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  Sherloquinho afi rma que uma chapa 
poderia abalar o RN: Styvenson go-
vernador e Carlos Eduardo senador. 

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

  As bandeiras do Brasil voltaram 
à moda. Hoje, estão em carros e 
na fachada de apartamentos.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 Instagram vai facilitar as lives. Será 
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  No próximo domingo, teremos o 
reencontro da frasqueira com a 
equipe do ABC Futebol Clube.

 Fome: pesquisas apontam que a 
insegurança alimentar já alcança a 
metade da população brasileira. 
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POLÍTICA. 4 | Gestor da segunda maior cidade do RN,  Allyson Bezerra usou as redes sociais 
para se posicionar sobre a aprovação da Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal. 
Para ele, deverá “acabar o tempo em que Prefeitura era feita para servir apenas a alguns”.

Setor do turismo e PMs discutem ações para diminuir violência, 
militar do Exército atira em assaltante e loja do ABC é arrombada
Depois que o Agora RN destacou, em menos de uma semana, a violência sofrida pelo setor turístico no RN, representantes do segmento se reuniram 
com a cúpula da Polícia Militar. Em Cidade Satélite, militar do Exército reage a assalto e a loja do “Mais Querido” foi “visitada” e teve prejuízos.  Página 9

Prefeito Allyson Bezerra 
garante que “passou o 
tempo de caixa preta na 
Prefeitura de Mossoró” 
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ECONOMIA. 7 |   Agenda Proposi-
tiva para o Desenvolvimento do 
RN, apresentada pelo presidente 
da FIERN, Amaro Sales de Araújo, 
à governadora Fátima Bezerra, 
destaca “sete pontos urgentes e es-
truturantes” para o futuro do Esta-
do, com a descrição das principais 
ações que precisam ser adotadas 
em cada uma destas áreas para re-
tomar o crescimento econômico.

GERAL. 10 |  A Prefeitura do Natal 
promoverá neste sábado 16, das 8 
às 17 horas, em todas as unidades 
básicas de saúde, força-tarefa para 
atualizar a carteira de vacinação de 
crianças a partir dos dois meses de 
idade e adolescentes menores de 15 
anos. É o Dia D da Campanha Nacio-
nal de Multivacinação do Ministério 
da Saúde. A campanha da SMS segue 
até dia 30 deste mês. 

FIERN entrega 
Agenda Propositiva 
para Desenvolvimento 
do RN à governadora

Sábado será “Dia D” 
de Multivacinação em 
Natal para crianças 
e adolescentes

Fátima dá pontapé 
para sua reeleição

Últimas da Política

Bolsonaro no PP

A  governadora Fátima Be-
zerra (PT) anunciou o 
chamado “plano de obras” 

nas áreas de infraestrutura viá-
ria, educação, saúde, segurança 
pública e habitação popular, que 
prevê investimentos de R$ 494,4 
milhões até o � nal de 2022. 

PP de Ciro Nogueira mergulhou 
no governismo e pode ter como 
� liado o presidente Bolsonaro.

Allyson Bezerra, do Solidariedade: “Agora o dinheiro do povo é bem aplicado”

Governadora Fátima Bezerra e o presidente da FIERN, Amaro Sales de Araújo

PREFEITURA DE MOSSORÓ

DIVULGAÇÃO/FIERN
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As bandeiras do Brasil volta-
ram à moda.

Hoje, estão em carros e 
na fachada de apartamentos, como 
acontecia nas épocas de Copa do 
Mundo quando havia uma seleção 
empolgante para se torcer.

Dirão que em muitos dos casos 
– não em todos – o pavilhão hastea-
do se refere ao fato de Jair Bolsonaro 
ser presidente eleito do Brasil.

E é provável que seja mesmo por 
causa disso.

O fenômeno verde-amarelo, que 
pegou carona nas primeiras mani-
festações contra a presidente Dilma 
e a levaram ao impeachment, sugere 
como parte da direita brasileira se 
reorganizou depois de 15 anos de 
governos de esquerda.

Mas não de� ne o campo ideoló-
gico conservador e nem Bolsonaro, 
tampouco.

Este mais se aproxima de um 
acidente antropológico, uma falha 
de percurso, que expôs a fragilidade 
moral e ética e o oportunismo de 
parcela das elites brasileiras.

Não é culpa de Bolsonaro ter 
prosperado como prosperou na 
política nas últimas três décadas; o 
problema foi deixar que ele chegas-
se tão longe depois de pregar tudo 
no que pregou sem uma prisão no 

caminho.
Agora, ele é um ponto de in� e-

xão na democracia brasileira que 
trará ao País anos de retrocesso que 
a esquerda no poder não conseguiu, 
muito embora tenha tentado em al-
gumas oportunidades.

Esse odor forte do passado auto-
ritário agrada a muitas vivandeiras 
que adoram um bom desquite no 
lugar de um prático divórcio.

Durante a ditadura, para quem 
viveu esse período da história, bai-
xar a cabeça para uma autoridade 
com divisas conta muito da nossa 
história de atraso e subdesenvolvi-
mento pós-coloniais.

Em outras palavras, resumem, 
são a síntese, das cumplicidades e 
civis e militares em favor de um ca-
pitalismo de reservas de mercado, 
privilégios, sinecuras que perduram 
até hoje sem nada indicado alguma 
mudança no horizonte.

A� nal, o Brasil é resistente, resi-
liente e refratário à modernização 
da sociedade.

Esse caráter excludente e per-
verso sempre recorreu ao simbolis-
mo de uma bandeira para se impor e 
manter os indesejados longes.

Uma versão nada original do 
“Brasil, ame-o ou deixe-o” dos tem-
pos de triste memória da ditadura.

As bandeiras voltaram. E daí?

Liberdade de atirar
Deve ser esta a liberdade con-

ferida pelas armas à qual o presi-
dente Jair Bolsonaro tanto se refe-
re – o direito de disparar a vontade 
contra uma família que saía de 
um chá de bebê e, ainda por pou-
co, não ser absorvido por um júri 
quase totalmente composto por 
militares, razão provável do placar 
apertado que se viu.

Excludente
A defesa dos militares pedia 

a absolvição deles alegando (pas-
mem!) legítima defesa por já ter a 
guarnição pouco antes se envolvi-
do com um confronto numa área 
con� agrada. No episódio em que 
um catador de rua que tentou aju-
dar a família também foi morto, os 
militares bem poderiam recorrer 
ao famoso “excludente de ilicitu-
de” defendido em passado recente 
pelo ex-ministro Sérgio Moro, da 
Justiça.

Problema conceitual
O problema de conceitos sobre 

liberdade  de se armar e se expres-
sar estarem associados a crimes é 
justamente esse: tornam famílias 
pací� cas reféns da brutalidade de 
grupos armados e organizados. E, 
eventualmente, expostos a ações 
do próprio Estado, quando este se 
torna proativo em tirar a vida de 
inocentes.

Questão de classe
O preço médio de uma pistola 

e a exigência que acompanha sua 
aquisição indicam que a liberdade 
para portar uma arma deriva dire-
tamente da condição social mais 
ou menos privilegiada.

Ou, como diz o próprio presi-
dente da República, é deixar que 
o fazendeiro possa vistoriar sua 
propriedade, a bordo de sua cami-
nhonete, dissuadindo os vagabun-
dos de agirem contra ele.

Basta olhar para o México e a 
Colômbia para saber que isso não 
passa de bravata de alguém cuja 
moto e a arma já roubaram.

Aspirina
Um mito ancestral acaba de 

ser soterrado pela ciência. A de 
que gente de 60 anos em risco 
de doenças cardíacas deve usar 
diariamente baixas dosagens de 
aspirina para prevenir um pri-
meiro ataque cardíaco. O risco de 
sangramento interno supera os 
benefícios, simples assim.
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Está em vias de ser votada 
na Câmara dos Deputados, 
a PEC 05/2021, que refor-

mula a composição do Conselho 
Nacional do Ministério Públi-
co e traz várias mudanças que 
amputam a atuação dos MPs e 
di� cultam o efetivo combate aos 
corruptos no Brasil.

O tema é técnico e, aparente-
mente, somente de interesse de 
quem atua no Ministério Público 
em suas diversas esferas no País. 
Mas não é bem assim.

É justamente pelo desconheci-
mento da grande maioria da popu-
lação, que a Câmara quer legislar 
para mudar a forma como os MPs 
atuam, especialmente, para enfra-
quecer e retirar a força que o Minis-
tério Público tem para combater a 
corrupção.

Há vários pontos questionados 
pelos integrantes dos MPs. Porém, 
um deles chama mais a atenção: 
Mudança na indicação do Correge-
dor-Geral do Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Hoje, o Corregedor-Geral é um 
integrante concursado do Ministé-
rio Público. A Câmara quer passar 
a indicação do Corregedor-Geral 
para ser de indicação política, dos 
próprios congressistas.

O que isso representa na prá-
tica? Muda tudo. Os políticos, em 
grande parte corruptos, passa-
rão a indicar o Corregedor-Geral 
do CNMP, aquele que pode punir 
as ações de promotores e procu-
radores.

Ou seja: Haverá um Corregedor, 
indicado pela classe política, para 
ameaçar com punição que pode 
chegar à demissão do serviço pú-
blico, aquele ou aquela que ousar 
mexer ‘onde não deve’. É o capataz 
dos novos tempos para amedron-
tar quem ousar pensar mais além.

Na prática, é uma amputação 
na força do MP, uma mutilação vio-
lenta numa instituição que comba-
te a corrupção em todas as esferas 
de poder.

É o estupro da Constituição, 
materializado por quem jurou de-
fendê-la, para atacar quem � scaliza 
seu cumprimento e quem combate 
seus desvios.

Num passado não muito longe, 
em 2013, congressistas enlameados 
apresentaram uma PEC, a 37, que 
retirava poder de investigação cri-
minal do Ministério Público, numa 
manobra semelhante à atual, para 
quebrar os braços fortes dos MPs, 
que atacavam corruptos e comba-
tiam a corrupção.

A força da sociedade, materiali-
zada pela imprensa livre, conseguiu 
barrar a PEC 37 e manter intacto o 
poder de investigação do MP.

Hoje, a PEC 05 quer criar me-
canismos de proteção da classe 
política, recheados de armadilhas 
e ameaças contra as instituições, 
sob frágil pretexto de combater 
excessos praticados no exercício do 
cargo de promotor ou procurador.

Como em toda pro� ssão for-
mada por homens e mulheres, no 
Ministério Público há quem come-
ta excessos. Não há perfeitos em 
nenhuma pro� ssional ou segmen-
to. Há falhas e excessos.

Porém, já há mecanismos de 
combate a esses excessos fora do 
MP e também na própria institui-
ção. O combate às falhas ou exces-
sos é patrocinado pela Corregedo-
ria, justamente o órgão que querem 
tirar da instituição e passa-lo às 
mãos nem sempre muito limpas de 
indicados políticos.

Mutilar a composição do 
CNMP por puro interesse político, 
amparado na autoproteção para 
garantir um chicote ameaçador e 
potente, com o objetivo de preser-
var a impunidade de quem roubou 
dinheiro público. É a síntese do in-
teresse da PEC 05 e é absolutamen-
te inaceitável, inconcebível num 
Estado Democrático de Direito.

À época da PEC 37, este jorna-
lista assinava coluna n’O JORNAL 
DE HOJE, vespertino livre, plural e 
democrático, sob o comando do sé-
rio professor Marcos Aurélio de Sá.  

Diante do crescimento de 
apoio à PEC contra o MP, inclusive 
na imprensa, estabeleci uma frase 
que marcou o período em que o te-
ma era debatido: “Quem tem medo 
do Ministério Público, ou é ladrão 
ou está querendo ser.”

A frase de outrora se aplica per-
feitamente à insistência da PEC 05 
na atualidade.

Quem é a favor da PEC 05, ou é 
ladrão ou está querendo ser.

Ação contra MP enfraquece 
combate à corrupção no País

ARTIGO

Condenação tardia
Por uma votação apertada 

de três votos a dois e sobre a qual 
ainda cabe recurso, � nalmente 
oito militares do Exército foram 
condenados, na madrugada des-
ta quinta-feira, pelas absurdas e 

injusti� cáveis mortes do músico 
Evaldo Rosa e do catador de lati-
nhas Luciano Macedo, em 2019. 
O carro em que o músico estava 
com a família recebeu pelo me-
nos 62 tiros de fuzil dos mais de 
250 disparados contra o alvo.
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Chapa
Sherloquinho a� rma que uma 

chapa poderia abalar alicerces no 
cenário potiguar: Styvenson, go-
vernador e Carlos Eduardo, sena-
dor. Será?

Outra
Outra chapa dita por Sherlo-

quinho, que poderia também fazer 
a diferença: Carlos Eduardo, gover-
nador e Haroldo Azevedo, senador. 

Candidatíssimo
Quem mantém a candidatura 

a governador pela oposição é Be-
nes Leocádio. Só tá faltando que os 
apoios dos políticos se traduzam 
em votos.

Fora
Vendo tudo acontecendo da 

janela, o prefeito Álvaro Dias con-
tinua sendo ‘tentado’ a ser candi-
dato contra Fátima. Mas, o marido 
de Amanda ainda não caiu em 
tentação. 

Decisão
Não será fácil a decisão a ser 

tomada pelo casal Albert e Carla 
Dickson. Ela, está pensando em 
assinar � cha no União Brasil, 
presidido no RN pelo ex-senador 
José Agripino. O problema é que 
o partido não vota em Bolsona-
ro e Carla gostaria de votar.

Decisão II
Carla Dickson já admite a 

possibilidade de assinar a � cha 
no União Brasil, mesmo que o 
partido não acompanhe o pre-
sidente. Albert quer votar na 
reeleição de Fátima. Haja DR e 
terapia para que o casal decida o 
rumo de 2022.

Isola
Situação cada vez mais com-

plicada da deputada Natália Bo-
navides no grupo da governado-
ra Fátima Bezerra. As posições 
da sorridente parlamentar só 
fazem aumentar os apoios inter-

nos ao nome de Samanda Alves, 
a federal de Fátima.

Elogio
Secretário de Serviços Urba-

nos de Natal, Irapoã Nóbrega, 
é um dos auxiliares mais elo-
giados do prefeito Álvaro Dias. 
Presente e atuante em áreas de 
grande visibilidade.

Enrolado
Que o secretário do Con-

sórcio Nordeste, Carlos Gabas, 
está todo enrolado no golpe dos 
respiradores, isso todo mundo já 
sabe. O perigo é respingar no RN. 

