo querido, você fez 
a coisa certa. Quem tem c* 

tem medo!
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ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A entrega de 34 novas viaturas 
policiais para reforçarem as 
ações de segurança pública 

no Estado, realizada pela governado-
ra Fátima Bezerra (PT), gerou visões 
divergentes entre os parlamentares 
potiguares. Enquanto os aliados co-
memoravam a renovação dos equi-
pamentos policiais, os deputados 
de oposição questionaram o fato da 
aquisição ter sido feita com recursos 
federais e cobraram mais investi-
mentos próprios.

“Foram milhões de reais em in-
vestimentos do Governo Bolsonaro 
no Rio Grande do Norte e a governa-
dora não diz que (os recursos) vieram 
do governo federal, ela insiste em 
dizer que é ela que está apoiando a 
segurança pública”, disse o deputado 
federal Girão Monteiro (PSL). Em de-
sabafo, em uma rede social, ele disse 
que as “mentiras” são ditas por Fáti-
ma e os parlamentares da base aliada 
ao PT e disparou: “Aqueles colegas 

deputados que estão fazendo isso 
deveriam ter vergonha”.

O deputado estadual Eliabe 
Marques (Solidariedade) também 
destacou que todas as viaturas ad-
quiridas até o momento pelo Esta-
do foram com verbas federais, por 
meio de emendas parlamentares 
ou em parceria com a Secretaria 
Nacional de Segurança (Senasp). 
“O problema seria minimizado, ou 
talvez resolvido, se a governado-
ra também fi zesse a sua parte na 

aquisição das viaturas, pois mesmo 
com a chegada destes veículos, ain-
da existem cidades que estão sem 
viaturas, ou estão com veículos sem 
a mínima condição de uso no servi-
ço policial”, afi rmou.

No entanto, para o deputado 
estadual Francisco do PT, aliado de 
Fátima Bezerra, a aquisição das 34 
novas viaturas, sendo 24 caminho-
netes tipo 4X4 – que reforçarão o 
policiamento ostensivo em vários 
municípios do interior do Estado – é 

algo a ser comemorado. Assim como 
o anúncio de um novo concurso pú-
blico para a Polícia Militar, com pre-
visão para ofertar 800 vagas em 2022.

“Apesar de todas as difi culdades 
vivenciadas, a governadora tem dado 
uma atenção especial à questão da 
Segurança Pública, e eu acredito que 
devemos estar próximos de alcançar 
vitória nessas lutas históricas”, disse 
o parlamentar, acrescentando que, 
tanto a Fátima Bezerra quando a se-
cretaria estadual, estão comprometi-

dos em promover uma reformulação 
da segurança dos potiguares e que 
as viaturas “foram adquiridas com 
recursos federais e contrapartida do 
Estado”.

A deputada estadual Isolda Dan-
tas (PT) também celebrou a renova-
ção realizada na área e destacou que, 
apesar disso, ainda há muito o que 
se investir. “É importante registrar o 
quanto esse governo tem investido 
em segurança pública e o quanto ain-
da precisa investir”, disse.

Deputados divergem sobre origem     
dos recursos para compra de viaturas 
DÚVIDA | Com a chegada 
de veículos para reforçar a 
segurança pública no RN, 
parlamentares discutem de 
onde partiu o dinheiro para 
comprar as viaturas

Eliabe Marques afi rma que as viaturas foram adquiridas com verba federal Francisco do PT afi rma que veículos foram comprados em parceria do RN com União

Autoridades políticas do Rio 
Grande do Norte lamentaram 
o falecimento do ministro 

aposentado do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) José Augusto Delgado 
em decorrência de um acidente vas-
cular cerebral (AVC), aos 83 anos.  A 
governadora Fátima Bezerra desta-
cou a importância do ministro para o 
judiciário do Estado, que foi um dos 
precursores da magistratura federal 
no Estado.

“É com pesar que recebo a notí-
cia do falecimento do ministro apo-
sentado dr. José Augusto Delgado. Ele 
foi um dos primeiros juízes federais 
do Rio Grande do Norte e se tornou 
ministro do STJ. Uma perda signifi ca-
tiva para o direito potiguar”, afi rmou 
a governadora do Estado.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado estadual Ezequiel 
Ferreira apresentou moção de pesar 
pela morte de José Delgado. “Perde-

mos um grande potiguar que nos 
orgulhou ao abrilhantar o STJ. Era 
daqueles homens que entendiam 
que todo poder é serviço, e não pri-
vilégio. Em seu coração, habitavam 
sempre valores eternos que o tempo 
não apagará”, destacou.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
emitiu nota de pesar, lembrando o 
legado que o ministro Delgado deixa 
na judicatura nacional. “Legado pela 
sólida jurisprudência que construiu 
atuando como juiz federal, presi-
dente do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região e ministro do STJ. Mais 
que isso, foi um pensador do Direito, 
sempre preocupado com a seguran-
ça jurídica”, escreveu.

O presidente da Câmara de Vere-
adores de Natal, Paulinho Freire, tam-
bém se pronunciou por meio de nota 
ofi cial, em nome dos 29 vereadores e 
os servidores da casa, manifestando 
condolências e solidariedade aos 

amigos e familiares de Delgado.

Perfil
 Nascido em São José de Cam-

pestre, Delgado formou-se pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), onde se especializou 
em Direito Civil e Comercial. Come-
çou a carreira na magistratura como 
juiz de Direito, depois juiz eleitoral e 
juiz federal substituto do Estado. No 
STJ, foi membro da 1ª Turma e da 1ª 
Seção, além de vice-diretor da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados (Enfam).

Delgado ainda ocupou o cargo 
de corregedor-geral do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) no biênio 2006-
2008. No magistério, foi professor 
colaborador da UFRN, professor de 
Direito da Universidade Católica de 
Pernambuco e professor de pós-gra-
duação do UniCEUB (Centro Univer-
sitário de Brasília).

Políticos lamentam morte do 
ministro José Augusto Delgado

PESAR 

José Augusto Delgado recebeu homenagens da classe política e do mundo jurídico 

CÉLIO DUARTE/PMM
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
O veto à federação de partidos no RN

O veto do presidente Jair 
Bolsonaro ao Projeto que 
permitiria aos partidos se 

unirem em uma federação, para 
atuar como se fossem uma legenda 
única, deixou as siglas menores afl i-
tas. A ideia, que surgiu no Senado, 
autorizaria o estabelecimento da 
federação partidária para atuação 
conjunta das legendas com abran-
gência nacional, o registro no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)  e o 
programa político comum.

Para 2022, a proposta inaugu-
raria um novo formato de atuação 
partidária análogo à das coligações 
partidárias. Em 2017, já foi aprova-
da uma mudança na Constituição 
vedando as coligações partidárias 
nas eleições proporcionais. Hoje, o 
Senado sinaliza para não aprovar a 

volta das coligações. 
Caso fosse aprovado, os parti-

dos que decidissem formar uma fe-
deração deveriam permanecer nela 
por um mínimo de quatro anos e, 
para a federação continuar em fun-
cionamento até a eleição seguinte, 
deveriam permanecer nela dois ou 
mais partidos. Seria realmente um 
“plano” de uma coligação na prática. 

Com o veto à federação de par-
tidos, no Rio Grande do Norte, siglas 
como PCdoB, do vice-governador 
Antenor Roberto (FOTO), e o PSB, 
do deputado federal Rafael Motta, 
terão que criar fortes nominatas. O 
Republicanos, do deputado federal 
Benes Leocádio, é outro que precisa 
de nominatas. O PP, do deputado fe-
deral Beto Rosado, não tem nomes 
para completar nominata. 

E o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, disse que a reforma 
política aprovada pela Câmara deve 
ser rejeitada na Casa que comanda. 
Pacheco defendeu a manutenção do 
sistema atual, com eleições propor-
cionais para a escolha de vereadores 
e deputados. Também vigora hoje 
uma cláusula de barreira, que condi-
ciona o acesso de partidos ao Fundo 
Partidário e ao tempo de propagan-
da gratuita, de acordo com a eleição 
de um número mínimo de deputa-
dos federais em diferentes Estados.

Impeachment
Presidenciáveis defendem 

o impeachment de Bolsonaro e 
partidos tentam superar 2022 pa-
ra engrossar a frente. Enquanto o 
desafi o para os recém-chegados, 
como João Doria e Eduardo Lei-
te, ambos do PSDB, que deram 
declarações favoráveis à saída 
de Bolsonaro, ainda é unifi car as 
bancadas do partido nesse senti-
do, o PT de Lula e o PDT de Ciro, 
que buscam o impeachment há 
mais tempo, querem ampliar o 
isolamento de Bolsonaro.

A queda
Os partidos e seus líderes ne-

gam cálculo eleitoral ao estimular 
a queda de Bolsonaro, mas, nos 
bastidores, há conversas sobre 
qual seria o melhor cenário para 
2022 e resistência em formar uma 
frente ampla, da esquerda à direi-
ta, para elevar a pressão pelo im-
peachment. Vem temporal por aí... 

PL
O deputado Ubaldo Fernan-

des analisa a nominata do PL, que 
ainda conta com os campeões de 
votos: Kleber Rodrigues e George 
Soares. Ubaldo, que se elegeu em 
2018 com 20 mil votos, precisa ter 
quase 40 mil na nominata do seu 
PL. Ele pensa em sair de Natal com 
cerca de 25 mil votos. Em 2014, o 
então vereador Adão Eridan alcan-
çou essa marca na capital.

Canguaretama 
A Corte Eleitoral do Rio Gran-

de do Norte iniciou, semana 
passada, o julgamento da elegibi-
lidade do prefeito de Canguare-
tama, Wellinson Ribeiro. O PDT 
de Canguaretama apontou que 
uma condenação criminal do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região contra Ribeiro, pela práti-
ca de crimes contra a fé pública 
e crime de responsabilidade, o 
tornaria inelegível.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

A prefeitura de Parnamirim, as-
sim como as demais do Esta-
do, suspendeu as aulas duran-

te a pandemia do Coronavírus. Mas 
nem por isso deixou de pagar uma 
fortuna à empresa contratada para 

fornecer mão de obra terceirizada.
De janeiro a setembro deste ano, 

o que corresponde como despesa 
até o mês de agosto, a Prefeitura de 
Parnamirim pagou à empresa So-
lares Construções, a quantia de 20 
milhões de reais, sendo 17 milhões 
efetivamente pagos e pouco mais de 
3 milhões por efetuar o pagamento.

A empresa Solares foi a cam-
peão em despesa pela Prefeitura de 
Parnamirim. Fora os gastos com 
funcionalismo e INSS, em primeiro 
lugar, aparece a Solares, seguida da M 
Construções, que recebeu integral-

mente quase 18 milhões de reais para 
realizar a limpeza pública da cidade.

VALORES
Dividido o valor total recebido pe-

la Solares, que supera os 20 milhões de 
reais, encontraremos quase 3 milhões 
de reais por mês, gastos em terceiriza-
ção de obra, sendo que não há infor-
mação a respeito do quantitativo do 
pessoal contratado pela empresa.

Há apenas os valores pagos, dis-
tribuídos por secretarias, sendo que 
as maiores são Saúde, Educação e 
Assistência Social, por ordem decres-

cente de valores pagos.
A Solares é a mesma cujo pro-

prietário foi à Câmara prestar escla-
recimentos a respeito de denúncias 
de trabalhadores que não recebiam 
seus salários e direitos trabalhistas. 
Durante depoimento, o proprietário 
da empresa, Caio Honório, disse que 
os vereadores todos indicavam pes-
soas para prestar serviço na Solares.

