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ESPORTES. 16 |  De acordo com 
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dades sanitárias locais.

POLÍTICA. 7 |  Gestão do prefeito 
Álvaro Dias espalhou pelas quatro 
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para a realização de caminhadas e 
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ECONOMIA. 8 |  Impulsionada pela 
recuperação da economia, arrecada-
ção brasileira em abril bateu recorde 
para meses de agosto, segundo da-
dos divulgados pela Receita Federal.
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torcedores está 
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Prefeitura de Natal 
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Arrecadação federal 
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7,25% e bate recorde 
no mês de agosto
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Coube ao governo Bolsonaro, 
perto de mil dias cumpridos, 
a honra ou a desonra de pro-

tagonizar o maior ponto de infl exão 
de todo o período da redemocrati-
zação marcado pelo fi m da ditadura 
militar e o restabelecimento de elei-
ções diretas.

A forma como o atual governo se 
impôs na vida do país foi e é tão avas-
salador que reinventou antigas lide-
ranças políticas, que hoje estão contra 
ele, na mesma velocidade com que 
impôs novas lideranças de primeira 
viagem dentro do Congresso.

Ativos eleitorais vão e vêm, uns 
por mais e outros por menos tempo. 
Clãs políticos, dependendo de cir-
cunstâncias históricas para sobrevi-
ver, podem durar décadas, mas todos 
um dia perdem fôlego e desaparecem. 
Outros grupos entram imediatamen-
te no lugar.

A era do PT, iniciada com Lula em 
2002, dava indícios de que duraria por 
um período superior a 20 anos, mas 
ensejou tanta oposição por parte da 
sociedade que, num desses caprichos 
da política, acabou ressuscitando  um 
personagem do baixo clero do limbo 
inútil em que ele vivia.

Lula cumpriu seus dois mandatos 
consecutivos calibrando os diálogos 
essenciais para se manter no poder, 
mantendo sob controle os arroubos 
hegemônicos de seu partido, o PT. 
Com Dilma isso não foi possível e a 
degola por um único crime de respon-
sabilidade se concretizou.

Com dezenas de crimes de res-
ponsabilidade nas costas, Bolsonaro 
não é ameaçado de impeachment e 
continua dobrando suas apostas a 

partir de uma premissa bíblica co-
nhecida da política: é dando que se 
recebe.

Bolsonaro apenas imprimiu 
novos valores face aos acordos que 
abrem todas as portas do apoio polí-
tico. E fez isso de forma tão desarra-
zoada e sem limites que conseguiu 
confl agrar  o país em várias frentes 
simultâneas.

Ao contrário de seus antecessores, 
Bolsonaro não faz política por falta de 
interesse por ela: ele só não tem paci-
ência para gastar tempo em costuras 
parlamentares ou interlocuções com 
a oposição.

No fundo, o presidente não sabe 
como se mover fora do baixo clero, o 
que, ironicamente, é seu maior poder, 
já que sem nenhuma cerimônia ele é 
aquele que vai direto ao ponto: quan-
to custa? E gasta esses recursos – que 
não são dele mesmo – de maneira 
desbragada, até abusada.

Liturgias da presidência são de-
mais para esse homem simples que 
trocaria na hora uma reunião de 
cúpula, com consequências para os 
destinos da Humanidade, por uma 
boa pescaria ou uma churrascada 
com os amigos, desde que ele não 
pague a conta.

O ponto de infl exão acontece 
quando um mandatário subverte 
todos os valores, até os da hipocri-
sia, e obtêm as vantagens decorren-
tes de uma compra generalizada de 
silêncio e apoios políticos que, ao 
cabo do período da redemocratiza-
ção, ninguém ousou.

 Não se trata de uma questão de 
autenticidade ou arrojo; é pura e sim-
ples cara de pau.

Mil e um dias de Bolsonaro

Aniversário
O presidente Jair Bolsonaro 

já planeja para a Bahia os feste-
jos para comemorar os seus mil 
dias à frente da presidência da 
República. Segundo o colunista 
Lauro Jardim, de O Globo, serão 
feitas uma série de inaugurações 
no estado, no próximo dia 28 de 
setembro.

Aliás, a desaprovação dos 
eleitores brasileiros ao governo 
Bolsonaro subiu dez pontos per-
centuais em sete meses e agora 
ronda a marca de 68%, segundo 
pesquisa divulgada pelo Ipec nes-
ta quarta-feira. A XP, que banca 
essas pesquisas, resolveu retirar 
seu nome para não desagradar 
seus clientes bolsonaristas.