Dificuldade
Respinga na política do RN, 

o tiroteio verbal de Ciro Gomes 
contra o PT e Bolsonaro. A situa-
ção produz um isolamento cada 
vez mais claro do ex-prefeito 
Carlos Eduardo em relação aos 
dois principais grupos políticos 
do Estado.
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“Como Carlos Gabas se man-
teve em silêncio durante a 
sessão da CPI da semana 

passada, tivemos que buscar outros 
instrumentos para obter as informa-
ções que necessitamos para as inves-
tigações”, a� rmou o presidente da CPI 
da Covid na Assembleia Legislativa, 
deputado estadual Kelps Lima, após 
a aprovação da quebra dos sigilos te-
lefônico, telemático, bancário e � scal 
do secretário-executivo do Consórcio 
Nordeste, Carlos Eduardo Gabas. O 
requerimento foi aprovado por una-
nimidade pelos deputados Francisco 
do PT, Gustavo Carvalho e Ubaldo 
Fernandes, suplente de George Soares 
na comissão.

“Os dados que justi� cavam a 
quebra do sigilo das informações são 
con� denciais e somente os parla-
mentares terão acesso, assim como 
aos dados que forem repassados à 
CPI pelas instituições. O período dos 
dados que serão solicitados compre-
ende desde o início das conversas 

para a compra dos respiradores até 
o � m das negociações, então não 
será muito tempo. A CPI vai o� ciar 
as instituições devidas para que as 
informações sejam repassadas à co-
missão”, a� rmou Kelps.

Gabas foi convocado para prestar 
depoimento à CPI no último dia 6 na 
condição de investigado e, usando um 
habeas corpus concedido pelo Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJ-RN), permaneceu em silêncio du-
rante todo o tempo em que passou na 
presença dos membros da comissão. 
Diante disso, foi liberado pelos parla-
mentares após 20 minutos de sessão. 
Ele disse depois que só prestaria escla-
recimentos se tivesse sido convocado 
na condição de testemunha ou convi-
dado e não como investigado.

“Carlos Gabas é acusado de par-
ticipar de um esquema de desvio de 
R$ 48 milhões, então ele é investigado 
não só pela CPI da Covid aqui no Rio 
Grande do Norte, mas também pelo 
Superior Tribunal de Justiça, Ministé-
rio Público Federal e Polícia Federal”, 
a� rmou o, após o secretário executi-
vo do Consórcio Nordeste, Carlos Ga-
bas, ter explicado porque se manteve 
em silêncio durante audiência da co-
missão no último dia 6, com o auxílio 
de um habeas corpus

O parlamentar disse que Gabas 
não tem opção de escolher a forma 
que será interrogado pelos integran-
tes da comissão pois responde cri-
minalmente por desvio de recursos 

públicos. “Ele não poderia ser ouvido 
como testemunha na CPI por uma 
condição jurídica, não por opção 
dele. Não é ele quem determina se 
é testemunha ou investigado. Ele é 
acusado de um desvio milionário. Na 
Polícia Federal ou aqui na CPI, essa é 
a condição dele, então não pode vir 
como outra coisa”, explicou Kelps.

O relator da CPI, deputado Fran-
cisco do PT, falou que não opinaria 
sobre a fala de Carlos Gabas por 
questões éticas e que somente se 
pronunciará no relatório � nal da co-
missão, após a � nalização dos traba-
lhos que investiga supostas irregula-
ridades em contratos � rmados pelo 
governo estadual durante a gestão da 
pandemia no Estado. “Peço descul-
pas, mas pre� ro não emitir juízo de 

valor sobre algo que ainda está sen-
do investigado. Estou ali na CPI para 
ouvir e analisar os fatos e redigir um 
relatório � nal”, disse.

“Tentativa de 
politização”, diz Gabas

Para Carlos Gabas, há uma ten-
tativa de politização da situação. “Al-
guém está tentando se dar bem em 
cima disso. É simples, compramos e 
não recebemos, então levamos o caso 
à Polícia Federal, que está investigan-
do. Eu toparia falar como convidado, 
claro. Mas como investigado, jamais. 
Montaram um teatro, chamaram 
senador de fora para fazer inquirição, 
então usei meu direito ao silêncio. Não 
vou dar palco para ninguém”, a� rmou 
o secretário executivo do Consórcio 

Nordeste, em entrevista ao programa 
da Agência Moscow, dos jornalistas 
Bruno Barreto e William Robson.

Gabas negou a existência de má 
fé na conduta do Consórcio para a 
compra dos 300 respiradores à em-
presa HempCare Pharma, ao custo 
total de R$ 48 milhões, e disse que há 
um julgamento antecipado por parte 
de pessoas que terão que responder 
judicialmente por calúnia e difama-
ção. E disse que está muito tranquilo 
com relação ao processo que tramita 
na STJ, que o dinheiro será devolvido 
aos Estados e a� rmou que as pessoas 
que deram início aos julgamentos 
e informações falsas contra ele e os 
governadores envolvidos serão pena-
lizadas por calúnia e difamação.

“As questões do contrato de com-
pra, feito em condições especiais den-
tro da lei (Lei nº 14.035/2020, inicial-
mente Medida Provisória 926/2020) 
em que os pagamentos antecipados 
são legais, mesmo a pandemia já justi-
� cando isso, virão à tona. Só é lamen-
tável que gente que deveria ter res-
ponsabilidade tenta se dar bem com 
uma situação dessas, julga e faz juízo 
de valor. Estou sendo julgado pela in-
ternet, mas não me preocupo, acredi-
to na justiça e tenho muita segurança 
sobre o que � z e que a verdade apare-
cerá. Quem está tentando se dar bem, 
no � nal se dará muito mal. Tem gente 
usando isso como instrumento de dis-
puta política, o que é triste”, a� rmou 
Gabas. 

Gabas terá sigilos bancário e telefônico 
quebrados pela CPI da Covid no RN 
INVESTIGAÇÃO | Após 
o silêncio diante da 
Comissão, Carlos Gabas 
terá sigilos abertos para 
auxiliar investigação sobre 
a compra dos respiradores

Carlos Gabas entrou mudo e saiu calado durante depoimento na CPI da Covid

Dilminha, aceite minhas 
desculpas. Foi no calor do 

debate que txi ofendxi

Cirooo, tu quer saber 
mesmo onde tu vai enfi ar 
essa rosa? E olhe que tô 

sorrindo...



O prefeito de Mossoró, Ally-
son Bezerra (Solidarieda-
de), usou as redes sociais 

para se posicionar sobre a aprova-
ção da Reforma Administrativa da 
Prefeitura Municipal, que passou 
a valer na última terça-feira (12). 
Para o gestor, a ação é importante 
e deverá “acabar o tempo em que 
Prefeitura era feita para servir ape-
nas a alguns”.

Aprovado pela Câmara de Ve-
readores de Mossoró, o Projeto de 
Lei Complementar nº 03/2021 tem 
como um dos objetivos organizar a 
estrutura funcional do Município, 
proporcionando maior transpa-
rência sobre cargos e recursos pú-
blicos. Decretos já publicados pela 
Prefeitura regulamentam a organi-
zação da estrutura administrativa 
de todas as secretarias municipais, 
com a alocação de todos os cargos 
comissionados, bem como suas 
atribuições e níveis hierárquicos.

“A Reforma Administrativa que 
aprovamos e regulamentamos é 
um marco de transparência, mo-
dernização, desburocratização e 
descentralização na Prefeitura. A 
população mossoroense, órgãos 
de controle e imprensa agora po-
dem ter acesso de forma rápida e 
fácil ao funcionamento das secre-
tarias e cargos comissionados com 

todas suas funções e atribuições. 
Passou o tempo de caixa preta na 
Prefeitura! Acabou o tempo em 
que Prefeitura era feita para ser-
vir apenas a alguns”, escreveu o 
prefeito da maior cidade do Oeste 
potiguar.

“Agradeço a toda nossa equipe 
de servidores envolvidos, que re-
alizaram um trabalho árduo para 
vencer o passado desorganizado e 
obscuro e, que com muita compe-
tência técnica e dedicação coloca 
Mossoró entre as cidades orga-
nizadas administrativamente do 
nosso país. A mudança organiza e 
fortalece a administração munici-
pal, melhorando os serviços para o 
povo!”, � nalizou.

Na estrutura organizacional 
anterior, existiam 38 escalões de 
cargos e di� culdade de se estabe-
lecer a quantidade de cada um e 
quantos estariam realmente ocu-
pados, por quem e onde.

Organização 
da estrutura do 
Município

A Reforma Administrativa, 
elaborada pela equipe de técnicos 
e secretariado da área econômica 
da Prefeitura de Mossoró, tem co-
mo principal premissa estabelecer 
o ordenamento e organização do 
Município, a partir da determina-
ção das atribuições e organogra-
ma das secretarias, possibilitando 
mais e� ciência nos serviços.

O novo ordenamento também 
proporciona o fortalecimento da 
organização municipal por meio 
do � uxo processual de pagamen-
tos, que poderá ser feito por cada 
secretário municipal. Assim, o 
processo ganhará agilidade e oti-
mização dos serviços.

Consultor-Geral do Município, 
Humberto Fernandes explica que 
“a nível de estrutura municipal nós 
tínhamos cinco leis organizando 
o município, portanto tornando 
difícil a compreensão de como se 
dá a estrutura organizacional do 
município de Mossoró”.

“Com a reforma, a gente revo-
ga todas essas leis e cria uma lei 
única que regula todos os cargos 
comissionados, funções grati� ca-
das e tudo que envolve a estrutura 
administrativa e que constava na-
quelas cinco leis. Portanto, além 
de promover a organização do 
município, a Reforma Administra-
tiva facilita a compreensão, para a 
sociedade no geral, sobre como a 
estrutura organizacional funcio-
na”, concluiu Fernandes.
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Allyson: “Agora, o povo de Mossoró 
sabe para onde está indo o dinheiro”
TRANSPARÊNCIA| Allyson 
Bezerra afirma que acabou 
o tempo da Caixa Preta nas 
finanças de Mossoró e a 
população terá acesso de 
forma mais fácil e rápida 
para saber o destino dos 
recursos aplicados

Allyson Bezerra: “A mudança organiza e fortalece a administração municipal, melhorando os serviços para o povo”

Além de promover 
a organização do 
município, a Reforma 
Administrativa facilita 
a compreensão, para 
a sociedade no geral, 
sobre como a estrutura 
organizacional funciona”

“
HUMBERTO FERNANDES
CONSULTOR-GERAL
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FRANCISCO DE ASSIS

Projeto de revisão do Plano Diretor de Natal 
é aprovado na Comissão de Justiça

Vereadores aprovam projeto que estimula arte do grafite nos espaços urbanos

O projeto de Lei Comple-
mentar 09/2021, de auto-
ria do chefe do Executivo 

Municipal, que trata sobre a revi-
são do Plano Diretor de Natal, foi 
aprovado nesta semana na reu-
nião extraordinária da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação 
Final da Câmara. O parecer do 
relator Kleber Fernandes (PS-
DB), presidente da Comissão de 
Justiça, favorável à matéria, foi 

seguido pelos outros parlamenta-
res da comissão e o projeto segue 
em tramitação. No seu parecer, 
Kleber Fernandes avaliou os 

aspectos jurídicos, legais e cons-
titucionais da matéria, sem aná-
lise do mérito. “Estamos fazendo 
análise do efetivo cumprimento e 
aspectos formais para admissibi-
lidade na Casa. Partindo da ques-
tão da admissibilidade, estamos 
anexando os destaques apresen-
tados pelos vereadores para que 
venham a ser discutidos ao longo 
da tramitação nas comissões”, 
explicou. 

ELPÍDIO JÚNIOR

Em sessão ordinária, os vere-
adores da Câmara de Natal 
aprovaram, em segunda dis-

cussão, o Projeto de Lei n° 96/2021 
de autoria do vereador Milklei Leite 
(PV), que dispõe sobre a Política 
Municipal de Revitalização de Es-
paços Urbanos por meio do gra� te 
e outras artes no Município. A ma-
téria, que segue para a sanção do 
Executivo, prevê a revitalização de 
viadutos, pontes, passarelas, muros 
e outros espaços públicos munici-

pais apropriados ao uso comum. 
Ficará sob a competência da Se-
cretaria Municipal de Cultura e da 
Fundação Cultural Capitania das 
Artes a elaboração das ações artís-

ticas que serão desenvolvidas na 
revitalização de cada local.  “Nos-
sa cidade é prova do efeito que a 
arte urbana causa nos espaços em 
que ela é aplicada, como vemos os 
exemplos do Espaço Ruy Pereira, o 
paredão da praia de Miami e o Beco 
da Lama. Queremos a revitalização 
não somente de pontos turísticos, 
mas transformar lixões, canteiros, 
viadutos e tornar espaços abando-
nados em áreas úteis”, defendeu o 
vereador Milklei Leite.

COMISSÃO ESPECIAL
Para sistematizar as discussões em torno do Plano Diretor foi 

criada uma  Comissão Especial de Estudos sobre o projeto, pre-
sidida pelo vereador Aldo Clemente (PDT), com vice-presidência 
do vereador Hermes Câmara (PTB), relatoria do vereador  Kleber 
Fernandes (PSDB) e a vereadora Divaneide Basílio (PT) como re-
visora. As audiências públicas da Comissão Especial serão todas 
as sextas, até o dia 17/12, das 09h às 12h, no Plenário da Câmara.

SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Em reunião híbrida, a Comissão de Defesa dos Direitos Hu-

manos, Proteção das Mulheres, dos Idosos, Trabalho e Igualdade 
da Câmara recebeu servidores e gestores para debater e cobrar o 
plano de carreira, cargos e salários dos pro� ssionais do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) de Natal. “Fomos procurados 
por diversas categorias e a gente precisava garantir um momento 
de convergência. Nos sentimos na responsabilidade de fazer esse 
debate para garantir a valorização da carreira dos servidores da 
assistência social”, destacou a presidente da comissão, vereadora 
Divaneide Basílio (PT). 

BANCO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS
Durante sessão ordinária, a Câmara de Natal aprovou, 

em primeira discussão, o Projeto de Lei n° 54/2019 apresen-
tado pelo vereador Chagas Catarino (PSDB) que cria o Ban-
co Municipal de Materiais Ortopédicos na capital potiguar. 
O banco será constituído por materiais usados ou novos, 
doados pela comunidade, como cadeira de roda e de banho, 
muleta, andador, bengala, cama hospitalar, tipóia, prótese, 
entre outros, destinados exclusivamente ao atendimento 
dos casos encaminhados através do SUS.