O empresário Caio Honório assim 
se expressou diante dos vereadores: 
“Eu digo que é você ter uma mulher 
ruim, mas você quer ela ruim. Todo 
mundo fala da empresa, mas disser 

eu tenho uma vaga… pelo amor de 
Deus, bote minha prima, bote mi-
nha irmã, bote minha mãe. Então, 
é uma mulher ruim que é cobiçada 
né? A empresa, todo mundo fala de-
la, mas se eu disser… vereadores, é o 
seguinte: tô começando um contra-
to, eu tenho 50 vagas amanhã, vocês, 
nenhum dorme, pedindo rapaz, me 
ajeite, me ajude.”

Resta saber se que algum verea-
dor da oposição vai pedir a relação 
de todos os trabalhadores da Solares 
pagos pela Prefeitura de Parnamirim 
e os respectivos locais de trabalho.

Mesmo sem aulas, Parnamirim gasta R$  
6 milhões em mão de obra na educação
ESTRANHO | Apesar de 
ter suspendido as aulas 
presenciais por conta da 
Pandemia, Prefeitura de 
Parnamirim paga conta alta 
em terceirização de mão 
de obra

Construtora Solares recebeu mais de R$ 20 milhões somente em 2021 de terceirização de mão de obra Portal da Transparência revela que secretaria de Educação pagou mais de R$ 6 mihões até agosto
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Como médico de formação, 
o prefeito Álvaro Dias ressalta 
a necessidade das pessoas se 
conscientizarem sobre o valor 
do diagnóstico feito na fase ini-
cial da doença, visando elevar 
as chances de cura. “Diagnos-
ticar precocemente o câncer na 
infância e na juventude pode 
defi nir a cura, além disso pode 
representar a cura sem seque-
las”, conclui o prefeito.

A recomendação nesse sen-
tido é de que pais e responsáveis 
estejam atentos a certos sinto-
mas que as crianças e adoles-

centes podem apresentar, como 
palidez, dor óssea, hematomas 
ou sangramentos pelo corpo, 
caroços ou inchaços, especial-
mente se forem indolores e 
não acompanhados de febre ou 
outros sinais de infecção. Perda 
de peso sem causa aparente, 
febre e sudorese noturna, tosse 
persistente ou falta de ar, alte-
rações oculares (refl exo branco 
na pupila, estrabismo recente, 
perda visual, hematomas ou in-
chaço ao redor dos olhos) tam-
bém são sinais a serem obser-
vados. O mesmo acontece com 

inchaço abdominal, dores de 
cabeça, especialmente se forem 
incomuns e contínuas, além de 
vômitos recorrentes pela ma-
nhã ou com piora durante o dia, 
dores nos membros e inchaços 
sem qualquer sinal de infecção 
ou trauma.

De acordo com as estatísti-
cas do Instituto Nacional de Cân-
cer (INCA) estima-se que para 
cada ano do triênio 2020/2022, 
sejam diagnosticados no Brasil 
8.460 novos casos de câncer in-
fanto-juvenis (4.310 em homens 
e 4.150 em mulheres).

“Diagnóstico precoce pode 
levar à cura sem sequelas”

A campanha do Setembro 
Dourado, período em que se 
fortalecem as ações de pre-

venção e combate ao câncer infan-
tojuvenil, foi lançada ofi cialmente 
na quarta-feira 8 pelo prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, no Salão Nobre 
do Palácio Felipe Camarão. A gestão 
municipal anunciou a campanha 
publicitária realizada pela Secre-
taria de Comunicação e que será 
veiculada nas emissoras de rádio, 
TV e de mídia na internet, via redes 
sociais ao longo do mês para sensi-
bilizar e conscientizar a sociedade 
a respeito da importância do tema. 

 O prefeito destacou que a inicia-
tiva é fundamental, pois contribui 
na preservação de vidas, já que, ao 
se alertar para o diagnóstico preco-
ce do câncer infantojuvenil, as chan-
ces de cura dos pacientes são am-
pliadas. Ele observa que a Prefeitura 
está toda integrada para ser mul-
tiplicadora da campanha. “Eu sou 
médico pediatra e sei que o câncer é 
uma doença perversa e muito dano-
sa. O lançamento dessa campanha é 
signifi cativa pelas muitas vidas que 
serão salvas. Lembro que são muitas 
as chances de cura com o diagnósti-
co e o tratamento precoce”.  

Com o tema “Investigar é tarefa 
de gente grande”, a campanha publi-
citária será veiculada nos próximos 
dias em rádios, tvs e pela internet, 
levando informações à população 
para que as pessoas consigam reco-
nhecer os sinais e sintomas precoces 
do câncer tanto nas crianças quanto 

nos adolescentes. “A Campanha 
alerta aos pais sobre dar atenção 
aos pequenos detalhes e que isto 
pode mudar uma vida para sempre”, 
ressalta Heverton Freitas, secretário 
de Comunicação Social.

 A Casa Durval Paiva divulgou 
um depoimento dos familiares de 
Maria Luíza e falou em nome das 
mães que têm fi lhos em tratamento 
contra o câncer: “Graças a Deus e ao 
trabalho dos médicos minha fi lha 
está evoluindo bem e confi amos na 
sua plena recuperação. Ouçam seus 
fi lhos. Deixo a mensagem para to-

dos os pais que prestem atenção nos 
seus fi lhos e ao menor sinal vão ao 
médico para investigar”.

 Para Rilder Campos, presidente 
da Casa Durval Paiva, o poder pú-
blico municipal presta um grande 
serviço à sociedade ao promover e 
intensifi car o Setembro Dourado. “Já 
está virando rotina vir todos os anos 
falar sobre o Setembro Dourado aqui 
na Prefeitura. O câncer é um proble-
ma de toda a sociedade. É preciso 
que todos tenham conhecimento 
dos sinais e sintomas. A Prefeitura 
do Natal é uma parceira antiga da 

nossa causa e fi camos muito felizes 
com a forma que o prefeito Álvaro 
Dias mobilizou a estrutura gover-
namental para contribuir com a 
campanha, por nos apoiar. A criança 
precisa ter o direito constitucional 
de ser tratada e de ser tratada no 
tempo certo. Essa é uma bandeira de 
todos. Quando a doença é detectada 
em seu estágio inicial, as chances de 
cura chegam a 80%, portanto, quan-
to mais promovermos a educação 
das pessoas, mais vidas serão salvas”.

 A Secretaria Municipal de Tra-
balho e Assistência Social (Semtas) 

trouxe a apresentação de cordel dos 
irmãos Raíssa e Pablo Silva, assisti-
dos pelo Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
de Santos Reis enfatizando e aler-
tando sobre os sintomas do câncer. 
Segundo o secretário da Semtas, 
Adjuto Dias, o SCFV é o primeiro 
serviço que chega às famílias de bai-
xa renda e eles serão os portadores 
para propagar esta campanha. Além 
disso, se comprometeu como agente 
de transformação da sociedade em 
abraçar, combater e multiplicar as 
informações para que as pessoas não 
esqueçam da sua importância. 

 O superintendente-adjunto da 
Liga Contra o Câncer, Ivo Barreto, 
trouxe três grandes novidades: A 
Liga inaugurou o aparelho de ra-
dioterapia mais moderno do país, 
que reduz o tempo de exposição 
da radiação para 10 minutos; A Li-
ga irá inaugurar dentro de um mês 
a primeira sala de neurocirurgia 
que benefi ciará principalmente as 
crianças, com a aquisição do melhor 
microscópio, comprado em Israel; e 
dentro de 30 a 60 dias irão iniciar 
a construção do primeiro hospital 
de pediatria oncológico do estado, 
com 40 leitos para internações e 10 
leitos para UTI pediátrica oncológi-
ca, além de oito salas para atendi-
mento, com todas as radioterapias 
disponíveis (radioterapia, quimiote-
rapia e aparelhos de imagens).

 “Esta campanha é um poten-
te instrumento de garantia à vida, 
onde manifestamos o amor e o ca-
rinho pelo próximo. Parafraseando 
Milton Nascimento, é preciso cuidar 
do broto para a vida dar fruto. Se 
queremos dar fruto, cuidemos das 
nossas crianças e dos adolescentes 
a partir da convocação de toda a po-
pulação através da conscientização 
para a responsabilidade com a vi-
da”, afi rma o vereador Pedro Gorki, 
presidente da frente parlamentar da 
criança e do adolescente. 

SAÚDE | Prefeito Álvaro Dias 
lança oficialmente a ação 
que visa sensibilizar as 
pessoas para a necessidade 
do diagnóstico precoce do 
câncer infanto-juvenil

Prefeitura lança Campanha Setembro Dourado

ALEX RÉGIS/SECOM

ALEX RÉGIS/SECOM

Álvaro Dias, médico de formação, observa que a Prefeitura está toda integrada para ser multiplicadora da campanha

Semtas trouxe a apresentação de 
cordel dos irmãos Raíssa e Pablo 
Silva, assistidos pelo Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) de Santos Reis 
enfatizando e alertando sobre os 
sintomas do câncer 
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Para o secretário de desen-
volvimento econômico do 
Rio Grande do Norte, Jaime 

Calado, o crescimento da energia 
solar está sendo surpreendente. 
Para ele, a posição do RN hoje no 
ranking dos estados produtores 
será modifi cada rapidamente, a 
partir de uma rápida escalada na 
produção potiguar.

De acordo com a Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovol-
taica, o RN é hoje o 16º estado do 

país em potência instalada da fon-
te solar, fi cando atrás, inclusive, de 
outros estados nordestinos, como 
Ceará (9º), Bahia (10º), Pernambuco 
(12º), Piauí (14º) e Maranhão (15º).

“Ainda tem muitos estados 
na nossa frente em energia solar, 
mas nosso crescimento é muito 
grande, e o fato de sermos o maior 
produtor de energia eólica ajuda 
sim. O Rio Grande do Norte já tem 
uma cultura na área de energias 
renováveis”, destaca Jaime.  

O secretário ainda pontuou a 
regulamentação dos parques hí-
bridos, que integram solar e eólica 
em um mesmo espaço, e isso be-
nefi cia diretamente o Rio Grande 
do Norte. Para ele, o processo de 
expansão da matriz fotovoltaica 
no estado está numa velocidade 
semelhante à que aconteceu com 
a eólica anos atrás. “Recentemente 
recebemos aqui na secretaria três 
grandes projetos, cada um com 
mais de 1G de geração”, afi rma.

Ser líder em energia eólica abre caminhos 
para a fotovoltaica, aponta titular da Sedec

FUTURO PROMISSOR 

O Rio Grande do Norte, que já é o 
maior produtor de energia eólica 
do país, começa a expandir seu al-

cance também na fonte solar. A Voltalia, 
empresa global produtora de energia re-
novável começou a construir neste mês, 
no Rio Grande do Norte, as usinas Solar 
Serra do Mel 1 e 2, que, juntas, somam 
320 megawatts.

As plantas fazem parte do Cluster Ser-
ra Branca, maior complexo eólico e solar 
no mundo, que possui capacidade total 
de 2,4 GW e conta com diversos parques 
eólicos em operação e centenas de me-
gawatts em desenvolvimento. A previsão 
é que o comissionamento ocorra durante 
o primeiro semestre de 2022. 

Serra Branca é um cluster híbrido e 
está localizado entre os municípios de 
Areia Branca e Serra do Mel, região co-
nhecida por concentrar ótimas condi-
ções eólicas e solares no estado. O obje-
tivo da empresa é maximizar a produção 
de energia do cluster para desenvolver 
projetos mais competitivos no mercado. 

“As duas fontes de energia são com-
plementares, uma vez que a produção 
eólica ocorre, predominantemente, du-
rante a noite. Com isso, pretendemos 
aproveitar essa sinergia das fontes, além 

do compartilhamento da mesma estru-
tura de escoamento de energia, para de-
senvolver projetos mais competitivos e 
rentáveis para o mercado”, afi rma Robert 
Klein, CEO da Voltalia no Brasil.