Como era de se esperar, o 
empresário Danilo Trento usou e 
abusou do direito constitucional 
de fi car em silêncio. Não disse 
nem quanto ganhava, quem o pa-
gava seu salário e nem o endereço 
do trabalho.

Falou nada
Danilo Trento é o nome da 

peça rara. O homem está envol-
vido até o talo na transação en-
volvendo o Ministério da Saúde 
na compra da vacina indiana 
Covaxin e com Francisco Maxi-
miano, dono da Precisa Medica-
mentos, empresa intermediária 
da farmacêutica Bharat Biotech 
na aquisição do imunizante. A 
CPI suspeita que Trento seja “só-
cio oculto” da Precisa.

Preço da gasolina
A deputada Cristiane Dan-

tas (SDD) questionou o preço 
do combustível no Rio Grande 
do Norte e cobrou medidas do 
Governo do Estado, fazendo 
coro com o discurso do governo 
federal.  

Em pronunciamento nesta 
quinta-feira na Assembleia Legis-
lativa, ela falou que é necessário 
se proceder a um ajuste fi scal 
para que o consumidor não seja 
penalizado.  Só não disse como.

“O combustível no RN fi gu-
ra no ranking brasileiro como o 
2º mais caro do País, enquanto 
estados vizinhos como Paraíba, 
Pernambuco e Ceará aparecem 
lá atrás. O valor é exorbitante, pe-
nalizando a população que vem 
pagando um preço muito elevado 
e injusto, sobretudo quem traba-
lha com serviços de transporte”, 
alertou Cristiane.

REPRODUÇÃO

Natal, sexta-feira, 24 de setembro de 20212

MARCELO HOLLANDA

DIVULGAÇÃO

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira, 
22, a isenção de Imposto de 

Renda para proventos de aposenta-
doria, reforma ou pensão recebidos 
por pessoas com sequelas da Co-
vid-19.

O deputado federal Rafael Mot-
ta (PSB) foi um dos parlamentares 
que foram favoráveis à proposição 
e considera a medida benéfi ca para 
o Brasil.

“Sabemos que um número 
signifi cativo de contaminados 
apresenta sequelas de longo prazo, 
incluindo problemas respiratórios, 
renais, neurológicos. A isenção do 
Imposto de Renda traz um alívio 
fi nanceiro para que esses pacientes 
possam se tratar e recuperar a ple-
na saúde”, afi rma Rafael.

O PL 1100/2021 também de-
termina que os benefícios previ-
denciários devem ser concedidos 
ao trabalhador independente do 
prazo de carência e do nexo cau-
sal com a atividade laboral. Dessa 
forma, como explica Rafael Mot-
ta, o segurado não precisa com-
provar que contraiu a Covid-19 
no trabalho, mas deve apresen-
tar laudo médico informando as 
sequelas incapacitantes para o 
trabalho.

A isenção do IR também valerá 
para aposentados e pensionistas 
que contraíram a doença após a 
concessão do benefício.

A proposta segue para aprecia-
ção do Senado Federal. Se aprovado 
nas duas casas, o benefício valerá a 
partir de 1º de janeiro de 2022.

Rafael Motta: “A isenção do Imposto de Renda traz um alívio financeiro para os pacientes”

Aprovada isenção de IR 
para aposentados com 
sequelas da covid

VITÓRIA
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Coligações
Com o fi m das coligações proporcio-

nais, será um Deus no acuda na atual ban-
cada federal do RN e também nos partidos 
que almejam disputar votos em 2022.

Coefi ciente 
Com um coefi ciente eleitoral na faixa 

dos 200 mil votos, hoje praticamente ne-
nhum partido teria força para eleger sozi-
nho um deputado federal. A formação das 
nominatas será essencial. 

Salvação 
Na verdade, o único partido que poderá 

eleger um deputado federal é o PT, que con-
tará com a atual parlamentar Natália Bona-
vides, o secretário Fernando Mineiro e ou-
tros nomes que irão integrar uma nominata 
considerada forte para disputar o pleito.

Aperreio
Tão logo o Senado votou o fi m das coli-

gações proporcionais, a correria foi grande 
na bancada do RN. Alguns já estavam ves-
tidos com a roupa do funeral eleitoral. Com 
razão.

Senado 
O empresário Haroldo Azevedo avisa que a 

única candidatura que admite é o Senado Fede-
ral: “Sou determinado, lutador, tenho muita garra 
e foco”, disse o empresário, que ainda não decidiu 
fi liação partidária.