REPRODUÇÃO

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

A bancada feminina na Câma-
ra federal, está se unindo em 
uma Comissão para discutir 

a derrubada do veto ao projeto de 
Lei que institui a distribuição gra-
tuita de absorventes para mulhe-
res em situação de venerabilidade 
social.  O projeto foi vetado pelo 
presidente Bolsonaro e gerou mui-
ta polêmica.

As duas deputadas do Rio Gran-
de do Norte, Carla Dickson (PROS) 
e Natália Bonavides (PT), se posicio-
nam a favor da derrubada do veto.

“Nós da bancada feminina, es-
tamos conversando via Secretaria 
Nacional das Mulheres, junto ao 
Ministério da Saúde e Educação 

para tentar viabilizar os recursos. 
É uma situação de extrema neces-
sidade, são pessoas que vivem em 
uma vulnerabilidade social extre-
ma. Portanto, vamos tentar viabili-
zar juntos a esses órgãos para que 
o projeto seja implementado em 
todo o país”, disse Carla Dickson.

Em entrevista exclusiva ao Ago-
ra RN a deputada Natália Bonavi-
des disse que também vai aderir 
ao posicionamento da bancada 
feminina.

“Esperamos realmente que esse 
veto seja derrubado. Não é apenas 
a questão de usar os absorventes, é 
uma situação que vai impactar no 
acesso à saúde, ao trabalho, à edu-
cação. Muitas mulheres deixam de 
ir ao trabalho por que não têm co-
mo comprar um absorvente, ado-
lescente deixam de ir à escola por 
isso, estamos falando de algo que 
vai trazer o mínimo de dignidade 
para essas pessoas” enfatiza.

No próximo dia 19, haverá uma 
sessão conjunta de deputados e 
senadores para levar o governo a 
aceitar uma “solução negociada” 
para o projeto.

Bancada feminina se une para derrubar 
veto à distribuição de absorventes
REAÇÃO | Deputadas 
federais do RN, Carla 
Dickson e Natália 
Bonavides, são contrárias 
ao veto presidencial

Carla Dickson: “É uma situação de extrema necessidade, são pessoas que vivem em uma vulnerabilidade social extrema”
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Governadora vai investir R$ 494,4 milhões em infraestrutura 
viária, educação, saúde, segurança e habitação 

A governadora Fátima Bezerra (PT) 
deu o pontapé para sua reeleição. Em even-
to no auditório do CREA/RN, anunciou o 
chamado “plano de obras” nas áreas de in-
fraestrutura viária, educação, saúde, segu-
rança pública e habitação popular, que pre-
vê investimentos de R$ 494,4 milhões até o 
� nal de 2022. São projetos recém-licitados, 
com licitações em andamento e processos 
licitatórios a serem lançados nos próximos 
meses até o � nal do seu primeiro mandato.

E as obras anunciadas pela governa-
dora serão executadas com recursos do 
próprio Governo do Estado, verbas federais 
e recursos oriundos de emendas parlamen-
tares. Percorrendo o interior do Estado nos 
últimos meses, Fátima já identi� cou um 
dos gargalos atuais: as estradas e rodovias 
estaduais. Fátima antecipou que está na lu-
ta para conseguir um empréstimo que está 

negociando junto a uma instituição � nan-
ceira para as RNs, que algumas precisam 
urgentes de recapeamento asfáltico.  

Outro ponto que merece a atenção de 
Fátima Bezerra são os Hospitais Regionais. 
De acordo com o plano, será executada a 
reforma das instalações físicas do Hospital 
Getúlio Sales para funcionamento da Poli-
clínica de Canguaretama, no Agreste Poti-
guar. No Vale do Açu, as instalações físicas 

do Hospital Nelson Inácio dos Santos, em 
Assu. E serão recuperados ainda o Hospital 
Mariano Coelho para adequação do Banco 
de Leite, em Currais Novos; 

Serviços no Hospital Alfredo Mesquita, 
em Macaíba e no Hospital Antônio Barros, 
em São José de Mipibu. Além das instala-
ções físicas de diversos setores do Hospital 
Tarcísio Maia, em Mossoró. 

Para educação, a professora-governado-
ra con� rmou a reforma de 60 escolas da rede 
estadual e a construção de 12 unidades do 
Instituto Estadual de Educação Pro� ssional, 
Tecnologia e Inovação (IERN) bene� ciando: 
Natal, Mossoró, Touros, Tangará, Umarizal, 
Jardim de Piranhas, São Miguel, Areia Bran-
ca, São José de Mipibu, Santana do Matos, 
Alexandria e Campo Grande. Parece que a 
governadora decidiu deixar algumas mar-
cas em seu governo popular.

Progressista 
Para atingir seus objetivos, o PP do ministro Ciro No-

gueira mergulhou no governismo e pode atrair para os seus 
quadros o presidente Jair Bolsonaro, hoje sem partido. O PP 
sonha com a recondução do nordestino Arthur Lira (AL), 
para a presidência da Câmara no biênio 2023-2024 e quer 
manter o maior controle possível do orçamento federal.

PP no RN
Por enquanto, o deputado federal Beto Rosado preside 

uma comissão provisória do PP até fevereiro próximo. Caso 
Bolsonaro desembarque, os ministros Fábio Faria (Comu-
nicação) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) 
devem migrar, antes de de� nirem quem vai concorrer ao 
Senado. Rogério andou garantindo que os deputados Beto 
Rosado, General Girão e Benes Leocádio vão acompanha-
-lo. Também sonha com a deputada Carla Dickson, hoje 
mais votada para a União Brasil 44. 

Entra e sai
Filiação de Bolsonaro causará turbulências em dire-

tórios estaduais do PP no Nordeste, como Pernambuco, 
Bahia e Paraíba. No vizinho nosso, a senadora Daniela Ri-
beiro, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro e o prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena, ensaiam movimento de saída 
se a � liação do presidente ocorrer. Nem tudo são � ores... 

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A bancada potiguar na Câ-
mara Federal, com exceção 
do deputado Walter Alves 

(MDB), votou pela aprovação do 
projeto de lei 11/2021 que altera 
a forma da cobrança do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) dos combustíveis, 
nesta quarta-feira (13). O projeto 
estabelece um valor � xo para a co-
brança do ICMS sobre os combustí-
veis, fazendo com que o imposto não 
seja mais afetado pelas variações do 
preço do produto ou de mudanças 
de câmbio. No entanto, pode causar 
prejuízos de até R$ 440 milhões por 
ano ao Rio Grande do Norte, confor-
me estudos da Secretaria de Estado 
da Tributação (SET).

O projeto de� ne que os estados 
deverão levar em conta o valor mé-
dio do litro de combustível nos dois 
anos anteriores, para � ns de cálculo 
do ICMS. A estimativa é que a mu-
dança reduza o preço � nal praticado 
ao consumidor em média 8% para 

gasolina, 7% para o etanol hidratado 
e 3,7% para o óleo diesel. Atualmente, 
o ICMS incidente sobre os combus-
tíveis tem sua base de cálculo esti-
mada a partir de preços médios ao 
consumidor � nal, apurados a cada 
15 dias pelos estados. As alíquotas 
para gasolina, por exemplo, variam 
entre 25% e 34% e, no Rio Grande do 
Norte, é de 29%.

Diferentemente dos últimos posi-
cionamentos do PT estadual, a exem-
plo do secretário de Tributação do 
Estado, Carlos Eduardo Xavier, que 
a� rmou em recente entrevista que a 
medida causará graves prejuízos pa-
ra a arrecadação do RN, a deputada 
federal Natália Bonavides votou a fa-
vor do projeto de lei. Ela explicou seu 
voto como forma de tratar a situação 
mais imediata e por defender a me-
nor taxação sobre o consumo, que 
atinge os mais vulneráveis e maior 
taxação sobre os lucros, política que 
o presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) é contra.

“Desde que Bolsonaro assumiu 
o governo, o ICMS não aumentou 
nenhuma vez, mas a gasolina au-
mentou 42%. A culpa é da política 
de preços da Petrobras, e é ela que 
precisa mudar. Hoje, a Petrobras só 
está servindo para dar lucro a seus 
acionistas, por causa da absurda 
insistência do governo federal nessa 
política. Apesar disso, o PT decidiu 
votar a favor da mudança no ICMS 
para tratar da situação mais imedia-

ta. O ICMS é um exemplo de imposto 
sobre o consumo, e inclusive defen-
demos mudanças estruturais no 
sistema tributário. Nesse momento, 
estamos buscando fazer de tudo para 
ajudar a população que está pagando 
a conta do desastre que é o governo 
Bolsonaro”, a� rmou.

O pré-candidato ao governo do 
Rio Grande do Norte, deputado fede-
ral Benes Leocádio (Republicanos), 
reconhece que a proposta não é a 

ideal e não irá resolver a questão da 
escalada de preço dos combustíveis 
no país, mas representa um avanço 
signi� cativo no momento. Ele disse 
que o projeto visa melhorar o preço 
dos combustíveis na bomba para 
o consumidor � nal, uma vez que o 
cálculo da tributação do ICMS pelos 
estados na composição do preço cor-
responde a 40% de tributos federais e 
estaduais.

“Não vai corrigir de uma vez por 

todas a escalada do preço dos com-
bustíveis, mas é uma sinalização 
para que outras discussões sejam 
debatidas entre Parlamento, Executi-
vo, acionistas e sociedade, já que não 
suportamos mais os preços como 
estão. Isso afeta no transporte de ali-
mentos, transporte público, na pro-
dução do agronegócio e em tudo que 
diz respeito a existência do cidadão. 
Espero que em breve possamos de� -
nir uma política melhor de distribui-
ção de combustíveis no país, fazendo 
com que o consumidor não seja tão 
penalizado quanto é hoje”, a� rmou.

A deputada federal Carla Dickson 
(Pros) disse que a medida realmente 
é paliativa e que em 2023 os valores 
devem voltar a crescer em virtude 
da variação do dólar. E que defende 
que a cobrança do ICMS deveria seja 
feita ainda na re� naria e não na dire-
tamente na bomba de combustível, 
como é feito atualmente, o que não 
afetaria tanto o consumidor.

“Votei a favor de um destaque 
que tirava a questão da � utuação 
do dólar. Eu não ganho em dólar, 
mas gasto em dólar e sei que tem 
toda uma questão de acionistas da 
Petrobras, que é uma grande mul-
tinacional e sei que ela vai falar em 
dólar sim, mas creio que a questão da 
importação deve ser avaliada e não 
é justo o que acontece com o povo 
brasileiro, principalmente com os es-
tados produtores como o Rio Grande 
do Norte”, explicou.

Deputados alteram cobrança do ICMS e 
provocam prejuízo de R$ 440 milhões 
MUDANÇA | Cálculos 
feitos pela secretaria de 
Tributação do Estado 
revelam prejuízo de quase 
500 milhões de reais por 
ano aos cofres do RN

Natália contrariou orientação do PT do RN e votou pela mudança no ICMS
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AÇÕES| Documento foi 
entregue no dia 13 de 
outubro, durante reunião 
que também contou com 
a participação dos demais 
integrantes da Diretoria 
Executiva e gestores da 
FIERN, além do vice-
governador Antenor Roberto 
e secretários de Estado, na 
Casa da Indústria.

A Agenda Propositiva para o De-
senvolvimento do Rio Grande 
do Norte — apresentada pelo 

presidente da FIERN, Amaro Sales de 
Araújo, à governadora Fátima Bezer-
ra — destaca “sete pontos urgentes 
e estruturantes” para o futuro do Es-
tado, com a descrição das principais 
ações que precisam ser adotadas em 
cada uma destas áreas para retomar 
o crescimento econômico, com sus-
tentabilidade, do RN. O documento 
foi entregue no dia 13 de outubro, 
durante reunião que também con-
tou com a participação dos demais 
integrantes da Diretoria Executiva e 
gestores da FIERN, além do vice-go-
vernador Antenor Roberto e secretá-
rios de Estado, na Casa da Indústria. 

“É um momento importante pa-
ra a retomada do crescimento. Tive-
mos a entrega à governadora de uma 
agenda propositiva e positiva que 
será referência para o trabalho entre 
o setor produtivo e o Governo do 
Estado. A governadora demonstrou 
uma boa receptividade às sugestões 
que abordam temas importantes 
para o Rio Grande do Norte, em áreas 
que precisam ser revistas”, destacou 
o presidente da FIERN. 

Ele lembrou que houve uma ex-
periência positiva de diálogo única 
no país, entre a Federação das Indús-
trias e o governo, no período no qual 
a FIERN e parceiros apresentaram 
um plano de retomada gradual das 
atividades econômicas, durante a 
pandemia. Naquele momento, as 
sugestões construídas em conjunto 
foram adotadas pelo Governo do 
Estado. “As instituições que represen-
tam os setores produtivos podem, as-
sim, trazer uma Agenda Propositiva e 
discutir. Com isso, junto com o Poder 
Público, podemos fazer o encami-
nhamento destas propostas e tornar 

o RN mais competitivo, inclusivo, 
com uma economia melhor para os 
potiguares”, acrescentou. 

A governadora, após acompa-
nhar a exposição sobre a Agenda, dis-
se que as propostas têm um caráter 
positivo e são relevantes. “Este docu-
mento trata de aspectos fundamen-
tais, como infraestrutura, ao abordar 
o porto, energias renováveis, educa-
ção, turismo. São áreas estratégicas. 
Então, os projetos estão descritos de 
forma que guardam muita identida-
de com o que temos feito e discutido, 
por intermédio de um diálogo franco 
e transparente com o setor empresa-
rial, particularmente com a FIERN, 
pensando no melhor para o Estado”, 
a� rmou a governadora. Ela disse 
também que a intenção é constituir 
um grupo de trabalho para executar 
algumas das propostas que constam 
no documento. 

Agenda Propositiva para o De-
senvolvimento Potiguar, elaborada 
pelo MAIS RN, é composta por suges-
tões para avanços em sete áreas im-
portantes: Lei de Concessões, Porto 
de Natal, Energia Eólica, Petróleo e 
Gás, Gestão de Ativos, Educação Pú-

blica e Turismo. 
Coordenador do Mais RN, José 

Bezerra Marinho explicou que as 
ações tratam de projetos já iniciados 
no Governo, propondo continuidade 
ou retomada de ações; ou de projetos 
que já possuem experiências exito-
sas em outros estados; além de não 
envolver a necessidade de grandes 
investimentos � nanceiros, uma vez 
que tratam essencialmente da neces-
sidade de decisões de gestão voltadas 
para alcançar resultados. 

O MAIS RN é um Núcleo de Pla-
nejamento Estratégico, realizado 
pela FIERN, pelo qual desenvolve 
plataformas digitais para análise de 
diversos setores da economia do Rio 
Grande do Norte. 