A Voltalia está oferecendo cursos 
de capacitação para instalação de pla-
cas solares, com o objetivo de qualifi car 
moradores para as obras da companhia, 
formando, portanto, novos profi ssionais 
para o mercado de trabalho. A constru-
ção das plantas solares vai gerar centenas 
de empregos diretos e indiretos, o que irá 
fomentar a empregabilidade na região.

“Acreditamos que estamos deixando 
mais um legado importante para comu-
nidade ao estimularmos a geração de em-
pregos e a qualifi cação profi ssional dos 
moradores”, acrescentou Robert Klein.

O projeto SSM 1 e SSM 2 possui cinco 
contratos privados de venda de energia 
de longo prazo fi rmados, incluindo clien-
tes como Copel e Braskem.

O Cluster não é o primeiro projeto 
híbrido da empresa no Brasil. A Voltalia 
possui ainda, no sistema isolado do Oia-
poque, no Amapá, uma usina solar (4 
MW) e uma térmica (12 MW). A usina fo-
tovoltaica foi instalada em 2017 e ocupa 
uma área de 70 mil m2.

COMPLEXO HÍBRIDO |
Localizados em Areia 
Branca e Serra do Mel, os 
empreendimentos fazem 
parte do Cluster Serra 
Branca, complexo eólico 
e solar da Voltalia cujo 
potencial pode chegar a 2,4 
GW

Plantas fazem parte do Cluster Serra 
Branca, maior complexo híbrido 
(eólico e solar) no mundo (2,4 GW)

DIVULGAÇÃO

Multinacional inicia no RN construção
do seu maior projeto solar
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O Sistema Indústria, por meio 
do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial no 

Rio Grande do Norte (SENAI-RN) e a 
indústria de veículos Selvagem - pio-
neira do setor na região Nordeste e 
principal origem da frota de buggys 
que circula no RN e em outros desti-
nos internacionalmente conhecidos, 
como Fernando de Noronha (PE) 
- assinaram nesta quinta-feira 9 um 
acordo de cooperação para desenvol-
vimento do primeiro buggy elétrico 
do estado.  

Segundo as instituições envol-
vidas, o projeto é idealizado desde 
2020 e a expectativa é de ganhos am-
bientais, tecnológicos e econômicos 
em um dos passeios turísticos mais 
tradicionais do litoral brasileiro.  

Dentro da fábrica potiguar em 
operação há 45 anos, onde nascerá 
o primeiro carro elétrico do RN, a 
estrutura do veículo está pronta, à 
espera da inovação: o motor e as ba-
terias que irão alimentá-lo.  

Os equipamentos para início do 
desenvolvimento já começaram a ser 
buscados junto a fabricantes e um 
treinamento específi co com espe-
cialistas da Alemanha será realizado 
pela equipe de profi ssionais que vai 
colocar a mão na massa. 

Questões como quando o projeto 
será concluído, o tempo necessário de 
testes, o início da produção comercial 
e a partir de quando o buggy estará nas 
ruas, ou nas dunas - assim como o pre-
ço que terá no mercado - só deverão 
ser respondidas no decorrer dos traba-
lhos. A demanda potencial, entretanto, 
já existe e dá sinais à indústria.  

“Todos os dias alguém nos procu-
ra em busca desse buggy”, diz o funda-
dor da Selvagem, Marcos Neves, ob-

servando que a expectativa é - a partir 
da inovação - atender ao “mercado do 
futuro” que se abre no país, em áreas 
que a fábrica já abastece e em outras 
onde o interesse poderá surgir.  

A procura se manifesta atual-
mente, segundo ele, dentro do Rio 
Grande do Norte e também chega de 
Fernando de Noronha, onde decreto 
proíbe a entrada de veículos ‘tradi-
cionais’, com motor a combustão, a 
partir de 2022, e a circulação dos que 
já existem a partir de 2030.  

Segundo informações ofi ciais 
da Administração de Fernando de 
Noronha repassadas ao SENAI-RN, 
“não existem buggys elétricos na 
ilha” hoje, mas há outros 50 carros 
elétricos em circulação. Eles repre-
sentam 3,57% da frota. 

Projeto 
O desenvolvimento do primeiro 

buggy elétrico na indústria do Rio 
Grande do Norte é parte do Projeto 
Verena, que o SENAI-RN e o Centro 
de Tecnologias do Gás e Energias 
Renováveis (CTGAS-ER), do SENAI, 
executam desde 2018 no Brasil com 
a Câmara de Indústria e Comércio da 
cidade de Trier (EIC Trier), da Alema-
nha. A iniciativa também conta com 
a colaboração do Instituto SENAI de 
Inovação em Energias Renováveis e 
da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN).  

“É um projeto que é um marco 
para a indústria, para o meio ambien-
te e para o setor de turismo”, diz o di-
retor do CTGAS-ER e do ISI-ER, Ro-
drigo Mello. “O uso típico do buggy 
é em áreas costeiras, em ambientes 
caracteristicamente limpos, e trazer 
um equipamento com zero emissões 
de gases do efeito estufa e com zero 
ruído de motor, como será este, é sem 
dúvida um ganho”, complementa.  

Para o presidente da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do Norte 
(FIERN), Amaro Sales, o buggy elétri-
co será uma importante contribuição 
em consonância com o desenvolvi-
mento tecnológico e a inovação exigi-

dos no momento atual. “O Sistema S 
atua para desenvolver soluções inteli-
gentes e sustentáveis que atendam às 
necessidades da indústria a partir da 
nossa realidade local, mas de acordo 
com as tendências internacionais. O 
buggy elétrico é um projeto de desta-
que nesse contexto”, afi rma.  

O SENAI, por meio de CTGAS-ER 
e do ISI-ER, fi cará responsável pelo 
desenvolvimento do uso da tecnolo-
gia e a integração dos componentes 
elétricos e mecânicos do veículo. À 
UFRN caberá a parte de “inteligência 
do buggy”, o que inclui toda a parte de 
controle, acionamento de motor, veri-
fi cação da vida útil da bateria, análise 
do ambiente e detecção de falhas.  

Já a EIC Trier vai fornecer a tecno-
logia e promover o treinamento ne-
cessário para a realização do projeto. 
Um curso de mecatrônica automoti-
va de 180 horas será ministrado para 
a equipe envolvida, por especialistas 
da Alemanha. O país é o maior pro-
dutor europeu de veículos elétricos. 

“Para nós da EIC Trier é uma 
enorme satisfação contribuir para a 
concepção e construção do primeiro 
buggy elétrico do Nordeste do Brasil 
e a gente fi ca ainda mais feliz por esse 
buggy ter surgido no Rio Grande do 
Norte, que normalmente é um esta-
do que todos conhecem pelo turismo 
mas também é um lugar onde se 
concepciona e constroi tecnologia de 
ponta para um Brasil melhor e para 
um mundo cada vez mais sustentá-
vel”, diz o consultor alemão Andreas 
Dohle, da EIC Trier. 

O desenvolvimento do buggy faz 
parte de um número maior de ações 
conjuntas na área de eletromobilida-
de. Outra ação será a criação de um 
curso inédito com o CTGAS-ER para 
especialização de trabalhadores na 
conversão de carros elétricos no país. 
A estrutura para o curso está sendo 
preparada e a previsão de início é 2022. 

O buggy elétrico  
O buggy elétrico planejado dentro 

do projeto é um veículo que usa eletri-

RN desenvolverá 1º buggy elétrico, de olho 
em ‘mercado do futuro’ no litoral brasileiro 

PASSEIO TURÍSTICO | Projeto 
é idealizado desde 2020 e 
a expectativa é de ganhos 
ambientais, tecnológicos 
e econômicos 

RENATA MOURA/SENAI-RN

RENATA MOURA/SENAI-RN

Na fábrica potiguar, estrutura do veículo está pronta à espera do motor e baterias 

cidade para se locomover, por meio de 
baterias que alimentam o motor.  

A autonomia do modelo, ou seja, 
a distância que conseguirá percorrer 
com baterias cheias, antes de pre-
cisar de recarga, é estimada em 200 
Km, diz o professor de automação e 
eletrotécnica do CTGAS-ER, e coor-
denador do projeto pelo SENAI-RN, 
Davinson Rangel.  

Seria sufi ciente, por exemplo, 
para dois passeios ida e volta entre 
as praias de Ponta Negra e Muriú, 
uma das principais rotas turísticas 
no litoral potiguar.  

Como a utilização do veículo em 
dunas exigiria mais das baterias e do 
motor do que o tráfego somente em 
asfalto e estradas de terra, essa auto-
nomia, entretanto, pode variar. 

“Iremos desenvolver um produto 
inicialmente 100% potiguar que certa-
mente será referência para todos que 
deste veículo se utilizam, propiciando 
uma fonte de energia limpa para um 
produto que agrega ao turismo a pre-

ocupação com o meio ambiente”, diz o 
diretor regional do SENAI-RN, Emerson 
da Cunha Batista. “O buggy passou a 
fazer parte de nosso convívio há anos e 
neste momento em que a evolução das 
tecnologias é cada vez mais necessária 
nos sentimos honrados em poder par-
ticipar desse projeto piloto”, acrescenta. 

O chefe do Departamento de 
Engenharia Elétrica da UFRN e coor-
denador dos trabalhos da Universi-
dade no projeto, Diomadson Belfort, 
reforça que o turismo com buggys 
pode fi car mais limpo e econômico 
em decorrência de soluções que serão 
desenvolvidas no projeto. Dados le-
vantados pela universidade apontam 
que 715 bugueiros estão credenciados 
pela Secretaria de Turismo do estado 
atuando nos municípios pólos de Baía 
Formosa, Tibau do Sul, Natal e Extre-
moz. Entre os custos operacionais da 
atividade estão gastos com combustí-
vel, que giram em torno de R$ 80 a R$ 
100 por passeio - e poderão fi car para 
trás a partir do veículo elétrico.

Desenvolvimento do primeiro buggy 
elétrico na indústria do Rio Grande 
do Norte é parte do Projeto Verena, 
que o SENAI-RN e o Centro de Tecno-
logias do Gás e Energias Renováveis 
(CTGAS-ER), do SENAI, executam 
desde 2018 no Brasil com a Câmara 
de Indústria e Comércio da cidade de 
Trier (EIC Trier), da Alemanha
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ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO 
FLORESTAL - USO ALTERNATIVO DO SOLO

CENTRAL DO AGRESTE POTIGUAR I S.A., CNPJ: 33.268.331/0001-66, torna público que firmou 
com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através de Uso Alternativo 
do Solo nº 2024.5.2021.52694, com prazo de validade até 01/09/2022, em favor do empreendimento Central 
Geradora Eólica, localizada na Rodovia BR 406, Km 120, Margem Esquerda, Zona Rural, Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO 
FLORESTAL - USO ALTERNATIVO DO SOLO

CENTRAL DO AGRESTE POTIGUAR II S.A., CNPJ: 33.268.312/0001-30, torna público que firmou com o Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através de Uso Alternativo do Solo nº 2024.5.2021.49600, 
com prazo de validade até 31/08/2022, em favor do empreendimento Central Geradora Eólica, localizada na Rodovia 
BR 406, Km 120, margem esquerda, Zona Rural, Município de Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 

 
JOSÉ BONIFACIO TEIXEIRA, CPF N. 126.994.544-00  torna público que recebeu do Instituto de Defesa do 
Meio  Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão de Renovação de Licença de Operação-RLO Nº 
2019-146116/TEC/RLO-0790  com prazo de validade até 08/09/2027, em favor de JOSÉ BONIFACIO 
TEIXEIRA, atividade de carcinicultura, localizada na Fazenda São Luiz, S/N, Zona Urbana, Guamaré/RN.  
  