Conceito
Ex-prefeito Carlos Eduardo joga nas redes so-

ciais, material que busca criar conceito a respeito 
das potencialidades do RN. Boa escolha. Trabalhar 
a imagem do conhecimento dos problemas e suas 
soluções.

Lição
Petista convicto, Fábio Henrique Lima postou 

nas redes sociais, uma lição do mestre do marke-
ting político, Duda Mendonça. Em 2001, durante 
visita à Coteminas, Lula recebeu uma pesquisa que 
mostrava crescimento.

Lição II
Segundo Fábio Henrique, a lição dada por Duda 

foi a seguinte: “Existem duas coisas que devemos 
evitar em uma campanha: O já ganhou e o já per-
deu”. Frase perfeita. Ninguém ganha eleição ou per-
de de forma antecipada. Só quando as urnas falam.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RNJOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Rejeitadas pela maioria do Se-
nado Federal, que votou con-
tra seu retorno nas eleições 

proporcionais, as coligações parti-
dárias são mal vistas por parlamen-
tares potiguares, que celebraram a 
manutenção da extinção da prática, 
banida pela emenda constitucional 
97/2017. Para eles, é preciso evoluir 
as questões eleitorais e os partidos 
políticos precisam se preparar inter-
namente para conquistar vagas sem 
o uso do artifício.

O senador Jean Paul Prates (PT) 
afi rmou que, por ter ocorrido ape-
nas um único processo eleitoral sem 
coligações, nas eleições municipais 
de 2020, é muito cedo para se avaliar 
a necessidade ou não do retorno do 
expediente. Para ele, é preciso que se 
teste outras edições de eleições no 
país para que se possa ter um diag-
nóstico preciso da efi cácia da medi-
da adotada.

“Eu acho que nós não testamos 

sufi cientemente o processo elei-
toral sem as coligações. Testamos 
uma vez e foi bem sucedido. Fui 
candidato a prefeito de Natal e foi 
uma eleição super tranquila, inclu-
sive o ponto de prestação de contas 
e arranjos de alianças sem as coli-
gações. Em prol daquele processo 
que a gente busca de consolidar 
partidos e siglas, eu acho que o Se-
nado entendeu que as coligações 
podem fi car mais um tempo sem 
aparecer”, afi rmou.

Para o senador Styvenson Valen-

tim (Podemos), a rejeição das coliga-
ções é algo a ser comemorado, pois 
representa o respeito à vontade e ao 
direito de escolha do eleitor. “Rejeita-
mos a volta das coligações nas eleições 
proporcionais por acreditarmos que 
elas distorcem a vontade do eleitor, 
ao eleger candidatos com orientações 
políticas diferentes daqueles escolhi-
dos e que pode, inclusive, aumentar a 
fragmentação partidária”, falou.

O deputado estadual George So-
ares (PL) também falou em evolução 
quando questionado sobre o assunto. 

“O Congresso tem tentado evoluir as 
questões eleitorais mas, de certa for-
ma, existe uma difi culdade para ter 
um sistema eleitoral que represente 
a democracia e a maioria, devido ao 
fato do nosso país possuir grandes 
dimensões. Creio que, no futuro, será 
necessária outra reforma para poder 
se adequar às necessidades regionais 
e partidárias, principalmente do in-
teresse do povo”, afi rmou.

Para a deputada estadual Cristia-
ne Dantas (Solidariedade), os parti-
dos menores devem se preparar bem 

para conseguir crescer nas eleições. 
“O fi m das coligações vai afetar os 
partidos, especialmente os menores 
e os que não estavam se preparan-
do para essa mudança, pois não vão 
mais poder contar com as alianças 
partidárias para atingir o quocien-
te eleitoral. Meu partido já vem se 
preparando há um bom tempo para 
essa mudança, então já temos uma 
organização interna partidária para 
enfrentar as próximas eleições com 
uma expectativa de crescimento”, 
afi rmou.

Parlamentares do RN comemoram fim 
das coligações proporcionais na eleição
MUDANÇA | Senador e 
deputados acreditam que 
formato sem coligações 
proporcionais representa 
melhor os partidos e a 
vontade do eleitor 

Jean: “Senado entendeu que coligações podem fi car mais tempo sem aparecer” George Soares: “No futuro, será necessária outra reforma para poder se adequar”

DEPUTADOS FEDERAIS DO RN SORRIEM SATISFEITOS COM O FIM 
DAS COLIGAÇÕES NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS
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Em meio a toda situação en-
volvendo o executivo e legisla-
tivo de Natal, a vereadora Nina 
Souza (PDT), acredita que a sa-
ída de seis vereadores da base, 
não vai fragilizar a convivência 
do prefeito na Casa: “Eu co-
nheço todos os vereadores que 
estão na independência, são de 
partidos diferentes. As pautas 

de todos eles são de interesse de 
Natal. Talvez tenha havido uma 
falta de comunicação, e isso te-
nha gerado esse bloco.”