A reunião para a entrega da Agen-
da Propositiva teve a participação dos 
diretores a FIERN Roberto Serquiz, 
Heyder Dantas, Djalma Cunha Júnior, 
José Nóbrega, Marcelo Rosado e dos 
secretários Carlos Xavier (Tributa-
ção, Aldemir Freire (Planejamento e 
Finanças), Jaime Calado (Desenvolvi-
mento Econômico), Silvio Torquato 
(Adjunto de Desenvolvimento Econô-
mico) e Guia Dantas (Comunicação).

FIERN entrega à governadora Agenda Propositiva 
para Desenvolvimento do Rio Grande do Norte 

Este documento trata de 
aspectos fundamentais, 
como infraestrutura, ao 
abordar o porto, energias 
renováveis, educação, 
turismo. São áreas 
estratégicas. Então, os 
projetos estão descritos 
de forma que guardam 
muita identidade com 
o que temos feito e 
discutido, por intermédio 
de um diálogo franco 
e transparente com 
o setor empresarial, 
particularmente com a 
FIERN, pensando no 
melhor para o Estado”

“

FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

Reunião contou com participações de diretores da FIERN e secretários de Estado

FOTOS: DIVULGAÇÃO/FIERN

Amaro Sales, presidente da FIERN, destaca: 
“Tivemos a entrega à governadora de uma 
agenda propositiva e positiva que será 
referência para o trabalho entre o setor 
produtivo e o Governo do Estado.” 
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Economia

Hotelaria 
Mesmo precisando de 

mais segurança, de um refor-
ço policial, a nossa rede de 
Hotéis teve 68% de ocupação 
durante o feriadão, a tenden-
cia é aumentar. 

Vandalismo 
Depois que os vândalos 

travestidos de torcedor do 
américa � zeram a bader-
na na semana passada, o 

promotor responsável pelo 
estatuto do torcedor no RN 
diz que: Bandido será tratado 
como Bandido. Vamos torcer 
que sim. 

Congresso  
Natal vai receber, entre 

os dias 21 e 23 deste mês, o 
65º Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia. O evento será 
realizado no Centro de Con-
venções, na Via Costeira.

A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Dia dos Professores 
Esta foto é da minha inesquecível esposa, mãe, 

professora e orientadora educacional, por 40 anos 
de trabalho, Berta Maria Cavalcanti Magalhães, 
minha eterna Bertinha, que Deus levou dia 7 de fe-
vereiro de 2017. Em nome dela, parabenizo todas as 
professoras e professores do RN. A minha cunhada 
Ana Lurdes, ex-diretora do Departamento de Edu-
cação da UFRN, minha irmã Ana Deiva Magalhães 
(professora), a todos, que possamos retomar com 
muito mais entusiasmo após esta pandemia e levar 
mais educação aos jovens de todo nosso RN. Feliz 
Dia dos Professores. 

Ação social 
O amigo Claudinho, do bairro 

de Igapó, começa neste sábado 16 
a distribuição de 100 litros de so-
pa, cada litro acompanhado de 4 
pães, para 100 famílias carentes já 
cadastrada no bairro de Igapó, com 
nosso total apoio. Próximo sábado 
23, também cadastrados, serão dis-
tribuídos 50 litros de sopão, cada 
litro com 4 pães em Nova Natal, na 
rua Caracará, 16. Fazer o bem sem 

olhar a quem!!!  

Auxílio
Trabalhadores nascido no mês 

de julho já podem sacar o Auxilio 
Emergencial do Governo Federal. 

Violência 
Dupla de bandidos trocam 

tiros com policiais na tarde de on-
tem em Mãe Luiza, um deles mor-
ree e arma foi apreendida.

CEDIDA

Fome 
As últimas pesquisas apontam que a insegurança alimentar já 

alcança a metade da população brasileira. Essa é a hora de sermos 
mais solidários, cada um tirando um pouco que tem, para dar a 
quem não tem. 

Roubo 
A loja do ABC foi arrombada no dia de ontem. Camisetas do time 

foram furtadas. A segurança chegou a deter um adolescente, vamos 
acompanhando o caso... 

Assembleia Legislativa 
O presidente Ezequiel Ferreira solicita retomada e con-

clusão no terminal turístico na cidade de Apodi/RN. 

Pagamento
O governo do Estado adianta pagamento do mês de ou-

tubro nesta sexta-feira 15 para quem ganha até R$ 4 mil. 30% 
acima deste valor para inativos, ativos e pensionistas e os 
demais receberão no dia 30. 

Luiz Almir

Fecomércio apresenta pesquisa que rastreia 
perfil de consumidores de Pajuçara 

Os comerciantes de Pajuçara, 
bairro da zona Norte de Na-
tal, conheceram o per� l de 

seus consumidores. O levantamento 
produzido pelo Instituto Fecomércio 
Rio Grande do Norte foi apresentado 
na quarta-feira 13, aos membros da 
Rede Lojistas Pajuçara, dentro do 
programa de Ecossistema de Inova-
ção e Competitividade em Comércio, 
Serviços e Turismo (ECICS), uma 
parceria entre as duas entidades. 

Os números mostram que a 
maioria dos consumidores do segun-
do bairro mais populoso da capital 
é de mulheres (51,1%), equilibrando 
com o percentual masculino (48,9%).  
Com relação à faixa etária, os consu-
midores que movimentam o comér-
cio e serviços do bairro são: 49,9% 
com 45 anos ou mais; com a renda 
média familiar geral de 2,5 salários 
mínimos. 

Grande parte dos consumidores 
que frequentam os comércios e servi-
ços do Pajuçara são do próprio bair-
ro, 79,6%. O número de pessoas que 
residem em outras localidades, que 
vem de outros bairros e até de outras 
cidades, representa 20,4%. Além dis-
so, 68,5% dos consumidores do Paju-
çara preferem adquirir seus produtos 
ou serviços no próprio bairro. 

Segundo o levantamento apre-
sentado pelo diretor de Inovação 

e Competitividade da Fecomércio 
RN, Luciano Kleiber, 54,1% dos con-
sumidores a� rmaram que acham 
tudo no Pajuçara, e os produtos mais 
procurados são alimentos e bebidas 
(78%); itens de vestuário (40,3%); 
medicamentos (37,5%); cama, mesa 
e banho (6,6%); material de constru-
ção (4,6%); eletrônicos e informática 
(4,4%). 

“A nossa missão é ajudar a RLP, 
trazendo nosso corpo técnico, insti-
tuições parceiras para ajudar no tra-
balho executado por vocês no bairro. 
A Rede Lojistas Pajuçara é uma for-
ma de trazer o desenvolvimento e 
valorizar o que é movimentado eco-

nomicamente aqui”, declarou o vice-
-presidente Luiz Lacerda, que esteve 
representando o presidente Marcelo 
Queiroz. De acordo com a pesquisa, 
o potencial de circulação de recursos 
no bairro é de R$ 28,2 milhões. 

Para o presidente da RLP, Eliel 
Silva, os comerciantes têm muito a 
crescer dentro das oportunidades 
oferecidas pelo Sistema Fecomércio 
e aposta nesta união. “Com esses 
números e com a nossa parceria, a 
gente vai ter crescimento. Isso é fato. 
O que a Fecomércio está fazendo ho-
je é nos fortalecer para continuarmos 
trabalhando e melhorando sempre, 
buscando o nosso crescimento”, ga-

rantiu Eliel.   
Cerca de 69% a� rmam comprar 

sempre no comércio da região, en-
quanto outros 29,7% revelaram que 
compram às vezes. A média de visita 
área comercial do Pajuçara é de 10 
dias no mês, sendo sábado o dia de 
maior movimento (20,2%) e transi-
tando de 30min a 1h (48,3%). O valor 
médio das compras no comércio de 
Pajuçara é de R$ 132,44. 

Os principais motivadores para 
comprarem no comércio do bairro é 
pelo fácil acesso devido à localização 
(62,9%); 39,3% relataram que gostam 
do preço praticado pelos estabeleci-
mentos do bairro. Seis em cada dez 

(61,7%) dos consumidores de Paju-
çara praticam a pesquisa de preço e 
38,3% disseram que compram sem 
pesquisar. As mulheres (66,8%) pes-
quisam preços mais que os homens 
(56,3%). Por renda familiar, os con-
sumidores com rendimentos de até 
1 salário mínimo (73,3%) são os que 
mais pesquisam preços. No estrato 
da faixa etária, quem mais pesquisa 
possui idade de 25 a 34 anos (73,1%). 

O Comércio e os Serviços do bair-
ro também foram avaliados e 60,1% 
considera como bom; 22,4% como 
ótimo; 16,2% como regular. Como 
sugestões de melhorias na área co-
mercial do bairro, foram listadas: 
31,5% a segurança pública; 22,3% va-
riedade de lojas; 20,4% melhor preço; 
19,8% diversidade de produtos; 8,4% 
atendimento dos estabelecimentos; 
6% falta de estacionamentos; 5,2% 
trânsito local; 5,2% mais serviços 
bancários. 

Apoio
O Sistema Fecomércio RN e a 

Rede Lojistas Pajuçara � rmaram 
parceria que vem sendo imple-
mentada desde o mês de agosto. 
O diretor Executivo da Fecomércio 
RN, Fernando Virgilio, comentou 
que o Sistema é o suporte para as 
empresas, empresários e colabo-
radores dos segmentos que repre-
senta. “Com a pesquisa, conhe-
cendo a clientela, temos certeza 
que vocês podem e vão melhorar o 
atendimento e buscar alternativas 
para conquistar os consumidores”, 
pontou. 

ECONOMIA | Potencial de 
circulação de recursos no 
bairro é de R$ 28,2 milhões 

DIVULGAÇÃO/FECOMÉRCIO

Levantamento foi apresentado pelo diretor de Inovação e Competitividade da Fecomércio RN, jornalista Luciano Kleiber
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Representantes do turismo e policiais 
discutem ações para minimizar insegurança

Militar do Exército reage e atira em assaltante

Na tarde desta quarta-feira 13, 
o presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Ho-

téis No Rio Grande do Norte, Abdon 
Gosson, recebeu, na sede da entida-
de, representantes da segurança pú-
blica para discutir soluções e parce-
rias para o setor turístico. O encontro 
ocorreu um dia depois deste Agora 
RN, pela segunda vez em menos de 
uma semana, destacar a insegurança 
que atinge o setor turístico potiguar.

De acordo com o Abdon, as solu-
ções devem ser pensadas de maneira 
a integrar ações públicas e privadas. 
“O turista precisa se sentir seguro. Pa-
ra isso, é importante que a segurança 
seja priorizada, principalmente nos 
corredores turísticos onde existe um 
maior � uxo de visitantes”, a� rmou.

O comandante geral da Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte, co-
ronel Alarico Azevedo, destacou que 
as intervenções vêm demonstrando 
bons resultados. “As barreiras, as 
abordagens e a intensi� cação do po-
liciamento em áreas estratégicas se 
mostraram e� cazes no último ano. É 

importante continuarmos esse traba-
lho, agora também com o auxílio da 
ABIH”, disse.

Segundo o diretor do Centro In-
tegrado de Operações da Segurança 
Pública (Ciosp), tenente-coronel Kle-
ber Macedo, existem algumas possi-
bilidades que podem ser adotadas 
para coibir a criminalidade nos cor-
redores turísticos do estado. “Pode-
mos adotar o conceito de segurança 

participativa, ampliando a comuni-
cação entre as instituições, aliada ao 
monitoramento já existente”, frisou.

Também participaram da reu-
nião o presidente da Natal Con-
vention Bureau, George Gosson; o 
presidente do Sindicato dos Buguei-
ros (SindBuggy), Hertz Medeiros; o 
diretor executivo da Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes do RN 
(Abrasel), Artur Fontes; a gerente exe-

cutiva da ABIH-RN, Gabriela Duarte; 
o presidente do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes Bares e Similares do 
Rio Grande do Norte (SHRBS), Habib 
Chalita; o comandante do Batalhão 
de Polícia de Choque (BPChoque), 
tenente-coronel Ricardo; o coman-
dante da Companhia de Policiamen-
to de Cães, capitão Costa e o coman-
dante da Companhia Independente 
de Policiamento Turístico (CIPTUR), 

major Bandeira.
Sobre as principais demandas 

do setor, a assessoria de imprensa da 
ABIH-RN informou que a Associa-
ção solicitou mais atenção quanto a 
segurança no corredor turístico do 
estado. Ainda segundo a assessoria, 
o Ciosp, a Polícia Militar e a Polícia 
Civil se pronti� caram a estarem mais 
atentos a esses locais, principalmen-
te no período de alta estação. Várias 
ações serão implantadas tanto pelas 
polícias, como também pelos os de-
mais setores do turismo.

“Louvável”
O presidente do Sindicato de Ho-

téis, Restaurantes Bares e Similares do 
Rio Grande do Norte (SHRBS), Habib 
Chalita, parabenizou a iniciativa do 
coronel Alarico,: “O movimento do 
coronel Alarico é louvável. Ele nos 
chamou para conversar pela manhã 
e às 14 horas todos nós já estávamos 
reunidos. Todo o comando de policia-
mento estava presente na reunião.”

Chalita acrescentou: “Passamos 
por um momento de insegurança que 
envolve todas as 52 áreas da cadeia 
turística. Nenhum turista gosta de inse-
gurança. Por isso, precisamos solucio-
nar esse problema. Essa reunião serviu 
para estreitar o relacionamento e me-
lhorar a comunicação entre o núcleo 
de turismo e as forças de segurança”. 

DIVULGAÇÃO/ABIH-RN

Abdon Gosson recepcionou colegas do turismo e ofi ciais PM na sede da ABIH-RN, onde demandas foram apresentadas

CIDADE SATÉLITE

Um militar do Exército, de pa-
rente não informada, reagiu 
a um assalto e atirou contra 

criminosos na manhã desta quinta-
-feira 14, no conjunto Cidade Satélite, 
zona Sul de Natal. 

Segundo informações da polícia, 
publicadas pelo G1, três bandidos 
armados abordaram o militar para 
tomar o carro dele. Durante a ação, 
a vítima reagiu e atirou contra os as-
saltantes.

Mesmo com um deles ferido, os 
bandidos conseguiram levar o carro 
do militar. A PM suspeita que eles 
estavam com duas armas falsas, por-
que não atiraram no assaltado.

O assaltante baleado foi socorri-
do no Hospital Walfredo Gurgel, na 
zona Leste da cidade. Outro foi pre-
so pela Polícia Militar e um terceiro 
conseguiu fugir. As identidades não 
foram reveladas.