José Bonifácio Teixeira 
Sócio-Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
JUNIO DE LIMA BRAULIO – ME, CNPJ 05.865.038/0001-40, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operação, com prazo de validade até 12/08/2023, em favor do empreendimento para uma unidade de 
beneficiamento de mármore, vidro e granito, localizada na Rua Cícero Max da Costa, nº 45, Centro, Nova 
Cruz/RN, CEP 59.215-000. 

Júnio de Lima Bráulio 
Proprietário 

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: 
1. Renovação de Licença de Operação para 02 (dois) acessos aos poços de petróleo de códigos A1-LV entre o 

ponto MV-2-LV e o poço 7-LV-0045-RN e A2-LV entre o ponto MV-1-LV e o poço 7-LV-0043-RN, localizado no 
Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 

2. Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LOR-0066A-RN, localizado no Campo de 
Produção Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

3. Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-LOR-0066A-RN, 
localizado no Campo de Produção Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

4. Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 4-JAN-0020-RN, localizado no Campo de 
Produção de Jaçanã, município de Apodi/RN. 

5. Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BR-0053-RN, localizado no Campo de 
Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 

6. Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-FMQ-0030-RN, 
localizado no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

7. Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 4-OTC-0004D-RN, localizado no Campo de 
Produção de Oiticica, município de Apodi/RN. 

8. Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-RFQ-0038-RN, localizado no 
Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

9. Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-PAT-00001D-RN, localizado no 
Campo de Produção de Patativa, município de Felipe Guerra/RN. 

10. Renovação de Licença de Operação para 02 (dois) acessos a poços petrolíferos de códigos A1 (MV-02-JD ao 
poço 1-JD-0002-RN) e A14 (MV-01-JD ao poço 1-SAB-0001-RN) localizados no Campo de Produção de Janduí 
e Sabiá, município de Assú/RN. 

11. Renovação de Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código A1 (do poço 1-BJZ-
0001 ao MV-1-JZ), localizado no Campo de Produção de Juazeiro, município de Upanema/RN. 

12. Renovação de Licença de Simplificada para 03 (três) acessos aos poços petrolíferos de códigos A7 (do MV-
05-LV ao poço 4-LV-0009-RN), A21 (do MV-12-LV  ao poço 7-LV-0014-RN) e A23 (do poço 8-LV-0040-RN ao 
poço 7-LV-0016-RN), localizado no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 

13. Renovação de Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 4-JAN-0010-RN, 
localizado no Campo de Produção de Jaçanã, município de Apodi/RN. 

14. Renovação de Licença de Operação para 01 (um) sistema de injeção de água de Upanema, contemplando 01 
(um) satélite de Injeção na EC UPN para 12 (doze) poços de códigos (UPN-0003, UPN-0008, UPN-0010, UPN-
0012, UPN-0023, UPN-0024, UPN-0026, UPN-0028, UPN-0029, UPN-0031, UPN-0032 e UPN-0039) e 01 (um) 
satélite de Injeção na EC BR para 17 (dezessete) poços de códigos (BR-0001, BR-0006, BR-0019, BR-0021, 
BR-0055, BR-0056, BR-0058, BR-0059, BR-0060, BR-0061, BR-0062, BR-0063, BR-0064, BR-0065, BR-0066, 
VR-0001 e VR-0017) localizados no Campo de Produção de Upanema e Brejinho, municípios de Upanema e 
Mossoró/RN. 

15. Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) Estação Coletora e Compressora de Riacho da Forquilha 
(ECC RFQ), localizada no Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

16. Renovação de Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-RFQ-0042-ARN, 
localizado no Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

17. Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-ASB-0001-RN, localizado no Campo de 
Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra/RN. 

18. Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Pajeú, localizada no Campo 
de Produção de Pajeú, município de Mossoró/RN. 

19. Renovação de Licença de Simplificada para 04 (quatro) acessos aos poços petrolíferos de códigos A2 (do 
poço 3-BR-0003-RN ao poço 7-BR-0012-RN), A5 (do MV-03-BR ao 7-BR-0052-RN), A16 (do poço 7-BR-0018-
RN ao poço 7-BR-0028-RN) e A34 (do MV-01-BR ao 7-VR-0011-RN), localizado no Campo de Produção de 
Livramento, município de Caraúbas/RN. 

20. Renovação de Licença de Simplificada para 30 (trinta) acessos aos poços petrolíferos de códigos A1 (de MV-
02-BR ao poço 7-BR-0009-RN), A3 (A2 ao poço 7-BR-0033-RN), A4 (A2 ao poço 7-BR-0025-RN), A6 (do poço 7-
BR-0035-RN ao poço 7-BR-0042-RN), A7 (A20 ao poço 8-BR-0046-RN), A8 (do MV-4-BR ao poço 7-BR-0006-
RN), A9 (do MV-6-BR ao poço 7-BR-0020-RN), A10 (do poço 7-VR-0012-RN ao poço 7-VR-0002-RN); A12 (do 
poço 7-BR-0004-RN ao poço 7-BR-0019-RN), A13 (do poço 7-BR-0015-RN ao poço 7-BR-0021-RN), A14 ( do 
poço 7-BR-0078D-RN ao poço 7-BR-0039-RN); A15 ( do MV-10-BR ao poço 7-BR-0014-RN); A17 ( da A15 ao 
poço 7-BR-0027-RN), A18 (de A16 ap poço 7-BR-0050-RN); A19 (do poço 7-BR-0037-RN ao poço 7-BR-0048-
RN), A20 (de A5 ao poço 7-BR-0035-RN), A21 ( de MV-5-BR ao poço 7-BR-0015-RN), A22 (de MV-9-BR ao poço 
7-BR-0024-RN), A23 (do poço 7-BR-0017-RN  ao poço 7-BR-0036-RN), A25 (de A34 ao poço 7-BR-0073-RN), 
A26 (do poço 7-BR-0022-RN ao poço 7-BR-0044-RN), A28 (do poço 7-BR-0073-RN ao poço 7-BR-0022-RN), 
A29 (de A34 ao poço 7-VR-0013-RN); A30 (de A34 ao poço 7-VR-0010-RN), A31 (de A10 ao poço 8-VR-0017-
RN), A32 (de A10 ao poço 7-VR-0015-RN); A33 (de MV-7-BR ao poço 3-VR-0003-RN), A35 (de A34 ao poço 7-
VR-0009-RN), A36 (do poço 7-BR-0005-RN ao poço 7-BR-0034-RN) e A37 (de MV-8-BR ao poço 3-VR-0006-
RN), localizado no Campo de Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 

21. Renovação de Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-RMO-0006-RN, 
localizado no Campo de Produção de Rio Mossoró, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

22. Licença de Regularização de Operação para 01 (um) acesso ao poço de petróleo de códigos 7-FJ-0001-RN, com 
produção escoada para Estação de Brejinho localizado no Campo de Produção de Fazenda Junco, município de 
Upanema/RN. 

23. Licença de Regularização de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-FJ-
0001-RN, localizado no Campo de Produção de Fazenda Junco, município de Upanema/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

WENDELL GOMES SANTOS, CPF: 046.553.814-26, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença Prévia, com validade: 19/08/2022, para posto de 
revenda de combustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizada na Rua Projetada 32, 
S/N, Loteamento Samburá, Quadra 46, Lotes 9 a 12, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN; E está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença de Instalação, 
para posto de revenda de combustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizada na Rua 
Projetada 32, S/N, Loteamento Samburá, Quadra 46, Lotes 9 a 12, Santa Terezinha, São Gonçalo do 
Amarante/RN; 

WENDELL GOMES SANTOS 
PROPRIETÁRIO 

A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Licença Prévia para 02 (duas) linhas de surgência dos poços com os códigos 
7ET1835RN-A e 7ET1836DRN-A, localizadas no campo de Produção de ESTREITO, 
situadas no município de Alto do Rodrigues/RN.
Licença Prévia para Perfuração de 01 (um) poço com o código 7CAM1549RN-A, 
localizado no campo de Produção de CANTO DO AMARO, situados no município de 
Mossoró/RN.
Licença de Instalação e Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço com o 
código 7CAM1549RN-A, localizada no campo de Produção de CANTO DO AMARO, 
situada no município de Mossoró/RN.

7CAM1549RN-A, localizado no campo de Produção de CANTO DO AMARO, situado 
no município de Mossoró/RN.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

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

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO
Licença Prévia Para Perfuração nº 2021-159684/TEC/LPpe-0030, com validade até 02/09/2023, 
para os poços 7ARG0943DARN, 7ARG0998ARN, 7ARG1005ARN e 7ARG1006ARN, 
localizados no Campo de Alto do Rodrigues, Município de Alto do Rodrigues/RN.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

03/09/2024, para acesso ao poço 7FCN0009RN, com 264,61m, localizado no Campo 
de Canto de Fazenda Canaã, Mossoró/RN.

02/09/2024, para acesso ao poço 7CAM1257DRN, com 85,60m, localizado no Campo 
de Canto do Amaro, Mossoró/RN.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Licença de Operação nº 2020-158008/TEC/LO-0071, com validade até 02/09/2024, 
para linha de surgência do poço 1GO0004DRN, com 63,25m, localizado no Campo de 
Goes, Município de Apodi/RN.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Renovação de Licença de Operação nº 2021-163320/TEC/RLO-0653, com validade até 
01/11/2024, para linha de surgência do poço 7CAM1052RN, com 1.307,44m, localizado 
no Campo de Canto do Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2021-163318/TEC/RLO-0651, com validade 
até 01/11/2024, para o poço 7CAM0944RN, localizado no Campo de Canto do Amaro, 
Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-155690/TEC/RLO-1224, com validade até 
02/09/2024, para linha de surgência do poço 7CAM1036RN, com 1.051,70m, localizado 
no Campo de Canto do Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-155693/TEC/RLO-1226, com validade até 
02/09/2024, para o poço 7CAM1257DRN, localizado no Campo de Canto do Amaro, 
Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2020-155699/TEC/RLO-1230, com validade até 
03/09/2024, para 02 poços 7CAM1491DCRN e 7CAM1537RNA, localizado no Campo 
de Canto do Amaro, Município de Mossoró/RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Desemprego 
atinge 36% da 
população mais 
pobre, diz FGV

PANDEMIA

A taxa de desemprego da 
metade mais pobre dos 
brasileiros subiu quase 

dez pontos durante a pande-
mia, de 26,55% para 35,98%. En-
tre os 10% mais ricos a mesma 
foi de 2,6% para 2,87%, aponta 
um estudo da FGV Social divul-
gado nesta quinta-feira (9).

A renda individual média 
dos brasileiros, incluindo os in-
formais e desempregados caiu 
9,4% em relação ao fi m de 2019, 
antes da pandemia.

O estudo comparou os da-
dos do último trimestre de 2019, 
antes da eclosão do vírus no pa-
ís, com os do segundo trimestre 
de 2021. O cálculo considera a 
metade mais pobre da popula-
ção, em termos relativos.

No caso dos mais pobres, no 
entanto, essa perda é ainda mais 
dramática, chegando a 21,5% 
no período —o que revela que a 
desigualdade só aumentou du-
rante a crise sanitária. Enquanto 
isso, os 10% mais ricos tiveram, 
em média, uma queda de 7,16%, 
ou menos de um terço dos brasi-
leiros de menor renda.

Os pesquisadores da FGV 
Social apontam que mais da me-
tade (11,5 p.p.) dessa queda na 
renda dos mais pobres se deve 
a muitos terem desistido de pro-
curar uma vaga diante da alta 
taxa de desemprego, situação 
conhecida como desalento.

A taxa de desemprego estava 
em 14,1% no Brasil, no segundo 
trimestre, de acordo com o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística), quando o país registra-
va 14,4 milhões de desempregados.

Ainda segundo a FGV Social, 
os que mais perderam renda 
foram os moradores da região 
Nordeste (-11,4%). Em contraste, 
no Sul, essa perda foi de 8,86%, 
por exemplo. Além deles, as mu-
lheres, que tiveram jornada dupla 
de cuidado das crianças em casa 
tiveram uma queda de 10,35% na 
renda, em comparação com uma 
redução de 8,4% entre os homens.

“Os idosos com 60 anos ou 
mais também perderam especial-
mente por terem de se retirar do 
mercado de trabalho em função 
da maior fragilidade em relação 
ao Covid-19 (-14,2% de perda).”

Segundo o estudo, coorde-
nado pelo professor Marcelo 
Neri, a redução de renda dos 
ocupados por hora —por causa 
da aceleração da infl ação, do 
desemprego e da redução das 
jornadas de trabalho— também 
está entre as causas da perda de 
renda entre os mais pobres.

 
REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ÁGUA MINERAL GOTAS DE CRISTAL LTDA, CNPJ: 04.385.120/0001-05, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença de Operação - RLO, para a atividade de extração e envase de água mineral em uma área de 39,74 
hectares, com vazão máxima de 2044 m3/dia, localizado na Rod. BR 304 – Km 305, Loteamento Rio Grande, 
Vida nova, Parnamirim/RN. 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 
Sócio-Administrador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
às 09h00min do dia 28 de setembro de 2021, realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 009/2021, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por PREÇO 
GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS (RUAS 
PROJETADAS 1 E 2 NA LOCALIDADE DA PRAIA DE SIBAÚMA E A RUA DAS PEDRINHAS, 
LOCALIZADA NA PRAIA DE PIPA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, conforme o Contrato 
Repasse nº. 899918/2020/MDR/CAIXA rmado entre o Município e a União/ Ministério do 
Desenvolvimento Regional. O Procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. A sessão 
pública se realizará de forma presencial e também virtual, sendo observadas as medidas de 
precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. Na forma virtual, (por videoconferência), será 
disponibilizado com antecedência (por e-mail), um link via aplicativo zoom.us, para que, caso 
queiram, os licitantes participem, sem a necessidade de locomoção ao município. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na 
Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN-CEP:59178-000, a partir da publicação deste 
aviso, das 08:00h às 14:00h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser 
solicitado através do e-mail: cplpmts2021@gmail.com. Maiores informações: Fone: (84)3246-
4441.

Tibau do Sul/RN, 09 de setembro de 2021
A Comissão
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JOÃO RICARDO CORREIA jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Farda
Os policiais militares do 

RN que estiverem com os uni-
formes velhos vão ter que es-
perar mais um pouco. A licita-
ção para a escolha da empresa 
que fornecerá o material ocor-
rerá no próximo dia 23.

Galinha com fava
Circula, no mundo do 

WhatsApp, vídeo com a go-
vernadora Fátima Bezerra se 
deliciando, na Governadoria, 
com um grupo de amigas e 
amigos. No cardápio, vindo 
do município de Florânia, 
galinha caipira com fava. Na 
sobremesa, caju e doce de ja-
ca. Nada demais para quem 
já apareceu em rede nacional 
traçando uma quentinha, no 
Senado Federal. Fátima tam-
bém cativa com a simplicida-
de. Gostem dela ou não.

Constatação
 O negócio, no Brasil, não é 

encontrar a melhor autorida-
de. É identifi car a menos pior. 
E está difícil, porque a concor-
rência é grande.

Voto
 De todos esses calhordas 

que vivem aparecendo na im-
prensa, cada um querendo ter 
mais autoridade que o outro, 
qual teria a coragem de sugerir 
que o voto no Brasil fosse op-
cional?

Voto 2
Ou do jeito que está, com a 

gente sendo obrigado a votar, 
são eleitos apenas os honestos 
e competentes?

É hoje
Beleza! Vou comemorar: 10 

de setembro é o Dia do Gordo.

Prefeituras recebem “visita” da PF
A Polícia Federal defl agrou, na manhã desta 

quinta-feira 9, a “Operação Select”, para apurar a 
compra de kits de testes rápidos para detecção 
da covid-19, com sobrepreço potencial, por parte 
das prefeituras de Caldas Brandão, Mamanguape, 
Cuité de Mamanguape, Alhandra, Lagoa de Den-
tro, Serra da Raiz e Lagoa, no estado da Paraíba, 
nos anos de 2020 e/ou 2021. As aquisições desses 
produtos ocorreram por meio de procedimentos 
de dispensas de licitação, sob suspeita de fraude.

DUI BORGES/RTC

Pátria roubada, Brasil!

Enquanto 
o lixão 
represen-

tar algum tipo 
de esperança 
para brasileiros 
iguais a mim e 
a você, caro lei-
tor, cara leitora, 
não confi o nes-
sa “gente” que 
se perpetua no 
poder, há déca-
das, e não tem 
a sensibilidade de lutar para exterminar esse tipo de situ-
ação. Inadmissível ver crianças e adultos sobrevivendo em 
meio à podridão. Imoral. A injustiça social é uma das pio-
res mazelas e aqui, no Brasil, ela alimenta assaltantes que 
roubam os cofres públicos, inviabilizam políticas sociais 
sérias e impedem que as crianças se alimentem, estudem, 
brinquem, sonhem. Pátria roubada, Brasil!

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Mesmo em tempos de distan-
ciamento social e restrições 
a ambientes fechados de-

vido à pandemia, os potiguares não 
abriram mão da preocupação com a 
aparência. A demanda por produtos 
de vestuário, como roupas e acessó-
rios, levou uma parcela signifi cativa 
dos empreendedores do Rio Grande 
do Norte a abrir um negócio próprio 
para suprir o consumo desses itens. 
O comércio varejista de artigos do 
segmento de vestuário e acessórios 
vem batendo recorde de formaliza-
ções no estado e fi ndou o primeiro 
semestre como a atividade que mais 
registrou a criação de empresas na 
primeira metade deste ano. Até o 
início deste mês, já são mais 13 mil 
negócios cadastrados como Micro-
empreendedor Individual (MEI).

Isso foi o que revelou um levanta-
mento feito pela Unidade de Gestão 
Estratégica (UGE) do Sebrae no Rio 
Grande do Norte para analisar o de-
sempenho dos pequenos negócios 
na economia potiguar na primeira 
metade do ano com base em dados 
da Receita Federal e do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados 
(Caged), ligado ao Ministério da Eco-

nomia. Os resultados mais relevantes 
estão reunidos em uma síntese, que 
pode ser conferida na íntegra. O do-
cumento está disponível para consul-
ta ou download no Portal do Sebrae 
(www.rn.sebrae.com.br) na seção 
‘Estudos e Publicações’.

O que as estatísticas apontam 
matematicamente, a empreende-
dora Aylla Regis Costa percebeu na 
prática. Ela já havia identifi cado a 
procura dos consumidores por es-
ses itens na região onde atua, em 
bairros da Zona Norte de Natal, e 
decidiu profi ssionalizar a ativida-
de com a formalização, em março 
deste ano, da loja N&A Multimar-
cas, uma grife de artigos de modas 
feminina e masculina

“Vendemos artigos para homens 
e mulheres. Gosto de trabalhar com 
a autoestima das pessoas, e por isso 
escolhi vender moda. Mesmo em 
meio a toda essa incerteza econô-
mica do país, conseguimos nos rein-
ventar e vender on-line e humanizar 
a marca”, garante a empreendedora. 
Segundo Aylla, o registro formal da 
N&A e obtenção de um CNPJ ajuda-
ram o negócio, sobretudo no acesso 
ao crédito mesmo diante do excesso 
de burocracia dos agentes fi nancei-
ros. “Decidi formalizar a loja para 
deixar minha marca mais profi ssio-
nal e legalizada”, justifi ca.

Para o gerente da Agência Sebrae 
- Grande Natal, Th ales Medeiros, essa 
concentração de empreendedores no 
comércio varejista de roupas e aces-
sórios se dá por motivos diversos, 
sobretudo, pela facilidade de entrada 
no mercado, alto giro de estoque, rá-
pido posicionamento digital e bom 
markup (margem de lucro). “Contu-
do, é importante salientar que isso 
não isenta o empreendedor de refi -

nar suas estratégias de operação pa-
ra um crescimento saudável e mais 
rentável”, alerta Th ales Medeiros.

Entre os Microempreendedores 
Individuais (MEIs), segundo a Agên-
cia Sebrae RN, o segundo ramo que 
mais abriu negócios foi o de publici-
dade, seguido das atividades de ca-
beleireiro e tratamentos de beleza. Já 
entre as demais categorias de Micro-
empresa (ME) e Empresa de pequeno 
Porte (EPP), os estabelecimentos de 
saúde, como clínicas, consultórios 
odontológicos e laboratórios, fi caram 
no topo do ranking de formalização 
do semestre. “O aumento expressivo 
desse tipo de negócio no período de 
pandemia se deve, majoritariamente, 
ao aumento da contratação de profi s-
sionais liberais, por hospitais e clíni-
cas, e que a formalização do serviço 
entre pessoas jurídicas torna o pro-
cesso menos oneroso para ambas as 
partes a partir do Simples Nacional”, 
presume Th ales Medeiros, informan-
do que as atividades de atenção à 
saúde e ambulatórios são executadas 
por profi ssionais da área de saúde, 
sendo regidas por Conselhos de Clas-
se, e, portanto, não podem ser regis-
tradas como MEI.

Além de indicar o segmento re-
cordista de formalizações, o estudo 
do Sebrae mostra que os MEIs foram 
o tipo de negócio que mais teve regis-
tros. Das 23,1 mil micro e pequenas 
empresas abertas no semestre, 18,7 
mil foram na categoria de Micro-
empreendedor Individual. As 4,3 
mil restantes foram microempresas 
(ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP) – sendo as primeiras aquelas 
com faturamento bruto anual de até 
R$ 360 mil e as outras as que têm fa-
turamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 
milhões por ano.

O levantamento do Sebrae com-
provou ainda que o crescimento do 
número de empresas de menor por-
te também elevou a oferta de novos 
postos de trabalho no Rio Grande 
do Norte. Essas organizações foram 
responsáveis por 62,2% das vagas de 
emprego formal geradas entre janeiro 
e junho deste ano. Isso representa um 
universo de 53,8 mil novos contratos 
com carteira assinada. Quantitativo 
bem superior ao que foi gerado pelas 
médias e grandes empresas, que, jun-
tas, abriram 32,4 mil postos de traba-
lho no estado nesse mesmo período.

Em se tratando de vagas abertas 
por segmento econômico, o setor de 
serviço foi o que teve o maior número 
de novas vagas abertas. Foram geradas 
nesse setor 19,9 mil novas admissões 
entre as pequenas empresas e outras 
18,4 mil pelas grandes e médias empre-
sas neste mesmo segmento. O comér-
cio também foi responsável por parte 
significativa das novas contratações. 
Nos pequenos negócios desse setor fo-
ram mais de 15,4 mil novos trabalhado-
res admitidos e nas médias e grandes 
empresas e outros 4,2 mil profissionais 
contratados em seis meses.

Segmento de vestuário atrai mais negócios 
EMPREENDEDOR | Dos 23,1 
mil negócios criados no 
RN no primeiro semestre, 
o comércio de artigos de 
vestuário foi o recordista de 
formalizações de empresas 
como MEI. As clínicas 
ficaram entre os principais 
nos demais pequenos 
negócios

AGÊNCIA SEBRAE

Empreendedora Aylla Costa: “Gosto de trabalhar com a autoestima das pessoas”
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AQUARIUM-AQUICULTURA DO BRASIL LTDA, CNPJ: 04.153.254/0001-09, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da 
Licença de Operação-RLO, validade: 12/07/2024, para Carcinicultura, numa área de produção de 428,8ha, 
Localizado na Várzea da Ema, Cx Postal 05, Zona Rural, Mossoró/RN. 
 