O veículo roubado foi abandona-
do algumas ruas depois e os crimi-
nosos chamaram um motorista de 
aplicativo, que foi até o local e pegou 
os criminosos para socorrer o ferido 
até o hospital.

Porém, o carro foi interceptado 

pela polícia, que deteve dois dos as-
saltantes - entre eles o ferido, que foi 
levado ao hospital - além do motoris-
ta de aplicativo, que foi levado à de-
legacia para prestar esclarecimentos.

Um terceiro suspeito conseguiu 
fugir. Uma arma falsa foi apreendida 
com os suspeitos e a outra - que os 
policiais ainda não sabem se é verda-
deira ou não - não foi localizada.

Mais um
Por volta das 9h30 da terça 12, 

criminosos assaltaram onze pessoas 
em ônibus da linha 37, no Conjunto 
Cidade Satélite. Nesta quarta 13,  à 
noite, policiais militares montaram 
barreiras em diferentes pontos na 
avenida dos Caiapós, o mesmo local 
onde aconteceu o assalto ao trans-
porte coletivo. 

Violência
Várias ocorrências de roubo de 

veículos foram registradas em três 
bairros de Parnamirim, na Região 
Metropolitana de Natal, nesta quar-
ta-feira 13. Segundo a PM, cerca de 
nove suspeitos armados com revól-
veres e pistolas participaram dos 

crimes. As buscas pelos bandidos 
começaram por volta das 20h30 des-
ta quarta e só terminaram às 06h20 
da quinta 14. Os roubos aconteceram 
nos bairros de Santa Teresa, Passa-
gem de Areia e Santos Reis.

Durante as diligências, a polícia 
fechou o cerco contra os bandidos. 
Um dos criminosos colidiu um veícu-
lo Polo com a viatura no bairro Santa 
Teresa, por volta das 21h40. O carro 
� cou parcialmente destruído.

O suspeito, de 19 anos, foi preso. 
Segundo informações da Polícia Mi-
litar, ele já possuía “passagem” por 
posse ilegal de arma.

A PM não conseguiu encontrar a 
arma utilizada pelo que foi detido.

Três carros e uma moto Honda 
que estavam em posse dos bandidos 
foram recuperados. Dos quatro ve-
ículos, a moto e dois dos três carros 
foram tomados em assaltos. Apenas 
um já estava sendo usado para prati-
car os crimes.

Os carros recuperados pelos poli-
ciais  do 3º Batalhão são dos modelos 
Corsa, Polo e Siena.

Algumas horas depois, outro cri-
me foi registrado. Dessa vez, na zona 

Sul de Natal. Por volta de 01h40, ban-
didos arrombaram a Loja O� cial do 
ABC, na avenida Prudente de Morais 
com a Amintas Barros. Dois menores 
seriam suspeitos.

Segundo a vigilância, os bandi-
dos arrancaram uma das grades pela 
lateral da loja e tentaram forçar o vi-
dro para entrar, mas não tiveram su-
cesso. Depois, arrombaram a grade e 
porta principal e entraram no local. 
Na ação, levaram camisas o� ciais do 
clube, carteiras e outros objetos. Al-
guns itens chegaram a cair no meio 

da rua durante a fuga. Um homem 
que estava passando pelo local em 
uma caminhonete recolheu algumas 
camisetas, mesmo com os seguran-
ças gritando que eram roubadas.

Um adolescente de 16 anos foi 
detido e o outro fugiu. Ainda não há 
estimativa � nanceira dos danos cau-
sados.

Em nota o� cial, o ABC repudiou a 
ação criminosa: “O fato é inaceitável 
por um clube que tanto precisa de re-
ceitas para fazer nosso Mais Querido 
mais forte.”

RESULTADO| Encontro ocorreu 
após Agora RN destacar 
violência que atinge setor 
hoteleiro potiguar

PM intensifi ca ações em Cidade Satélite, com barreiras na avenia dos Caiapós

PMRN
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COMUNICADO DE EXTRAVIO Sábado será “Dia D” de 
Multivacinação em Natal 
para crianças e adolescentes

O varejo ampliado do Rio 
Grande do Norte, que inclui 
as vendas de veículos, peças 

para veículos e material de constru-
ção, teve o pior desempenho nos 
meses de julho e agosto deste ano 
no Nordeste.

A queda foi de 1,6%, revelou nes-
ta quinta-feira a Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) e a Pesquisa Men-
sal de Serviços (PMS), de agosto. O 
maior crescimento anotado foi dos 
estados do Ceará e Sergipe, de 1,1% 
em relação a julho.

Essa situação é semelhante a do 
volume comercial acumulado entre 
janeiro e agosto de 2021, período 
no qual Rio Grande do Norte, com 
7,3%, e Paraíba, com 8,1%, tiveram 
os menores desempenhos da região. 
Já o Piauí registrou o melhor desem-
penho em ambas as comparações.

O volume de vendas do comér-
cio varejista do RN caiu 1,0% em 
agosto, em comparação a julho. Es-

se resultado marca o segundo mês 
consecutivo de queda no volume de 
atividade comercial no estado.

Além disso, o volume de ven-
das do varejo em agosto de 2021 
registrou um decréscimo de 7,2% 
em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. O nível de atividade regis-
trado é menor que o de fevereiro de 
2020, último mês livre da in� uência 
da pandemia.

Segundo o levantamento, a re-
tração do volume de vendas no RN 
em relação a agosto de 2020 está no 
mesmo patamar de Alagoas (-7,7%) 
e Pernambuco (-7,8%), as quedas 
mais acentuadas do Nordeste. No 
total, 24 unidades da federação con-
tribuíram para a redução do volume 
de vendas do Brasil  de menos 4,1% 
nesse período.

Em dezembro de 2020, o índice 
que mede o nível de atividade do 
comércio potiguar estava em 94,4%, 
valor que ainda não foi superado em 

2021.
No Nordeste, apenas Maranhão 

e Pernambuco apresentaram de-
sempenho superior ao registrado 
logo antes do início da pandemia. 
Esse índice de volume possibilita 
a comparação entre o resultado de 
um mês e a média mensal regis-
trada em 2014, quando o comércio 
brasileiro atingiu o seu melhor de-
sempenho, segundo a PMC.

Em 2020, depois da queda en-
tre os meses de março e junho, o 
comércio varejista do RN � cou 
acima do nível pré-pandemia 
entre agosto e novembro. Em re-
lação à média nacional, apenas 
em março o nível de atividade do 
comércio brasileiro esteve abaixo 
do registrado em fevereiro.

No acumulado do ano de janei-
ro a agosto deste ano, o comércio 
varejista potiguar acumulou 3,5% 
de crescimento em comparação ao 
mesmo período do ano passado.

Julho e agosto: caem vendas de 
veículos e material de construção

VAREJO DO RN

A Prefeitura do Natal realiza 
neste sábado 16, das 08h às 
17h, em todas as unidades 

básicas de saúde, força-tarefa para 
atualizar a carteira de vacinação de 
crianças a partir dos dois meses de 
idade e adolescentes menores de 
15 anos. É o Dia D da Campanha 
Nacional de Multivacinação do Mi-
nistério da Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde 
iniciou a campanha no dia 01 de ou-
tubro e segue até dia 30 deste mês. 
O objetivo é atualizar o cartão de 
vacina e regularizar a aplicação das 
vacinas necessárias desse público. A 
abertura do Dia D acontece às 08h 
na UBS Panatis, na Rua Milton Ser-
vita Brito, 994, no bairro Potengi. 

São 18 tipos de vacinas disponí-
veis, como as que previnem polio-
mielite, sarampo, catapora e caxum-
ba. É necessário levar caderneta de 
vacinação, documento com foto e 
comprovante de residência de Natal 
para receber a vacina. Também é 
preciso que um acompanhante ou 

responsável legal esteja com a crian-
ça ou adolescente no momento 
da aplicação. “Neste dia nenhuma 
UBS vai realizar aplicação de vacina 
contra a covid-19, mas este tipo de 
imunobiológico vai estar disponível 
nos drives da cidade, também das 
08h às 17h”, alerta George Antunes, 
secretário de Saúde de Natal. 

“É muito importante a popula-
ção se atentar que estamos passando 
por uma pandemia e que também 
existem outras doenças que preci-
samos � car alertas, algumas delas já 
erradicadas graças a vacinação. Por 
isso devemos continuar as vacinas 

de rotina”, disse George Antunes.
“Chegando ao local, o enfer-

meiro confere o cartão de vacina e 
indica o que precisa atualizar. Em 
seguida, ele prepara a dose e faz a 
aplicação. Recentemente, o Minis-
tério da Saúde indicou que não é 
mais necessário ter intervalo entre 
as doses de rotina e a dose de va-
cina contra a covid, então aqueles 
que tomaram esse tipo de vacina 
recentemente, também vão poder 
comparecer à campanha”, explica 
Juliana Araújo, diretora do Depar-
tamento de Vigilância em Saúde de 
Natal.

CALENDÁRIO | Secretaria 
iniciou campanha em 1º de 
outubro e seguirá até dia 30 
deste mês

São 18 tipos de vacinas, como as que previnem poliomielite, sarampo e catapora 

DIVULGAÇÃO/SECOM

AVISO DE CONCORRENCIA PÚBLICA NACIONAL – TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2021 
PROCESSO Nº 00710009.001222/2018-72 

 
O Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - 
SAPE, torna público certame licitatório, na modalidade concorrência, para alienação às pessoas jurídica, 
interessadas na aquisição de lotes irrigáveis para empreendimentos agropecuários e agroindustriais, no Projeto 
de Irrigação Baixo Açu – 2ª Etapa, localizado nos municípios de Afonso Bezerra e Alto do Rodrigues/RN. 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da licitação apenas pessoas jurídicas que atendam às 
exigências do Edital e seus anexos. 
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: O recebimento dos Envelopes contendo 
“documentação”, “proposta técnica” e “proposta financeira” se dará às 10h (dez horas), do dia 30 de Novembro 
de 2021, no auditório do Centro Regional de Agricultura de Mossoró, situado na Rodovia BR 405, s/nº, Km 01, 
bairro Aeroporto, Mossoró/RN, CEP: 59.609-020, local que ocorrerá a sessão inaugural, descrita no subitem 
5.1 do Edital. As demais sessões serão realizadas na sala de reuniões da Secretaria de Agricultura, da 
Pecuária e da Pesca – SAPE, localizada no Centro Administrativo do Estado, BR-101, s/nº, lagoa nova, 
Natal/RN, CEP: 59064-901. 
VENDA DO EDITAL: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à venda na sede da Secretaria da 
Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE, localizada no Centro Administrativo do Estado, BR-101, s/nº, 
lagoa nova, Natal/RN, CEP: 59064-901, no período de 15/10/2021 a 22/11/2021, no horário de 8h às 13h, ao 
preço de R$ 100,00 (cem reais), a ser creditado junto ao Banco do Brasil, agência 3795-8, conta nº 8.562-6, de 
titularidade da Secretaria da Agricultura (SAPE Recursos Próprios). Maiores informações sobre o Edital de 
Licitação poderão ser obtidas através do e-mail: sape@rn.gov.br, cplsape.rn@gmail.com, também poderá ser 
consultado através do site www.sape.rn.gov.br.  
 

Natal/RN, 15 de Outubro de 2021 
 

SONIA MARIA HOLANDA MELO 
Presidente da Comissão de Licitação-SAPE-RN 

 
2x8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 123/2021
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
03/11/2021 às 08h00min. OBJETO: REFORMA E IMPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE 
ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS LUIZ MOREIRA DA SILVA E FRANCISCO DE OLIVEIRA MELO. 
Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital. 

Francisco Magno Araújo da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021
Nos termos da Leis Federais nº (s) 10.520/2002 e Lei 8666/1993, artigo 43 § VI, com redação dada 
pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998 e Leis complementares nº 123/2006 e 
147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 8.538/2015, decretos 
municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – 
SEGES/MP; ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico  nº 49/2021, realizada em 
05/10/2021, a saber: 
Objeto: Aquisição de material de construção em geral, para atender as Secretarias Municipais 
de Jardim do Seridó/RN. 
DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS- CNPJ: 35.284.764/0001-30, saiu vencedora no 
item: 31; totalizando o valor de R$ 29.490,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa reais).
DJ. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA- CNPJ: 06.267.047/0001-00, saiu vencedora nos itens: 
3, 8, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 60, 61; totalizando o valor de R$ 36.945,20 (trinta e seis mil, 
novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).
JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- CNPJ: 16.864.240/0001-74, saiu vencedor no item: 57; 
totalizando o valor de R$ 39.510,00 (trinta e nove mil, quinhentos e dez reais).
LUIS ROCHA COMERCIO LTDA- CNPJ: 28.562.706/0001-66, saiu vencedor no item: 23; 
totalizando o valor de R$ 19.474,00 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).
M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP- CNPJ: 03.033.221/0001-54, saiu vencedor nos itens: 1, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 69, 70; totalizando o valor de R$ 535.986,80 (quinhentos e trinta e cinco mil, 
novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).
NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME- CNPJ: 09.124.474/0001-10, saiu 
vencedor nos itens: 2, 15, 17, 25, 27, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 51, 68; totalizando o valor de R$ 
93.346,00 (noventa e três mil, trezentos e quarenta e seis reais).
ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA- CNPJ: 07.324.021/0001-01, saiu vencedor nos itens: 
37, 45; totalizando o valor de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).

Jardim do Seridó/RN, em 14 de outubro de 2021.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para os serviços de 
reforma da Escola Municipal Jorge Ferreira da Silva, neste Município, sob a responsabilidade 
das Secretarias Municipais de Educação e de Obras. A Comissão Permanente de Licitação de 
São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberta 
licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, com o objetivo em 
epígrafe. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal, sita na Rua 26 de 
Julho, 08 - Centro, no dia 03.11.2021, às 09h30min, sendo observadas as medidas de 
precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. O licitante que optar em participar da 
sessão, DEVERÁ estar portando máscara para seu uso pessoal; não estar em quarentena 
determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao distanciamento 
recomendado de no mínimo um metro e meio das demais pessoas presentes. O Edital, na 
íntegra e seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL, no 
endereço supra, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, a partir do dia 18.10.2021. 
Maiores informações: Fone: (84)3273-3341.