ENOX DE PAIVA MAIA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

CARDIODIAGNÓSTICO LTDA. CNPJ - 35.650.324/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO, 
com prazo de validade até 08/09/2027, em favor do empreendimento Hospital Wilson Rosado, localizado na 
Rua Pedro Velho, 250, Santo Antônio, Município de Mossoró/RN. 

Elizabeth Walter Rosado de Sá 
Proprietária 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

CAROLINE XAVIER SERAFIM DO NASCIMENTO, CNPJ 36.373.687/0001-58, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Regularização de Operação, com prazo de validade até 30/06/2023, em favor do empreendimento para um 
armazenamento e revenda de recipientes transportáveis de GLP (Classe II) , localizada na Rua Princesa 
Isabel, nº 141, Centro, Lagoa Salgada/RN, CEP 59.247-000. 
 

Caroline Xavier Serafim do Nascimento 
Proprietária 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

Condomínio Sun Happy, 13.293.125/0001-07, torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de 
Maio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença de Operação - LO para o Condomínio 
Residencial Multifamiliar denominado “Sun Happy”, composto por 04 (quatro) torres de 15 (quinze) 
pavimentos, cada, totalizando 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais, localizado na Av. Abel 
Cabral, nº 577, Nova Parnamirim – Parnamirim/RN.  

 
Paulo André Fonseca Nunes de Oliveira,  

Síndico 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
USINA DE ENERGIA EOLICA CAICARA II SPE S.A., CNPJ 15.313.113/0001-14, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação 
de Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 30 de agosto de 2027 em favor do 
empreendimento Usina de Energia Eólica Caiçara II, localizado no município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

A EOLICA ENERGIA LTDA, CNPJ: 09.621.876/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia para o 
Complexo Eólico Marco Zero, localizada n zona rural do município de Touros/RN.  

Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa 
Diretor 

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO 
 

FRANCISCO DE ASSIS ALVES SUCATA ME, CNPJ: 12.743.324/0001-07, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Operação - LO, para um Transporte de resíduos perigosos (bombonas plásticas com resíduos de produtos 
químicos) e não perigosos (sucata plástica, sucata ferrosa, alumínio, madeira, papelão e sucata de 
computadores), em 1 caminhão com capacidade 15,88ton, Localizado Av. Presidente José Bento, 1002, Lagoa 
Seca, Natal/RN. 

FRANCISCO DE ASSIS ALVES 
PROPRIETARIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S.A., CNPJ: 08.248.940/0006-10, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LO para a atividade Extração de Sal Marinho, localizada Rodovia BR110, Km 12, S/N – Zona Rural – Areia 
Branca/RN. 

NARCISO SOUTO FILHO 
Proprietário 

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

metros), situado no campo de CANTO DO AMARO, município de Areia Branca/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 01 poço 7CAM1034DRN, localizado no 
campo de CANTO DO AMARO, município de Mossoró/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 01 poço 7CAM1106ARN, localizado no 
campo de CANTO DO AMARO, município de Areia Branca/RN. 

situado no campo de CANTO DO AMARO, município de Areia Branca/RN. 

Branca/RN. 
Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

TP Nº 002/2021 - Menor Preço Por Empreitada Global - Execução dos Serviços de 
Revitalização da Orla da Praia de Ponta do Mel no Município de Areia Branca/RN - data da 
sessão - 29/09/2021 às 08:00 horas - horário local. Informações no sítio eletrônico 
(http://areiabranca.rn.gov.br/editais/), e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 09/09/2021
Antônio Lopes Neto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000008/2021-PMCR
O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que 
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, destinada a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO REDONDO/RN. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de 
preços e de documentação de habilitação, será realizada às 10:00h do dia 28/09/2021. O Edital 
poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, no horário de 
08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. 

Campo Redondo/RN, 9 de setembro de 2021
ALUISIO E. R. JÚNIOR - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN
AVISO DE SUSPENSÃO A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 090/2021
A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber a todos interessados que está SUSPENSO o Processo Administrativo nº 090/2021, na 
modalidade Tomada de Preços N° 001/2021, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
DIX-SEPT ROSADO/RN, nas condições especicadas neste Edital e de acordo com as 
necessidades descritas no Projeto Básico, que estava inicialmente aprazado para o dia 23 
de setembro de 2021 (quinta-feira) às 09:00h na sede da Prefeitura Municipal de Gov. Dix-
Sept Rosado/RN, Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro (Setor de Licitações). A suspensão se 
fez necessária haja vista a necessidade de reticação no Edital, cujo sofrerá 
alteração/modicação no referido instrumento convocatório na sua qualicação técnica, a 
mesma, estava apresentando inconsistência em relação ao quantitativo presente no Projeto 
Básico e no ITEM 9.2.3 “e” do Edital, sendo necessária a devida correção para evitar danos ao 
erário. Enfatiza-se ainda que a Administração Pública, mediante o princípio da autotutela, 
poderá rever seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-
los/suspendê-los por motivo de conveniência ou oportunidade, conforme estabelece o Supremo 
Tribunal Federal e o Art. 53 da Lei 9.784/99 que trata deste princípio. Maiores informações pelo 
e-mail: cpldixsept@gmail.com. Após as devidas correções no Instrumento Convocatório, será 
remarcada nova data de sessão pública, devidamente publicada nos Diários Ociais. 

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 09 de setembro de 2021
NELIANE PRISCILA DE MEDEIROS GUIMARAES
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

IVO MARINHO DE MENEZES, CPF Nº 040.477.104-15, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença de Operação para 
projeto de Carcinicultura Marinha com área constituída de 05 viveiros localizada no Sítio Umbuzeiro, Zona 
Rural, município de Arez-RN. 

IVO MARINHO DE MENEZES  
Proprietário 

Fiscalização aos postos de 
combustíveis será intensificada

A secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo (Semurb) in-
tensifi cou as ações de fi sca-

lização aos postos revendedores de 
combustíveis instalados em Natal, 
para verifi car a regularidade da ati-
vidade e o cumprimento das condi-
cionantes da licença ambiental de 
operação. O trabalho iniciado nessa 
quarta-feira 8 deve se estender du-
rante os próximos dias.

De acordo com o Departamen-
to de Fiscalização Urbanística e 
Ambiental (DFUA), dos 104 postos 
existentes no Município, 16 estão na 
lista de prioridade, embora todos es-
tabelecimentos nas quatro zonas ad-
ministrativas serão vistoriados pelas 
equipes de fi scalização.

Alguns postos apresentam pen-
dências nos processos de licencia-
mento ambiental, na aprovação e/
ou execução dos projetos de aces-
sibilidade, e não possuem ou estão 
com processos de obtenção das 
Certidões de Características e Habi-
te-se paralisados. Inclusive, há casos 
que estão sujeitos a serem defi niti-
vamente arquivados pelo Setor de 
Licenciamento da Semurb.

A secretária adjunta de fi scaliza-
ção e licenciamento da Semurb, Ales-
sandra Marinho, explica que análises 
urbanísticas e de acessibilidade de 
alguns postos já estão sendo realiza-
das, bem como a execução parcial ou 
total da obra de adequação.

“Os empreendimentos do seg-
mento que, comprovadamente, por 
motivo técnico, possuam dema-
siada difi culdade de adequação do 
passeio, após aprovação do projeto, 
terão prazo de até 2 anos para execu-
ção, de forma a garantir o equilíbrio 
jurídico e econômico da situação, 
sem prejuízos relacionados à obri-
gação de fazer cumprir as normas”, 
disse a secretária.

Já o supervisor de Fiscalização 
e Controle de Autorizações e Li-
cenças Ambientais (SCALA), Evâ-
nio Mafra, responsável pelas ações 
de fi scalização dos postos, faz um 
alerta aos empreendedores que já 
possuem Termo de Compromisso, 

Auto de Infração ou Licença Am-
biental com prazo para o atendi-
mento das prescrições urbanísti-
cas, construção de casa de lixo e 
adequação de acessibilidade.

“O prazo já defi nido neste 
ano de 2021, com base na situ-

ação de cada posto, não poderá 
ser renovado. Cabendo ao em-
preendedor apresentar, no míni-
mo, os projetos aprovados e ou já 
iniciados sob pena de autuação 
com multa e ou interdição da ati-
vidade”, ressalta Mafra.

ATUAÇÃO | De acordo com o Departamento de Fiscalização Urbanística e Ambiental 
(DFUA), dos 104 postos existentes no Município, 16 estão na lista de prioridade 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Alguns postos apresentam 
pendências nos processos de 
licenciamento ambiental, na 
aprovação e/ou execução dos 
projetos de acessibilidade
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DIVULGAÇÃO

Há um ano o Rio Grande do 
Norte comemorava a chegada 
da Humana Saúde em todo 

Estado. Hoje, abraçando mais de 90 
mil vidas com humanização, cuida-
do e comprometimento, a operadora 
trouxe aos norte-rio-grandenses um 
novo conceito em assistência médica 
diferenciada, oferecendo a seus clientes 
uma ampla cobertura sem burocracia, 
dando ao público a opção de escolher, 
com confi ança, por um serviço com-
pleto para todos.

Entre 2020 e 2021 muitos avanços 
foram contabilizados na Humana Saúde 
RN. A chegada trouxe uma série de novi-
dades que movimentaram o mercado, 
consolidando dia após dia, o padrão de 
excelência dos atendimentos e serviços 
com preços justos e de qualidade.

“O Rio Grande do Norte hoje conta 
com uma operadora de saúde moder-
na, com ampla estrutura e que entende 
as necessidades dos benefi ciários. So-
mos um plano de saúde que chegou, há 
pouco, apenas um ano, mas em plena 
expansão e que já contabiliza números 
grandiosos. Isso mostra o quanto esta-
mos arregaçando as mangas, o quanto 
somos comprometidos com o povo 
deste estado, e o quanto vamos crescer 
mais e mais. São 500 clínicas credencia-
das em todo o RN, estamos em 83 cida-
des e somos mais de 90 mil vidas, em 
média 93 mil, para ser mais preciso. Os 
números falam por si!”, pontua o dire-
tor-comercial Nordeste, Idris Saldanha.

Um dos marcos da operadora na 
cidade do Natal, por exemplo, foi a ins-
talação da Humana Clinic, um espaço 
exclusivo para os benefi ciários, onde 
ele pode encontrar diversos serviços, 
como atendimento em mais de treze 
especialidades médicas, entre elas 
cardiologia, clínico geral, coloprocto-
logia, dermatologia, endocrinologia, 
ginecologia, mastologia, neurologia, 
oftalmologia, pediatria, pneumologia, 
reumatologia e urologia. Além da rea-
lização de exames cardiológicos como 
teste ergométrico, mapa 24hs, holter 
24hs e ecocardiograma. Ainda este ano 
será inaugurada a segunda unidade da 
Humana Clinic, desta vez no município 
de Parnamirim, em uma região de fácil 
acesso e com toda estrutura de ponta.

Rede credenciada
A Humana faz parte da holding 

Athena Saúde. Recentemente, o Grupo 
adquiriu um dos maiores hospitais do 
estado, o Hospital do Coração de Natal, 
que conta com uma estrutura con-
ceituada e preparada para oferecer o 
melhor atendimento, sendo a unidade 
hospitalar de referência da operadora. 
O cliente ainda dispõe de uma ampla 
rede credenciada e acesso aos princi-
pais centros médicos da região. “Você 
consegue ver o tamanho do compro-
metimento de um plano de saúde com 
seus benefi ciários quando a expansão 
das suas atividades não param. E é 
isso que vemos na Humana Saúde 

nesses 12 meses em terras potiguares. 
Humana Clinic, Hospital do Coração, 
odontologia garantida, e muito mais. 
Sem falar no planejamento para 2022, 
aonde vamos crescer mais ainda nos-
so credenciamento/relacionamento 
médico chegando em muitos outros 
municípios do território do Rio Grande 
do Norte”, comemora a diretora geral 
Nordeste, Dra. Eva Rodrigues.

Atualmente, a Humana Saúde RN 
conta com mais de 1800 profi ssionais 
de saúde credenciados, além de diver-
sas clínicas, laboratórios e os principais 
hospitais privados do estado com mais 
de 100 especialidades ofertadas. A sede 
do plano conta com amplo e moderno 
espaço, situado na avenida Prudente 
de Morais, esquina com a rua Apodi, no 
bairro do Tirol.

Odonto
A Humana Saúde também é odon-

tologia. Dentro de toda gama de servi-
ços ofertados ao público do RN, com o 
odonto, alcançamos mais de 30 mil vi-
das. Atualmente são mais de 122 pres-
tadores na rede credenciada que segue 
em amplo trabalho de expansão. “Cada 
dia estamos crescendo pelo nosso esta-
do, trazendo uma ampla possibilidade 
de atendimentos e especialidades. O 
nosso crescimento é dedicado a todos 
potiguares que acreditam na nossa 
proposta. O futuro é ampliar cada vez 
mais os nossos serviços”, explicou o 
diretor de odonto, Dr. Roberto Cegala.

Humana Saúde completa um ano 
de atuação no Rio Grande do Norte
ATRATIVO | Operadora de 
Saúde se destaca pela 
abrangência, atendimento 
humanizado e mais de 90 mil 
vidas beneficiadas em todo 
o Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte 
hoje conta com uma 
operadora de saúde 
moderna, com ampla 
estrutura e que entende 
as necessidades dos 
beneficiários.”

“
IDRIS SALDANHA
DIRETOR-COMERCIAL NORDESTE

A sede do plano conta com amplo e moderno 
espaço, situado na avenida Prudente de Morais, 
esquina com a rua Apodi no bairro do Tirol
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Hoje o dia promete ser agitado, cheio de 
reviravoltas e novidades, Áries! Tudo isso porque 
Lua e Vênus estão de mudança para Escorpião, 
sinal de que você vai mostrar foco e disposição de 
sobra para lidar com qualquer surpresa que surgir.

Sextou com cheiro de grana no ar, Libra! Com Lua 
e Vênus de mudança para Escorpião, assuntos 
ligados a dinheiro podem ocupar boa parte da sua 
atenção. Preste atenção em um trabalho extra ou 
um bico se estiver precisando de uma grana a mais.

Com a Lua de mudança para Escorpião, você fará o 
que puder para deixar a solidão bem longe e curtir a 
companhia das pessoas que ama. Mesmo no trabalho, seus 
relacionamentos pro ssionais contam com as melhores 
energias astrais para iniciar um projeto em equipe.

A Lua se muda para o seu signo nesta madrugada, 
avisando que você vai mostrar muita disposição para 
cuidar dos seus interesses nesta sexta. E para reforçar 
as boas energias, Vênus também entra em seu signo, e 
promete trazer seu lado mais delicado e sensível à tona.

Sextou, Gêmeos, mas vem pela frente muito 
trabalho antes de conseguir tempo pra se divertir, 
viu? A Lua está de mudança para Escorpião nesta 
madrugada e avisa que algumas tarefas de rotina 
podem exigir mais empenho da sua parte.

Com Lua e Vênus infernizando seu astral hoje, vai 
ser difícil curtir a sexta, relaxar e deixar o estresse 
da semana para trás à noite. Ao longo do dia, é 
melhor  car na sua, cuidar das obrigações de 
rotina e fugir de confusão sempre que puder.

No que depender das estrelas, você vai fechar a 
semana com chave de ouro, Câncer! Isso porque a 
Lua desembarca em seu paraíso astral nesta sexta 
e, à noite, será a vez de Vênus entrar em Escorpião 
e ativar sua Casa 5.

Com a Lua de mudança para Escorpião, junto com Vênus, seu 
lado altruísta deve se destacar e você fará o possível para ajudar 
alguém que está passando por uma fase ruim. Concentre-se 
no que precisa ser feito no serviço e cuide melhor da sua grana 
se quiser fechar o dia sem grandes problemas.

Nesta sexta, a Lua entra em Escorpião nesta 
madrugada e avisa que você vai contar com vibes 
maravigolds para resolver assuntos familiares e 
qualquer outro desa o em casa. 

Sextou, Aquário! Mas com Lua e Vênus de mudança para 
Escorpião, o seu lado ambicioso promete falar mais alto e 
você vai focar toda a atenção na carreira hoje. A diversão 
pode  car em segundo plano e talvez até adie os planos 
para se divertir nos momentos de lazer.

Sextou, meu cristalzinho, e você vai fechar a 
semana com o astral lá em cima! Tudo graças a 
Vênus e Lua, que estão de mudança para a sua 
Casa da Comunicação e prometem ressaltar seu 
lado sociável e animado.

Seu lado aventureiro ganha impulso com Lua e 
Vênus entrando em Escorpião nesta sexta, Peixes. 
Mas será preciso mais concentração e menos 
diversão durante o trabalho, caso contrário, será 
difícil cuidar das suas obrigações.

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
Taís Araújo vai apresentar 
a temporada de 20 anos do 

“Superbonita” no GNTPaulo 
Vieira é um dos melhores 

humoristas da nova geração...... 
Na TV, por falta de projetos 

apropriados, ainda não teve a 
oportunidade de mostrar tudo 

o que sabe, mas pasmem...... E 
porque não existe mesmo nada 

mais apropriado, ele vai aparecer 
num programa de culinária no 

GNT...... Por certo vai procurar ser 
engraçado na cozinha, mas será 
que ninguém conseguiu pensar 

em algo melhor?Gabriela Prioli, 
da CNN Brasil, fala sobre seu 

novo livro, Política é Para Todos, 
nesta sexta, no “Oito em Ponto”, 

pelas rádios Cultura FM e Cultura 
Brasil.Mara estreia no dia 16 o 

“Programa da Maravilha”...... É um 
podcast nas plataformas digitais 

do SBT, em que ela conversará com 
convidados. Na primeira entrevista, 

Mariane Dombrova.

Não é por nada
Na ponta do lápis, só o esporte 

apareceu como investimento do 
SBT nos últimos tempos.

No mais, entre jornalismo, linha de 
shows e dramaturgia, há muitos anos 
continua a mesma coisa. Ou com a sua 
produção ainda mais enfraquecida.

Suspense
O grande problema pela frente 

para o SBT, no que diz respeito ao 
campo esportivo, atende por Con-
mebol.

Os direitos pela Libertadores 
da América, principal competição 
sul-americana, seguem até 2022. E 
depois? Já tem um bastidor em cima 
disso. É bom fi car de olho.

Mesmíssima coisa
E a Band também tem que 

proceder da mesma forma ou com 
os mesmos cuidados em relação à 
Fórmula 1.

Além desta, a temporada do ano 
que vem já está assegurada. Mas é 
começar a pensar lá na frente. A F1 
está entre os melhores negócios da 
sua direção nos últimos tempos. 

Tudo certo
A Globo agiu bem, na mudança 

de Luciano Huck, ao conservar alguns 
formatos que ele mesmo apresentava 
no “Caldeirão” e outros que perten-
ciam ao “Domingão do Faustão”.

Entre “Show dos Famosos” e a 
“Dança” no ano que vem, não tinha 
porque ser diferente.

Reconhecimento
A Band, hoje, tem no Rodolfo 

Schneider uma peça indispensável 
do seu departamento de jornalismo.

Alguém que chegou e deu uma 
organizada geral, inclusive contri-
buindo de maneira bem importante 
na unifi cação de todo setor, entre as 
emissoras de rádio e televisão. 

Tudo pronto
Ontem, na coletiva de “A Fazen-

da” no “Hoje em Dia”, fi cou claro 
que em se tratando de estreia, terça 
que vem, não há mais muita coisa a 
fazer.

Instalações e toda a parte téc-
nica já foram entregues. E Adriane 
Galisteu, também, no ponto.

Victor Pecoraro, Mussunzinho, 
Liziane Gutierrez, Nego do Borel, 
Tati Quebra Barraco, Arcrebiano e 
Mileide Mihaile foram confi rmados 
no elenco.

Exclusiva
A chance é nenhuma da Angéli-

ca, nesses próximos tempos, acertar 
qualquer trabalho na TV aberta, 
incluindo-se a Globo no meio disso.

O seu contrato com a HBO é 
de absoluta exclusividade e prevê a 
produção de outros quatro projetos, 
além do “Jornada Astral”.

TVs voltam a produzir 
normalmente. Só o 
SBT está um pouco 
atrás 

Ano correndo solto, se-
tembro em curso e mesmo 
com a pandemia ainda pre-
sente, é de se destacar o es-
forço das principais TVs em 
aumentar o ritmo das suas 
produções.

A Record, além das no-
velas, jornalismo e seus pro-
gramas regulares, encerrou 
ontem o “Ilha Record” e, à 
toda, prepara a estreia da “Fa-
zenda” na terça-feira.

REPRODUÇÃO

A Globo, do lado dela, tam-
bém intensifi cou os trabalhos 
da dramaturgia, apresentou 
novidades como “Masked Sin-
ger Brasil”, estreou Marcos 
Mion, mudou Luciano Huck de 
dia e, dizem, tem articulados 

vários lançamentos para 2022. 
Desconfi a-se até que será em 
números bem surpreendentes.

Nesse mesmo embalo, a 
Band também aparece, já com 
a estreia de um game show do 
Zeca Camargo em novembro; 
Fausto Silva, diário, em janei-
ro; além de uma nova linha de 
programas na faixa das 22h45, 
entre outros movimentos.

Cabe perguntar: e o SBT? 
Entre todas, é a única que, por 
enquanto, ainda não dá sinais 
de nada. De duas, uma: ou es-
tão escondendo muito bem 
ou, o que será bem lamentável, 
não existe mesmo coisa alguma 
pensada para os próximos tem-
pos.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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CASA 
Mossoró ganhou um novo 

espaço de eventos na última 
quarta-feira. A Casa de Vidro das 
empresárias Patrícia Matoso e Mi-
chelle Medeiros, na cobertura do 
Oitava Rosado Mall, foi apresenta-
da a um seleto grupo de forma-
dores de opinião, com direito a 
Sunset embalado por Beat With 
Sax. Quando a noite esquentou 
o DJ Bruninho entrou em cena. 
O buff et de Fran Nogueira bem 
que agradou em cheio e nas taças 
escolhas da Barrica 84, além dos 
coquetéis e drinks da MC. E o local 
já vai abrigar o concurso Mister 
Mossoró 2021, dia 29 de setembro, 
sob o comando dos irmãos George 
e Georgiano Azevedo.

SURPRESA
O prefeito Álvaro Dias foi 

surpreendido ontem, dia de seu 
aniversário, com festejos organiza-
ções por funcionários do Palácio 
Potengi. A turma fez uma cota, 
no estilo fi rma, e providenciou 
um bolo para os parabéns. A juíza 
Amanda Grace, esposa do chefe do 
executivo, participou do momento 
enchendo Dias de muitos mimos, 
sem esquecer o uso da máscara.