São José de Mipibu/RN, 14 de outubro de 2021
Arialda Helena do Carmo Martins – Presidente
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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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Renovação de Licença de Operação nº 2021-163307/TEC/RLO-0641, com validade até 
24/10/2024, para o poço petrolífero 7CAM1024RN, localizado no Campo de Canto do 
Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2021-165236/TEC/RLO-0836, com validade até 
10/12/2024, para o poço petrolífero 7CAM0999RN, localizado no Campo de Canto do 
Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2021-162336/TEC/RLO-0555, com validade 
até 23/10/2024, para linha de surgência para o poço petrolífero 7CAM1290ARN com 
1.306,16metros, localizado no Campo de Canto do Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2021-162548/TEC/RLO-0475, com validade 
até 08/10/2024, para linha de surgência para o poço petrolífero 7CAM1263ARN com 
3.950,03metros, localizado no Campo de Canto do Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2021-160151/TEC/RLO-0174, com validade até 
08/10/2024, para o poço petrolífero 7CAM1253RN, localizado no Campo de Canto do 
Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2021-163327/TEC/RLO-0659, com validade até 
27/10/2024, para o poço petrolífero 7CAM0888RN, localizado no Campo de Canto do 
Amaro, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2021-162264/TEC/RLO-0507, com validade até 
08/10/2024, para 20 poços petrolíferos 7ARG0529RN, 7ARG0530RN, ..., 7ARG0547RN e 
7ARG0548RN, localizados no Campo de Alto do Rodrigues, Município de Alto do Rodrigues/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2021-164391/TEC/RLO-0714, com validade 
até 01/11/2024, para linha de surgência do poço petrolífero 7ARG0747RN com 
3.698,68m, localizado no Campo de Alto do Rodrigues, Município de Alto do Rodrigues 
e Pendências/RN.
Renovação de Licença de Operação nº 2021-164380/TEC/RLO-0709, com validade até 
31/10/2024, para linha de surgência do poço petrolífero 7ET0938RN com 1.251,44m, 
localizado no Campo de Estreito, Município de Assú/RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA:
Renovação de Licença de Operação para o Oleoduto 10” X 1.046,65 metros entre 
MAG-A/DUTO DE 24”, situado no campo de produção Monte Alegre, pertencente ao 
Ativo de Produção ATP-ARG, município de Pendências, RN.
Renovação de Licença de Operação para 01 linha de surgência do Poço 7ET0982DRN 
(com destino EC ET-F a e com 733,31 metros); situado no campo de produção 
ESTREITO, município de Assú, RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Aviso de Licitação – Pregão Presencial  N° 010/2021

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 010/2021 - Processo Administrativo nº 4.613/2021 - Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos que objetiva a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Locação de veículos da linha pesada (tipo maquinas e veículos automotores), sem operadores, 
motoristas e sem combustível, buscando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de  Obras e 
Serviços Urbanos, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 09h:30:00 
(NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 14 de Outubro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

ERIVALDO CASSIANO DA SILVA CPF: 466.133.074-91, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2018-119817/TEC/RLS-0049, com prazo de validade 
até  13/07/2024, em favor do EMPREENDIMENTO  Projeto de Carcinicultura Marinha, no Sítio São Severino, 
com área produtiva de 4,78 ha, Zona Rural, Vila Flor-RN. 

 
ERIVALDO CASSIANO DA SILVA 

PROPRIETÁRIO 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA/ PANIFICADORA SAO FRANCISCO, CNPJ 39.149.556/0001-80, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para a Padaria e confeitaria com 
predominância de revenda, localizada na Rua Felipe Pegado Cortez, 1ª, n° 100, Bairro Centro, Nova 
Cruz/RN, CEP: 59.215-000. 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 
EMPRESÁRIO 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-
33, por sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2021, 
torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 013/2021, MENOR 
PREÇO POR ITEM, para a contratação de empresa para aquisição de materiais, produtos 
de Epi´s, para a produção de mudas em unidade demonstrativa (estufa) no município de 
Lajes/RN, necessário a execução do Projeto Uma Onda Verde no Sertão II, declarando a 
empresa COMERCIAL APOLO LTDA EPP/02.440.676/0001-1. Vencedora dos itens 01 a 08.

Natal (RN), 14 de outubro de 2021
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN/RN

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

Contratação de fornecedor especializado para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e 
laboratoriais para o Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia – em construção na cidade 
de Mossoró, conforme especificações e condições a serem publicadas em Edital (certame em fase 
preparatória).
Objeto: Consulta pública com potenciais fornecedores de equipamentos médico-hospitalares, 
nacionais e estrangeiros, que estejam aptos a licitar com a Administração pública, conforme 
legislação vigente.
Propósito: Informar/esclarecer as empresas interessadas em participar da Licitação Pública 
Nacional (NCB - Acordo Marco) para aquisição de equipamentos para o Hospital da Mulher, em 
construção em Mossoró, sobre os descritivos dos itens que serão licitados. Busca-se garantir os 
requisitos de qualidade dos bens a serem adquiridos, assegurando os princípios da transparência, 
publicidade e da ampla concorrência do certame.
Data/Local: O encontro ocorrerá na terça-feira (19/10/2021), das 10h às 12h, em ambiente virtual 
no link http://bit.ly/consultapublicaHM.
Orientações: Quaisquer interessados poderão consultar previamente os descritivos dos itens a 
serem licitados no link https://bit.ly/descritivos_de_equipamentos_HM e apresentar 
comentários/esclarecer dúvidas por escrito (hospitaldamulher@rn.gov.br) ou no ambiente virtual 
da consulta.
Representantes de potenciais fornecedores devem se identificar indicando nome/sobrenome, 
empresa ao qual está vinculado e e-mail para contato. A reunião poderá ser gravada e os 
participantes concordam em obedecer a legislação brasileira e as Diretrizes de Aquisições do 
Banco Mundial, agente financiador do Projeto Governo Cidadão.

Natal, 14 de outubro de 2021
Fernando Wanderley Vargas da Silva

Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo e Relações Institucionais
Coordenador Geral do Projeto Governo Cidadão
Acordo de Empréstimo nº. 8276-BR - P126452

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO – PE Nº 147/2021

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 147/2021, Processo SEI nº 
00210066.000989/2021-72, destinado a AQUISIÇÃO DE  EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 
PARA O  HOSPITAL DA MULHER EM, MOSSORÓ/RN, no dia 27 de outubro de 2021, às 09:00 
horas, (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 901857. O 
Edital encontra-se no referido site e no www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos 
necessários estarão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de 
Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e 
das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, 
Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-mails:  
pegovernocidadao@gmail.com.

Data: 14/10/2021
Ana Paula Borges Moreira

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

MPRN inicia série 
de visitas técnicas 
às escolas 
públicas estaduais 

DE OLHO

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
iniciou nesta quarta-feira 

13 uma série de visitas técnicas 
às escolas estaduais situadas em 
Natal. O objetivo é averiguar, nos 
locais, como estão funcionando 
as referidas unidades de ensino, 
a � m de permitir a elaboração de 
um diagnóstico da situação atu-
al da educação na rede pública 
estadual, bem como identi� car 
seus principais e mais recorren-
tes problemas, além de iniciativas 
inovadoras e boas práticas, que 
orientarão a Promotoria de Jus-
tiça em sua atuação e na busca 
de melhorias para a educação 
pública.

As visitas fazem parte de um 
Procedimento de Gestão Admi-
nistrativa instaurado pela 58ª 
Promotoria de Justiça de Natal. O 
diagnóstico dos problemas subsi-
diará futuros encaminhamentos, 
intervenções, orientações, arti-
culações e parcerias com a rede 
pública de educação.

O diagnóstico é elaborado a 
partir de respostas a um questio-
nário que está sendo aplicado à 
gestão das escolas e que se refere 
a diversos assuntos relacionados à 
comunidade escolar. Além desse 
questionário, fotogra� as e vídeos 
farão parte do material coletado 
nas visitas técnicas.

“O que pretendemos é conhe-
cer melhor a realidade de cada 
unidade de ensino com o intuito 
de obter uma visão sistêmica da 
atual conjuntura e dos proble-
mas por elas enfrentados. De-
pois disso, de forma planejada e 
estratégica, vamos juntos buscar 
soluções para esses problemas 
detectados”, explicou o promotor 
de Justiça Oscar Hugo de Souza 
Ramos.

As visitas foram iniciadas 
nesta quarta-feira e já existe uma 
programação para dar continui-
dade a outras visitas nas semanas 
seguintes pelo MPRN.

REPRODUÇÃO 

Relatório apontará os resultados

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
F. C. BARBOSA DE SOUZA & G. S. DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº 27.698.605/0001-54, torna Público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a LRO - Licença de Regularização de Operação - para a atividade de piscicultura, localizada No Sitio 
Rio do Meio, Nº 10. Lote 10, Nascença, Arez/RN. 
 

Francisco Carlos Barbosa de Souza 
Empreendedor 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: Sr. MARINHO MENDES MACHADO, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, promotor de 
justiça, portador do RG n° 4.483.515, inscrito sob o CPF/MF n° 180.507.435-00, e a Sra. SILVIA SANDRA BARBOSA DA 
SILVA MENDES, brasileira, casada sob o regime comunhão parcial de bens, aposentada, portadora do RG n° 8612 15, 
inscrita sob o CPF/MF n° 436.847.504-68, ambos, residentes e domiciliados na Rua Pres. Venceslau Braz, n° 435, Bessa, 
João Pessoa/PB, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 
59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Dourada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 144,00m² (cento e quarenta e quatro metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.005.05.1221.0000.5 e sequencial n° 1.000343.6. com os seguintes limites e 
confrontações; Ao Norte do ponto P1 ao P2 com 14,80m, com o Sr. Valdir da Costa; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
10,10m, com o Sr. Valdir da Costa; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 12,34m, do P4 ao P5 com 0.79m, do P5 ao P6 com 
3,80m, com o Sr. Francisco Ferreira de Araújo, totalizando um limite Sul com 16,93m; Ao Oeste, do ponto P6 ao P1 com 
9,30m, com a Rua Dourada. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 150.000,00. Os 
requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Valdir da Costa, o Sr. Francisco 
Ferreira de Araujo,  bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 22.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: Sr. LISSANDRO GUILHERME SOUTO DA SILVA, brasileiro, casado com a Sra. FABIOLA FERNANDES 
COSTA DA SILVA sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, ela, estudante, portadora do RG n° 1593975 – SSP/RN, e 
inscrita sob o CPF/MF n° 023.446.954-43, ele, gerente de serviços, natural de Natal/RN, portador do RG n° 001.351.023 – 
SSP/RN, e inscrito sob o CPF/MF n° 025.671.204-24, ambos, residentes e domiciliados na Rua Rio das Pedras, n° 147, 
Emaús, Parnamirim/RN, CEP: 59.149-673, que vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, 
solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia 
Shopping, Loja n° 12, Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tuim,  Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 314,80m² 
(trezentos e quatorze metros e oitenta decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.11.4380.0000.4 e sequencial n° 1.008321.9. Com a seguinte descrição  

NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 10,02 m, com o Sr. Abel Artur Marinho. 
LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 31,49 m, com o Sr. Juan Javier Roura Stampa. 
SUL: Do ponto P3 ao P4 com 10,00 m, com a Rua Tuim. 
OESTE: Do ponto P4 ao P1 com 31,49 m, com o Sr. Barnapome Brasil Const. E Incop LTDA. 

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 40.000,00. A requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do 
Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Juan Javier Roura Stampa, a empresa Barnapome Brasil Const. E Incop. 
Ltda, o Sr. Abel Artur Marinho, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficia l e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 15.10.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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PUBLICAÇÃO DA LICENÇA PREVIA - LP 

 
A H FERNANDES DOS SANTOS, 43.554.479/0001-10, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, a Licença Previa – LP, para o empreendimento 
denominado H Fernandes Dos Santos, localizado na Rua Manoel Jacome, S/N, Alto São José, Antônio Martins 
/RN. 

Hamilton Fernandes dos Santos  
Sócia Proprietária 

 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

IVILMAR ARCANJO DE OLIVEIRA, CPF: 630.363.804-00, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2020-152107/TEC/RLS-0255, com prazo de validade 
até  31/05/2027, em favor do EMPREENDIMENTO  Projeto de Carcinicultura Marinha, no Sítio Santa Clara, 
com área produtiva de 9,51 ha, Zona Rural, Arês-RN. 

 
IVILMAR ARCANJO DE OLIVEIRA 

PROPRIETÁRIO 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
USINA ESTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ: 31.168.247/0001-45, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a  LICENÇA 
SIMPLIFICADA para o Cultivo de cana-de-açúcar em uma área irrigada de 96,18ha, localizada na Fazenda 
Belém, São José de Mipibu/RN. 

Célido Ricardo da Silva 
Superintendente 

 

 

A Secretaria Municipal da Fa-
zenda (Sefaz) participa de 
um Feirão de Renegociação 

de Dívidas promovido pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Mossoró 
(CDL Mossoró), até hoje, sexta-fei-
ra 15. Uma série de oportunidades 
é oferecida para que os contribuin-
tes regularizem os seus débitos 
com o município de Mossoró com 
parcelamento em até 60 vezes.

O Feirão de Renegociação de 
Dívidas ocorre na sede da CDL 
Mossoró, localizada na rua Alfredo 
Fernandes, nº 292, Centro. O aten-
dimento aos contribuintes será das 
10h às 17h30. Para realizar consulta 
e renegociação é necessário levar 
apenas um documento de identi� -
cação, RG ou CNH.

“Nós estamos participando do 
Feirão de Renegociação de Dívidas 

porque temos um parcelamento 
ativo em até 60 meses para os con-
tribuintes que tenham qualquer 
tipo de pendência junto à Sefaz, 
inclusive na Procuradoria Fiscal 
também. Se o contribuinte tiver 
algum processo que esteja na Pro-
curadoria Fiscal na iminência de 

ser executado ou que já esteja exe-
cutado pode fazer a renegociação”, 
explicou o secretário da Fazenda, 
Ivo Franklin. 

O Feirão é uma parceria da 
CDL Mossoró com o Procon Esta-
dual, Defensoria Pública do RN e 
OAB/RN.

A Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural (SEADRU) divulgou 

levantamento da produção de sila-
gem realizada dentro do Mossoró 
Forragem, atividade relacionada ao 
Mossoró Rural. O balanço mais re-
cente aponta que foram produzidas 
1.929,5 toneladas de silagem, entre 
sorgo e milho.

Raniere Barbosa, gerente exeuti-
vo da Secretaria,  destacou que essa 
é a maior quantidade de silagem já 
registrada de armazenamento na 
zona rural do município.

“Fizemos a maior quantidade já 
registrada na zona rural de Mossoró 
de armazenamento da silagem de 
sorgo e milho. Ao todo, foram quase 
duas mil toneladas produzidas. Isso 
equivale a quase dois milhões de 
quilos já produzidos”, comemorou.