CORAÇÃO 
O médico que é quase anjo, 

Madson Vidal, avisa da nova cole-
ção de camisas da AMICO: Amor 
que você veste. São T-shirts com 
cinco modelos diferentes (Adulto 
e infantil), desenvolvidos pelos 
artistas Ana Beatriz, Ariell Guerra, 
Catarina Pessoa, Filipe Marcus e 
Yann Valberto. Podem ser encon-
tradas na loja da associação, no 
Natal Shopping. A renda, claro, vai 
para a entidade que trata de forma 
integral crianças cardiopatas.

SE IMPORTE
O 10 de setembro é, ofi cial-

mente, o Dia Mundial de Preven-
ção ao Suicídio. Por este motivo 
o mês desde 2014 se transformou 
no Setembro Amarelo, com ações 
encabeçadas pela Associação 
Brasileira de Psiquiatria e suas 
regionais, juntamente com os 
Conselhos de Medicina. No Brasil 
são registrados mais de 13 mil 
suicídios todos os anos e isso é de 
uma tristeza profunda, principal-
mente quando se sabe que mais de 
96% dos casos estão relacionados 
a transtornos mentais: depressão, 
bipolaridade e ainda abuso de 
substâncias. Converse com as 
pessoas. Não se deixem enganar 
por fotos de instagram, sorrisos e o 
tradicional “Tudo bem”. Por dentro 
há pessoas sofrendo por coisas que 
podem até parecer banais mais 
machucam. 

MEU CORPO
A jornalista Amanda Fernan-

des, agora atuando no Bora RN 
da Band, se deparou com um 
comentário sem noção em suas 
redes sociais, sobre sua forma 
física. Em outras palavras alguém 
dizia que ela já teve um corpão e 
hoje está irreconhecível. Oi? Até 
quando as mulheres vão ter que 
aceitar esse tipo de fala? Porque 
não é possível segurar a língua 
e os dedos para dizer este tipo 
de coisa? Não basta ser ótima 
profi ssional e dá conta de um 
bebê de pouco mais de um ano? 
É preciso ainda atender a deter-
minados padrões? Se poupem e 
nos poupem! 

AMBIENTE
A jovem ativista sueca Greta 

Thunberg está hoje no Brasil a con-
vite do Senado. Participa de uma 
sessão presidida pela Comissão do 
Meio Ambiente da Casa, na qual 
será debatido o último relatório 
do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas, da 
ONU. O documento é um alerta à 
humanidade que é responsável pelo 
aumento de 1,07°C na temperatura 
do planeta nos últimos anos.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyy      BBBBBBBBBBB
Rodrigo Hammer, Tereza Gosson, Tânia Dal Santos, Franz Fulco Gaac e Amauri Fonseca 

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 O escritor Franklin Jorge comemorou 70 anos de vida 
reunindo alguns amigos no Piazzalle Itália, em Ponta Negra. 
Tudo organizado por Toinho Silveira e com direito a bolo de 
Robson Câmara. 
 Anna Karinna Paiva e Glenda Dore são as mais novas vovós 

corujas do pedaço. Nasceram, respectivamente, Manuela e Ber-
nardo para alegria das famílias que comemoram a novidade.
O empresário Afrânio Miranda terá um fi nal de ano pa-

ra lá de animado. Será vovô em dose tripla. Acaba de nascer 
a fi lha de Fernanda e nos próximos meses chegam as gême-
as de Afrânio Neto.
 Atenção família: domingo tem espetáculo infantil no Teatro 

Riachuelo, às 16h. O casamento de Dona Baratinha, da Cia Moni-
cretes. Produção Idearte e ingressos no Uhuu.com.

A jornalista e Sweet &Coff e ELINE 
EULÁLIA passou o último ano 
dividindo o CEP entre Natal e 
São Paulo. Resolveu expandir os 
trabalhos de sua Fábrica 2 para 
atender no mercado da terra da 
garoa, bolando ações e eventos para 
marcas. Mas por lá, além de empre-
sária, vem atuando também na área 
de comunicação.  Apresenta uma 
série chamada “Me Leva São Paulo” 
para construtora Plano&Plano, que 
possui vários empreendimentos no 
estado. Dia desses gravou em plena 
Avenida Paulista. Tirando a saudade 
dos melhores amigos esta feliz e 
realizada. O coração? Também vai 
bem, obrigada!

Em pose nas Terras de Santa 
Luzia, Georgiano Azevedo 

Casal Bacana: Dorian Jorge 
e Ana Luiza Sinedino 

Amanda Grace ganha beijo 
do marido, o prefeito Álvaro 

Dias em festa surpresa na 
prefeitura

Todo preconceito alimenta o ódio, e ele mata“

“

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO WANDERLEY ADAMS

KALINA VELOSO

Brindando a inauguração da Casa de Vidro, 
em Mossoró, Kligio Solon, Michelle Medeiros, 
Paty Matoso e Gabriel Barcelos 

B DAY – TEREZA GOSSON

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com
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PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Amanhã
Amanhã começa uma “nova” 

série D. Após o término da fase 
de grupos, agora terá início a 
1°fase. Isso para o América, pois 
o ABC só estreará no domingo. A 
equipe rubra encara o Itabaiana/
SE, no Arena das Dunas. Não se-
rá jogo fácil. Até porque a equipe 
sergipana não perdeu para nin-
guem na fase de grupos, jogan-
do fora de casa. Todo cuidado é 
pouco. É vencer ou vencer. 

Meio de campo forte
O Alecrim terá um meio de 

campo forte visando a Segun-
da Divisão do estadual. Felipe 
Macena, Arez, Ronaldo e Beleu. 
Sem dúvida, no papel, um meio 
muito bom. Jogadores expe-
rientes e com diversos títulos 
conquistados. Técnico, Gilmar, 
do Alecrim, deve estar muito 
satisfeito em ter estes jogado-
res a sua disposição. 

REPRODUÇÃO

Um otimo reforço 
Para a partida de amanhã contra o Itabaiana, o tecni-

co, Renatinho Potiguar, terá a volta do zagueiro, Raniery. 
Sem dúvida alguma um ótimo reforço 

Sim, porque a zaga do América vem sendo a principal 
dor de cabeça da equipe desde o início da série D. Quem 
jogará ao lado de Raniery é uma questão a ser defi nida peli 
técnico, porém que possa ser alguém que, no mínimo, fale 
a mesma língua de Raniery.

Só até hoje
E hoje se encerram às inscrições para o 

restante da série D. Confesso que não sei se 
ABC e América ainda contratarão, agora que 
precisam isso é fato. Entretanto, não adianta 
contratar jogadores para compor elenco, e sim 
para chegarem e serem titulares. Vamos aguar-
dar até o fi nal do expediente para sabermos se 
chegará mais alguém para os dois clubes ou 
não. 

Lisca doído 
E Lisca doido, que de doído não tem nada, 

pediu o boné do Vasco da Gama. E ele está cer-
tíssimo. Apenas um maluco aguenta coman-
dar uma equipe como a da cruz de malta nos 
dias de hoje. Dívidas, problemas, cobranças, 
oposição forte e série B. Precisa dizer mais al-
guma coisa? O velho coronel, Eurico Miranda, 
destruiu o Vasco da Gama. Daqui a 20 anos a 
equipe carioca ainda não se recuperará do bu-
raco que o coronel deixou. 

Baraúnas
O Baraúnas, de Mossoró, trabalha em silên-

cio, visando a disputa da Segunda Divisão do 

estadual. A equipe mossoroense já foi campeã 
estadual, contudo devido a má gestão e falta de 
planejamento, caiu para a segundona de onde 
tentar sair. O Baraúnas tem a maior torcida de 
Mossoró, e quer voltar a ser grande.

Na malha fina
Segundo informações do repórter, Hugo 

Fernandes, da 87.9 FM, que cobre o América, 
alguns jogadores que deixaram o clube rubro 
no ano passado, estão reclamando de uma si-
tuação bem chata. Segundo informações, estes 
jogadores estão sendo cobrados pela Receita 
Federal, pela não comprovação de impostos 
que não foram pagos. Acontece que, segundo 
ainda os jogadores, o clube rubro descontou 
deles, contudo não repassou o dinheiro ao leão. 
Que a direção rubra possa esclarecer os fatos. 

Sem público 
Agora é ofi cial. Nesta primeira rodada, da 

1° fase da série D, não teremos público nos 
estádios. A CBF não autorizou a presença da 
torcida nos jogos neste fi nal de semana. Será 
que autorizará no próximo fi nal de semana 
nos jogos da volta? Mistério...

Os oito clubes que vão dis-
putar a Segunda Divisão do 
Campeonato Potiguar 2021 

podem inscrever jogadores para 
a primeira rodada da competição 
até esta sexta-feira 10. Esse é o pra-
zo fi nal para que as equipes façam 
a inscrição de seus atletas e não 
corram o risco de não poder con-
tar com jogadores na rodada de 
abertura da disputa pela vaga na 
elite do futebol potiguar de 2022. 

A Segundona do Campeonato 
Potiguar 2021 começa na próxi-
ma segunda-feira 13, com duas 

partidas do Grupo "A": Baraúnas 
x Mossoró, no Estádio Nogueirão, 
em Mossoró, e Potyguar x Parna-
mirim, no Estádio Bezerrão, em 
Currais Novos. As duas partidas 
começam às 15 horas. 

Na terça-feira 14, é a vez dos jogos 
da primeira rodada para os integran-
tes do Grupo "B". As partidas que 
abrem a disputa nessa chave são : 
Visão Celeste x Riachuelo, no Estádio 
Barrettão em Ceará-Mirim, e Palmei-
ra x Alecrim, no Estádio Nazarenão, 
em Goianinha. As duas partidas co-
meçam às 15 horas. 

Clubes da Segunda Divisão 
podem inscrever jogadores

ATÉ HOJE

A esposa de Michael Schu-
macher, Corinna, disse que 
a lenda da Fórmula 1 está 

"diferente, mas está aqui" enquan-
to o alemão de 52 anos continua 
sua reabilitação de uma lesão ce-
rebral sofrida em um acidente de 
esqui em dezembro de 2013.

A família manteve atualizações 
mínimas sobre a saúde de Schuma-

cher desde o acidente e dias antes 
da estreia de um documentário 
sobre o ex-piloto na plataforma Ne-
tfl ix, marcada para 15 de setembro, 
Corinna disse que privacidade é 
muito importante para eles.

"Ele ainda me mostra como é 
forte todos os dias", disse ela.

"Vivemos juntos em casa. Faze-
mos terapia. Fazemos tudo o que 
podemos para deixar Michael me-
lhor e para que ele se sinta confor-
tável. E simplesmente para fazê-lo 
sentir nossa família, nosso vínculo."

"E não importa o que aconteça, 
farei tudo o que puder. Todos nós 
faremos. Estamos tentando con-
tinuar como uma família, do jeito 
que Michael gostava e ainda faz. E 
estamos continuando com nossas 

vidas", acrescentou.
"'Privado é privado', como ele 

sempre disse. É muito importante 
para mim que ele possa continuar 
a desfrutar de sua vida privada 
tanto quanto possível. Michael 
sempre nos protegeu e agora esta-
mos protegendo Michael."

Schumacher, informa a Agência 
Brasil, venceu dois campeonatos de 
Fórmula 1 pela Benneton em 1994 
e 1995 e depois cinco campeona-
tos consecutivos pela Ferrari, entre 
2000 e 2004. Ele se aposentou em 
2006, mas voltou para a competir 
com a Mercedes de 2010 a 2012.

O fi lho de Michael e Corinna, 
Mick, está em sua temporada de 
estreia na Fórmula 1 com a equipe 
Haas.

NETFLIX | Documentário 
sobre o ex-piloto de Fórmula 
1 estreia no próximo dia 15 

Esposa de Schumacher diz que 
ex-piloto está “diferente, mas aqui”

Michael Schumacher venceu dois 
campeonatos de Fórmula 1 pela 
Benneton e cinco pela Ferrari
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