A maior produção foi de 376 to-
neladas e a menor de 1,5 tonelada. 
O levantamento destaca ainda que 
cinco produtores � zeram mais de 
100 toneladas de silagem, com mé-
dia de 177,6 toneladas. Outros sete 
produtores � zeram menos de 10 
toneladas de silagem. A média foi de 
5,4/ton.

Ainda de acordo a SEADRU, ou-

tros 29 produtores obtiveram média 
de 34,6 toneladas. O programa Mos-
soró Forragem atendeu no período 
41 produtores em 21 comunidades 
rurais. O projeto tem mais de 60 
produtores cadastrados.

“O Mossoró Forragem é executa-
do pela Secretaria da Agricultura e é 
de suma importância para o pequeno 
agricultor para o armazenamento de 
alimento para os animais neste perí-
odo de estiagem. Até recentemente 
estava fazendo colheita de material 

que estava no processo de irrigação. 
Foi feita colheita até recentemente. O 
programa contou com a parceria da 
Emater”, enfatizou Raniere.

“O custo do milho e do sorgo 
aumentou bastante. A produção 
incentiva o agricultor a armaze-
nar o alimento dos animais neste 
período de seca. Essa quantidade 
armazenada do sorgo e do milho vai 
permitir aos agricultores para usar 
esse alimento nos próximos meses”, 
completou.

Mossoró Forragem produz 
duas mil toneladas de silagem

BALANÇO

Secretaria da Fazenda oferece 
parcelamento em até sessenta 
meses durante Feirão
OPORTUNIDADE | Contribuinte 
deve levar somente um 
documento de identificação, 
como RG ou CNH.

WILSON MORENO/PMM

WILSON MORENO/PMM

Feirão ocorre na sede da CDL Mossoró, no Centro, das 10 às 17h30 

Levantamento: cinco produtores fi zeram mais de 100 toneladas de silagem 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Áries, meu cristalzinho, sua sexta deve ser txóp! 
Tudo indica que vai fazer uma aliança profi ssional 
vantajosa e contará com o apoio desse parceiro. 
Seu otimismo está em alta e, em busca de sucesso, 
pode criar planos grandiosos.

Sua sexta começa com uma vibe gloriosa, librianja 
e librianjo! Os astros destacam seu jeito simpático, 
criativo e proativo e você deve fazer sucesso com 
todo mundo. Área ligada à educação, investimento 
ou especulação estão em evidência.

Pode glorifi car de pé que você tem tudo pra brilhar e ganhar 
reconhecimento no trabalho, com ótimas chances de subir 
de cargo ou até virar patrão/patroa. Mais otimista, simpático 
e prestativo, seu signo pode fi car mais popular e atrair 
aliados, e com a saúde fi rme e forte, não deve faltar pique.

Sextou com o céu derramando energias 
poderosíssimas no seu dia, escorpiana e 
escorpiano. Além de se dedicar ao que faz e às 
pessoas próximas, você tende a agir com mais 
generosidade.

A previsão pra sua sexta é de chuva de bênçãos, 
geminiane! Esbanjando autoconfi ança e 
espontaneidade, você tende a se expressar muito 
bem e tem tudo pra abrir seus horizontes.

Se depender dos astros, seu dia deve ser maravigold. Com 
a simpatia nas alturas, tudo indica que irá se relacionar 
bem com todos, fechará boas associações e fará amizades 
infl uentes, com sinal de sucesso se trabalhar com ensino, 
escrita, comunicação, viagens ou transportes.

Sextou e tudo indica que vocês vão dar 
show, cancerianas e cancerianos! A ligação 
com os parentes deve fi car mais forte e um 
empreendimento familiar tem grandes chances de 
crescer e bombar. Amém!

Bora lucrar, capricorniane! Os astros formam 
excelentes aspectos na sua Casa da Fortuna e há 
grandes chances de nadar na grana. Amém! Se 
comercializa algum produto, as vendas podem 
bombar.

Leoninos amados, há sinal de conquistas materiais. 
Mais sociável, você pode brilhar e conseguir benefícios 
na profi ssão, em seu negócio ou associação. Porém, 
em vez de ir no impulso, deve escolher bem com 
quem se relaciona na vida pessoal ou profi ssional.

Aquário, meu consagrado, a sorte deve sorrir pra 
você e podem pintar ótimas oportunidades de 
crescer na vida e conquistar bem-estar. Com a 
mente aberta, imaginação fértil e o otimismo em 
alta, tem tudo pra abrir os seus horizontes.

Tudo indica que vai sextar sextando, virginiane. O Sol tá 
on na sua Casa da Fortuna e forma excelentes aspectos 
com outros astros, sinal de seus esforços no trabalho 
devem encher o seu bolso. Há chance de expandir os 
negócios ou receber um aumento de salário.

Meninos e meninas de Peixes, há sinal de 
mudanças e tudo indica que serão para glorifi car 
de pé. Talvez consiga transformar situações difíceis 
em oportunidades de crescimento e rivais em 
aliados.

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
O streaming começa a se tornar 
um caminho importante para os 

pro� ssionais do vídeo, em especial, 
autores, diretores e roteiristas...... 
Muitos, inclusive, devem romper a 

exclusividade com as emissoras de TV 
para que possam trabalhar também 

nessas plataformas.Domingo, 22h30, 
na estreia do “Entre Mundos”, na 

CNN Brasil, Pedro Andrade visita uma 
comunidade de judeus ortodoxos no 

Brooklyn.O programa “Conversa 
Piada”, com Beto Silva, Claudio Manoel, 

Hélio de la Peña e Hubert Aranha, 
estreia sábado, às 22h, na TV Cultura.
Com destaque para os cinco técnicos 
- Lulu, Teló, Brown, Iza e Cláudia Leitte-, 

Boninho con� rmou nas suas redes 
sociais a estreia do “� e Voice” no dia 

26.Começou este mês e vai até 2 
de dezembro o curso “Introdução ao 

Roteiro” conduzido pelo autor Marcos 
Ferraz, na escola do diretor Wolf 

Maya.“Poliana Moça”, novela do SBT, 
chegará a Minas Gerais, mas ainda não 

há data fechada para as externas...

Se puxar...
São bem importantes as histó-

rias que existem por trás da maio-
ria desses apresentadores.

Márcia Mendes foi uma das 
apresentadoras mais bonitas e 
competentes da Globo, que mor-
reu aos 34 anos, depois de enfren-
tar vários problemas de saúde.

Teve mais...
A do César Filho também é 

histórica. Quando ele dividia o 
“Fantástico” com o Chapelin, ga-
nhando 7 milhões de cruzeiros 
por mês, o Boni quis colocá-lo na 
bancada titular do “Jornal Nacio-
nal”.

E disse que podia pagar 9, no 
máximo, porque o Cid Moreira 
ganhava 11.

Acontece...
Na mesma ocasião, Fernando 

Vieira de Mello, o “maquininha”, 

diretor do Mappin, com a saída 
do Antonio Del Fiol para o Jum-
bo Electro, chamou o César para 
apresentador da sua propaganda.

Ofereceu contrato de 5 anos, 
32 milhões de cruzeiros/mês, em 
ORTN – Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional.

Foi aí que...
O Boni decidiu seguir o conse-

lho de um amigo e observar o tra-
balho de um jovem apresentador 
do jornalismo da Bandeirantes, 
Rafael Moreno.

Só que bem no dia que ele 
foi ver, o Rafael estava de folga. 
No seu lugar apareceu um tal de 
William Bonemer, que virou Bon-
ner, porque o seu Bonifácio achou 
melhor.

Segredo em cima
A Record também prepara 

novidades na sua programação, 

para o início de 2022.
Aliás, já existe um calendário 

montado, com várias certezas, en-
tre elas, “Power Couple”, “Ilha Re-
cord” e “A Fazenda”, naturalmente.

Festa da Fazenda
“Parque de Diversões” será o 

tema da festa de “A Fazenda”, com 
gravação nesta sexta-feira.

A live musical � cará por conta 
da dupla Zé Neto e Cristiano. Os 
melhores momentos vão ao ar no 
sábado.

Culinária
Heaven Delhaye e Moacir San-

tana serão os jurados do novo re-
ality de culinária do GNT, “Rolling 
Kitchen Brasil”, que estreia no 
próximo dia 21, às 21h30.

Comandado por Paulo Vieira, 
o programa coloca dois casais de 
famosos para ver quem cria os 
melhores pratos do dia.

O “BBB” é o primeiro 
lugar no pódio dos 
apresentadores da 
Globo

É curioso observar como 
determinadas coisas se al-
teram com o tempo.

Na Globo do passado, chegar 
a apresentador do “Fantástico” 
foi o sonho e o auge de muitos, 
mas poucos, pelo tempo que o 
programa existe – às vésperas de 
completar 50 anos, chegaram lá.

A lista tem pro� ssionais 
premiados, porém, dada a lon-
gevidade, não chega a ser tão ex-
tensa. Vai pouco além de nomes, 
como os de Cid Moreira, Sergio 

Chapelin, Celso Freitas, César Filho, 
Márcia Mendes, William Bonner, 
Doris Giesse, Valéria Monteiro, Gló-
ria Maria, Pedro Bial, Patrícia Poeta, 
Fátima Bernardes, Renata Ciribelli, 
Carla Vilhena, Helena Ranaldi, Ze-
ca Camargo, Renata Vasconcellos e, 
mais recentemente, Poliana Abritta 
e Tadeu Schmidt, que merecida-
mente foi chamado, depois de pas-
sar por outras funções, inclusive no 
esporte.

Domingo passado, com toda 
pompa e circunstância, Tadeu foi 
anunciado para o “Big Brother”, em 
substituição a Tiago Leifert, o que 
não deixa de ser uma alteração im-
portante na ordem das coisas.

Na Globo, hoje, o entretenimen-
to, pelas vantagens que oferece, 

virou o grande alvo a ser alcançado. 
Vários já trocaram de lado.

E ser escolhido para o “BBB”, 
nesta altura dos acontecimentos, é 
meio que chegar ao primeiro lugar 
do pódio.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

DIVULGAÇÃO
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Os astros recomendam que você tenha muita 
cautela e discrição ao longo do dia. Lua e Netuno na 
Casa 12 alertam que é melhor não con  ar demais 
nas pessoas e ouvir a sua intuição para não cair nas 
armadilhas de gente falsa, mentirosa ou golpista.

A Lua garante muita disposição e disciplina para 
você cumprir seu trabalho. Pode contar com o 
apoio da família, mas evite comentar seus planos 
ou boas ideias com outras pessoas, pois alguém 
pode tentar te passar para trás.

Você terá muita facilidade para atrair aliados 
e pode trabalhar em equipe para realizar mais 
rápido os seus objetivos. Terá ideias inovadoras e 
muito inspiradoras, o que deve chamar atenção de 
todos e aumentar a sua popularidade.

Seu entusiasmo será contagiante e vai motivar 
todos que estiverem ao seu redor. Simpatia e 
boa lábia vão ajudá-la a se entender melhor 
com os colegas e também a fechar acordos bem 
interessantes no emprego.

Você estará muito focada em seus objetivos e pode contar com 
os conselhos de alguém da família para apoiar seus planos. É 
bem provável que sinta uma vontade enorme de dar uma 
guinada na carreira, por isso,  que atenta às oportunidades, 
mostre aos chefes que quer crescer e faça por merecer.

Este será um ótimo dia para você explorar seus 
conhecimentos e sua experiência no trabalho. Além de 
mostrar o que sabe fazer, você pode ter a chance de 
conversar com os chefes sobre um antigo projeto que 
está guardado, prontinho para ser colocado em prática.

Você terá muito prazer em trocar ideias e 
experiências com outras pessoas, ainda mais 
com aquelas que você admira e que servem de 
inspiração para os seus projetos. Será melhor ainda 
se puder trabalhar junto delas, em parceria mesmo.

Criatividade e boa lábia farão você se destacar no 
trabalho, principalmente se você atua na área do 
telemarketing, comércio ou em outras funções que 
exigem um bom relacionamento e diálogo com as 
pessoas.

Mudanças podem agitar o seu dia no trabalho e, ainda que 
assustem um pouco, tudo indica que elas trarão mais estabilidade 
para você. Pode ser um novo cargo, uma nova responsabilidade 
ou até um novo emprego mesmo: vai dar frio na barriga, mas trará 
realização e, quem sabe, até mais dinheiro para o seu bolso.

A Lua na Casa 2 fará você se preocupar mais com 
dinheiro. A boa notícia é que Mercúrio pode ajudá-
la a encontrar meios criativos de incrementar seus 
ganhos e saldar algumas dívidas, mas claro que a 
grana não vai simplesmente cair do céu.

Trabalhar em equipe dará mais segurança para você ir em frente 
com suas ideias. Vai ser bom conversar com os colegas, trocar 
experiências e tomar algumas decisões em conjunto, fora que 
o ambiente de trabalho  cará bem mais leve e descontraído se 
todos estiverem focados nos mesmos objetivos.

Se depender do apoio dos astros, você terá muita 
facilidade para trabalhar em equipe. Valorize os 
debates, pois isso deve estimular a criatividade e 
pode render sugestões incríveis para colocar em 
prática e agilizar as tarefas.

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
“Que Seja Doce”, sucesso do GNT, se 

prepara para sua oitava temporada e irá 
superar a marca de 300 exibições... ... 
A produção é da Moonshot Pictures, 
com apresentação de Felipe Bronze.

As cinco temporadas da série “This 
is Us” chegam junto com o lançamento 
do Star+ no Brasil, no dia 31. Record 
exibe hoje, 21h45, o último capítulo de 
“Topíssima”... ... E promete inserção 

de cenas inéditas. Na próxima 
sexta, às 16h, o SBT promoverá a 
coletiva online do novo “Show do 

Milhão”... ... Até onde se sabe, a Sony 
está aguardando essa estreia para se 

manifestar... ... Como se sabe, tem toda 
questão com o “Quem Quer Ser Um 

Milionário?”, que será exibido na Globo.
Belíssimo o trabalho de Mariana 

Ximenes, na Globo, em “Nos Tempos 
do Imperador”... ...Aliás, o elenco é um 

grande acerto desta novela das 18h.
Luciana Gimenez gravou ontem 

mais um piloto do “Operação Cupido”, 
seu novo programa na Rede TV!. Já 

entrou na rotina de trabalhos. 

Opinião
O futebol é da Globo e ela sabe 

bem o que faz com ele, mas uma 
das iniciativas mais infelizes foi a 
criação do “craque do jogo”.

A intenção pode ser das me-
lhores, só que o torcedor nunca 
levou a sério e, não raramente, 
vota em quem nem jogou.

Por exemplo
Para “Craque do Jogo”, em 

Athletico-PR e Corinthians, no 
último domingo, o escolhido foi o 
jogador Luan, que entrou nos mi-
nutos fi nais e não atravessa uma 
boa fase.

Ninguém merece essa humi-
lhação, ainda mais um profi ssional 
que está ali trabalhando. E isso se 
repete em todas as transmissões 
do campeonato brasileiro.

Fala muito
Aliás, em se tratando de boas 

intenções, a Band, ao voltar com 
o “Show do Esporte” também teve 
as melhores, mas o programa ain-
da precisa de melhores ajustes.

Telespectador nenhum deste 
mundo aguenta o Elia Junior fa-
lando o tempo todo. É um falatório 
sem fi m. Irritante. Nem a Glenda, 
que é a Glenda, chega a tanto.

Cinema
Marcos Veras, pai do Davi, 

volta ao cinema no fi lme “Um 
Casal Inseparável”, do Sérgio Gol-
denberg.

Nesta produção da TV Zero, 
ele é o pediatra Leo, uma fi gura 
das mais românticas. Lançamen-
to no dia 9.

Mesmo caminho
O programa “O Túnel do 

Amor”, primeiro de Marcos Mion 
como apresentador do Mul-
tishow, também será exibido na 

Globo aberta, como já acontece 
com o “Lady Night”.

Aliás, ambos produzidos em 
parceria com a Floresta, da Sony. 

Agora, o casamento
Viviane Araújo queria vencer 

a “Superdança dos Famosos”, 
mas quem avançou foi Dandara 
Mariana.

Com a derrota, ela fi cou livre 
para se dedicar à organização do 
seu casamento com o empresário 
Guilherme Militão, marcado para 
o dia 3.

No stop
Tiago Leifert apresenta, do-

mingo, a fi nal da “Superdança 
dos Famosos”, com Paolla Olivei-
ra, Dandara Mariana e Rodrigo 
Simas ainda no jogo.

Já na semana que vem, ele 
inicia as gravações do “Th e Voice 
Brasil”.

Globo já tem 
o primeiro 
“Domingão” 
do Huck defi nido

O espelho do primeiro 
“Domingão”, com Luciano 
Huck, na Globo, está pronto, 
mas isso só entre nós, porque, 
por enquanto, não pode con-
tar pra ninguém.

De acordo com o estabe-
lecido, na sua estreia em 5 
de setembro, o programa vai 
começar com um musical, ao 
vivo, do Luan Santana e Alcio-
ne. O Luan tinha um pequeno 

PAULO BELOTE
probleminha, mas já resolveu e 
confi rmou também.

Logo na sequência, “Show dos 
Famosos”, com o elenco de parti-
cipantes e jurados renovado.

Depois, o “Quem Quer Ser Um 
Milionário?”, que já era dele, do 
Luciano, no “Caldeirão”, também 
como uma das atrações fi xas.

E, por último, na sua meia 
hora fi nal, onde o “Domingão” 
do Fausto Silva tinha as “Vide-
ocassetadas”, será exibido um 
quadro novo, que vai contar a 
vida de um personagem.

O novo “Domingão” será 
exibido, a partir do dia 5, logo 
depois do futebol, às 18h, e vai 
entregar para o “Fantástico” às 
20h30. É isso.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Essa é da coruja.
O tal jejum intermitente, prática 

de � car horas sem comer, ganhou 
cunho solidário. Belas adeptas já 
que não comem por 16, 18 e até 24 
horas doam as refeições para quem 
passa fome e não pode abrir mão de 
um prato de comida. Achei a ideia 
interessante. Uma coisa é não co-
mer por opção, outra bem diferente 
é não ter o que comer. 

*
Segundo levantamento da Rede 

Brasileira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional 
(Rede Penssan), 20 milhões de 
brasileiros passam um dia ou mais 
sem cefé, almoço ou jantar.

DNA
Os farmacêuticos Roberto 

Chaves, Andrea Fernandes e 
Gioconda Leão, além do engenheiro 
e administrador René Carlos serão 
homenageados por serviços pres-
tados à sociedade natalense pelo 
DNA Center, durante a pandemia 
da COVID-19. A Sessão Solene deve 
ocorre no próximo dia 20 de outu-
bro, às 19h, na Câmara Municipal, 
por sugestão do vereador Raniere 
Barbosa.

SAÚDE 
Ana Lilian Souza e Débora Dias 

são as mães mais felizes de agora. E 
tem razão para isso. Ambas festejam 
a profissionalização das filhas em me-
dicina. As crias Helo Lopes e Gabriela 
Dias reconhecem toda dedicação 
das mammys para tornar realidade o 
sonho de se tornarem médicas. 

IMUNIZANTE 
O presidente da Empresa 

Potiguar de Promoção Turística, 
Bruno Reis, tem um probleminha a 
resolver. Por estar vacinado com Co-
ronavac, imunizante não aceito em 
alguns países, ele � ca impedido de 
promover o destino RN em algumas 
feiras internacionais de turismo. 
Precisa resolver a questão o quanto 
antes já que no próximo mês ocorre 
um evento importante na Europa.

CULTURA GENTIL 
Para levar oportunidade 

e cultura as crianças de sua 
terra natal, o empresário Antônio 
Gentil idealizou o Instituto Gentil. 
Hoje, 25 anos depois, atuando em 
Campo Grande, no Médio Oeste 
potiguar, a instituição vai inau-
gurar uma nova sede, marcando 
um novo tempo no exercício do 
“Conhecimento que transforma”, 
seu lema. O novo prédio tem pro-
jeto doado pelo arquiteto Felipe 
Bezerra e manteve a centenária 
fachada da casa onde morou 
Cleto Souza, escrivão e poeta 
campo-grandense já falecido.

*
Presidido por Marluce Gentil, 

começou com uma pequena 
biblioteca, com livros doados 
por amigos, depois veio museu, 
escolinhas de informática, balé, 
música e a pinacoteca. 

É um trabalho incrível que 
transforma pessoal e pro� s-
sionalmente a vida de pessoas, 
trazendo novas perspectivas e 
mostrando que é possível mudar 
o mundo. Se todos os empresá-
rios bem sucedidos � zessem o 
mesmo, estaríamos mais perto 
dessa transformação.

CARIOCANDO 
Em muitas e recentes 

andanças pelo Rio de Janeiro, o 
ortodontista Pedro Paulo Gaac 
com a musa Rebecca Evangelista 
encontraram amigos  e visitaram 
pontos turísticos da cidade 
maravilhosa como a Confeitaria 
Colombo, o Museu do Amanhã e 
o Parque Lage. 

Happy    Birthday
Ana Virginia Barbalho, Raniere Souza, Hilton José Gurgel, Ignez Motta e Gustavo Grandi

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 A Câmara Municipal aprovou monção de pesar pelo 
falecimento do ex-governador Lavoisier Maia e do padre 
é Tiago � eisen. Proposição das vereadoras Nina Souza e 
Divaneide Basílio, respectivamente.
 Por falar na Câmara, a chamada Casa do Povo ganha 

reforço na sua assessoria de imprensa. A experiente e competente 
jornalista Ilana Albuquerque passa a integrar o time comandado 
por Fernanda Sousa.
 O Instagram vai facilitar a organização de lives com 

novas ferramentas. Será possível agendar as transmissões 
ao vivo até 90 dias antes, compartilhar novidades sobre a 
live e gerar lembretes para o usuário.
 Chico César  e Geraldo Azevedo vão se apresentar em 

Natal, nos dias 30/31 outubro, dentro da turnê Violivoz. No 
repertório clássicos dos dois artistas e ainda canções compostas 
exclusivamente para o projeto. No Teatro Riachuelo.

ERONILDES e JOSIAS ARAÚJO 
são � guras conhecidas das boas 
festas natalenses, sobretudo as 
que ocorrem sob o comando de 
Renata Mota. Pai e � lho atuam 
como garçons, respectivamente, 
há 24 e 11 anos no bu� et do Tirol. 
São prestativos, simpáticos e um 
poço de educação e gentileza, 
muitas vezes bem mais que os 
convidados que servem. Eles 
sabem driblar as eventualidades 
(e há muitas e inacreditáveis 
em eventos) com muito bom 
humor e jogo de cintura. A dupla 
adora o que faz, talvez seja isso 
a diferença de @eronpegado e @
josias0406.

Tudo é efêmero então dedique-se ao que não acaba“

“

B-DAY- RANIERE SOUZA
Apaixonados rati� cando os votos matrimoniais, 
Geovana Paiva e Leonardo Aurélio

O casal Marluce a Antônio Gentil 
inauguram hoje a nova sede do Instituto 
que mantêm em Campo Grande 

Elegante e feliz Fernandinha Fernandes 

Mariana Alcides com suas � lhas Maria 
Helena e Maria Fernanda curtindo o Dia 
das Crianças em evento da Rio Center
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Final de semana promete
Final de semana promete pa-

ra o futebol do RN. E já começa 
por amanhã. Às 17h30, em Cam-
pina Grande, tem Campinense x 
América, valendo uma vaga para 
a série C em 2022. Já no domingo 
tem ABC x Caxias, no Frasquei-

rão, também valendo uma vaga 
para a série C em 2022. Será um 
� nal de semana de muitas emo-
ções para o nosso futebol. Que 
seja inesquecível, positivamente, 
para às duas maiores torcidas do 
nosso estado.

Muita expectativa 
Cercada de muita expectativa 

está a partida entre Campinense 
x América, em Campina Grande, 
amanhã. E não poderia ser diferen-
te, após os últimos episódios envol-
vendo os jogadores do Campinense 
e uma meia dúzia de marginais, em 
um hotel da nossa cidade, após o tér-
mino da primeira partida no último 
sábado. Contudo, quero continuar 
acreditando que  tudo transcorrerá 
na mais absoluta tranquilidade, fora 
das quatro linhas em CG. Que den-
tro de Campo vença o melhor. E que 
este melhor seja o América.

Deve ter mudanças 
O técnico, Renatinho Potiguar, 

deverá efetuar algumas mudanças 
na equipe rubra para enfrentar o 
Campinense amanhã. No gol Sa-
muel está de fora pelo 3° cartão 
amarelo. Reinaldo deverá ser o seu 
substituto. Na lateral esquersa Leo-
zinho deverá voltar a equipe. Já no 
meio o técnico poderá iniciar com 
Guedes. E na frente ele já poderá 
contar com o retorno de Smith. Po-
rém, caberá a Renatinho efetuar às 
mudanças. Ou até mesmo repetir a 
equipe do último sábado. O que eu 
não acredito que aconteça.

Merecido
A conquista do titulo da Segunda 

Divisão pelo Potyguar/CN foi mais 
do que merecido. A equipe de Hygor 
César sobrou na competição. Foram 
oito vitórias, um empate, e nenhuma 
derrota. Parabéns a todos os que fa-
zem a cidade de Currais Novos.

O reencontro
No próximo domingo teremos o 

reencontro da frasqueira com a equi-
pe do ABC. Foram quase dois anos de 
distanciamento por conta da pande-
mia. De muita saudade. Entretanto, 
no domingo isso acaba. Uma grande 
festa está prometendo a frasqueira. 
Quem o domingo possa se encerrar 
com muita alegria para a torcida al-
vinegra com a volta do clube a série 
C em 2022.

Estádio Juvénal Lamartine
Mais uma vez o torcedor potiguar 

voltou a falar na reforma do estádio 
Juvenal Lamartine, como alternativa 
para os jogos de pequeno porte em 
nossa cidade. Sou totalmente favorá-
vel a que isso aconteça. Aliás, vale um 
registro. O presidente da FNF, José 
Vanildo, “briga” há anos para que isso 
aconteça. O grande problema é que 
o terreno onde está construído o JL 
pertence ao governo do estado, que 
se nega a doar em definitivo o mesmo 
a FNF. Seria um gol de placa da gover-
nadora, Fátima Bezerra, se ela fizesse 
isso pelo futebol do RN. Com certeza 
a FNF correria atrás de parceiros pa-
ra bancar a reforma.

Alexandre
Se tudo transcorrer dentro de uma normalidade o substituto 

do zagueiro, Sueliton, que recebeu o 3° cartão amarelo, e que 
não enfrentará o Caxias, será Alexandre. Agora, não duvidem 
se o técnico, Moacyr Júnior, fizer a opção por Ramon Baiano. O 
técnico sempre enfatizou que o zagueiro é um dos seus homens 
de confiança. Vamos aguardar para saber qual será a escolha de 
Moacyr Júnior. 

A três anos da Olimpíada de 
Paris (França), dez atletas 
brasileiros disputam neste 

� m de semana o Grand Slam de 
Judô na capital europeia. A seleção 
conta com dez atletas que buscam 
assegurar, pela primeira vez na car-
reira, a tão sonhada vaga nos Jogos. 
Além do Brasil, o torneio reúne 
judocas de 46 países. A medalha 
de ouro garante dois mil pontos 
no ranking mundial da Federação 
Internacional de Judô (IJF, sigla em 
inglês). As disputas no sábado 15 e 
domingo 16 serão transmitidas ao 
vivo no canal do IJF no Youtube - 
as � nais serão sempre ao meio-dia 
(horário de Brasília).

“Eu vejo essa competição como 
o start para o próximo ciclo olímpi-
co e o fato de ser na cidade olímpica 

me faz sentir mais perto do meu 
sonho. Sentir as energias de estar 
lutando um Grand Slam com gosti-
nho de Olimpíada. E uma medalha 
na cidade olímpica me traria muita 
alegria de estar dando os primeiros 
passos rumo a 2024”, disse Ellen 
Santana (70kg), medalha de bronze 
em 2019 no Grand Slam de Dussel-
dorf (Alemanha).

Na manhã desta quinta 14, os 
cinco primeiros brasileiros a pisar 

no tatame no sábado 16 participa-
ram das últimas atividades prepa-
ratórias antes da pesagem e estreia: 
Natasha Ferreira (categoria até 
48kg), Jéssica Pereira (57kg), Willian 
Lima (66kg), Renan Torres (66kg) e 
David Lima (73kg).

“Estou muito con� ante. Paris é 
uma competição muito tradicional 
e de nível elevado”, disse Guilherme 
Schimidt, vice-campeão no Grand 
Prix de Zagreb, no último dia 25.

Grand Slam de Judô começa 
neste sábado em Paris
MUNDIAL | Medalha de ouro 
garante dois mil pontos 
no ranking da Federação 
Internacional de Judô

DIVULGAÇÃO/CBJ

Guilherme Schimidt será um dos representantes da equipe brasileira