Segundo Nina, “os vereadores 
todos têm compromisso com 
Natal, vão votar as pautas que 
chegarem aqui com responsabi-
lidade.

Nina reforça que a nome do 

novo líder do Executivo será di-
vulgado na próxima semana e 
que toda essa situação não afeta-
rá a tramitação do Plano Diretor: 
“A liderança será resolvida na 
próxima semana, tudo será resol-
vido. O Plano direto vai chegar, 
tramitar nas comissões normal-
mente, e votado com muita res-
ponsabilidade”, concluiu.

JOSÉ ALDENIR

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR

Os auditores do Tribunal de 
Contas do Rio Grande do 
Norte apontaram, em relató-

rio apresentado em junho deste ano, 
que o governo do estado pagou, em 
abril de 2021, R$ 4,9 milhões ante-
cipados pela compra de 30 respira-
dores, antes de assinar os contratos 
com o Consórcio Nordeste.

Em agosto, o Ministério Públi-
co do Tribunal de Contas isentou 

o secretário estadual de saúde, 
Cipriano Maia, do processo da 
compra não concretizada dos 
respiradores. A análise foi assina-
da pelo procurador-geral, Th iago 
Martins Guterrez. No documento, 
ele aponta que não houve má fé do 
secretário de Saúde para a compra 
dos respiradores, dada a urgência 
que a situação exigia.

Nesta quinta-feira (23), a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT), assim 
como os perfi s ofi ciais do Governo 
do Estado, compartilharam um 
vídeo explicando a situação, des-
tacando que o RN foi vítima de um 
golpe. De acordo com a publicação: 
“O governo do RN não fi cou parado 
e está movendo mundo e fundos na 
justiça para reaver o dinheiro com 
juros e multa. Os recursos devem ser 
devolvidos em breve”.

TCE isenta secretário de culpa na compra
 dos respiradores pagos antecipadamente
ANÁLISE | Auditores 
do Tribunal de Contas 
entenderam que compra 
dos respiradores com 
pagamento antecipado foi 
feita pela urgência que a 
situação de pandemia exigia

Secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia não foi considerado culpado pela compra fracassada dos respiradores

Milklei Leite é mais um a fazer parte da nova ‘bancada independente’ na Câmara

Vereadora Nina Souza diz que vacância do líder será resolvida na próxima 

A crise instalada entre a Câma-
ra municipal e a Prefeitura de 
Natal, ganhou mais um refor-

ço. Após o anúncio de 5 vereadores 
da base aliada que formaram uma 
bancada independente, mais um 
parlamentar decidiu deixar a banca-
da governista.

Seguindo o mesmo argumento 
dos demais, o vereador Milklei Leite 
(PV), apresentou um requerimento 
formalizando sua saída. Uma situ-
ação que complica votações para o 
Executivo. Com isso, o prefeito não 
conseguirá aprovar projetos que 
dependam de um terço dos votos 
dos parlamentares para aprovação, 
como por exemplo, alterações na 

Lei Orgânica do município dentre 
outros.

Em seu pronunciamento, 
Milklei foi incisivo em pontuar os 
motivos que levaram à sua saída da 
base: “Estou feliz com união dessa 
bancada. Estamos afl itos com que 
o está acontecendo em nossa cida-
de. Moro no maior bairro de Natal, 
em Nossa Senhora da Apresenta-
ção, que tem uma demanda grande 
e reprimida. A prefeitura e os secre-
tários não atendem. A população 
está sofrendo. Situação complicada 
em relação à transporte, infraestru-
tura e outras áreas. A prefeitura não 
faz seu dever de casa e não dialoga 
com a Câmara”.

O vereador Aroldo Alves (PSDB), 
que é da base aliada ao Executivo e 
fi liado ao mesmo partido do prefeito, 
fez um discurso criticando várias se-
cretarias, porém não anunciou se vai 
sair ou não da base.

Um dos grandes impactos dessa 
crise será a tramitação do projeto do 
Plano Diretor, que deveria ter chega-
do à Câmara no último dia 20. Agora 
não há mais previsão de quando a 
matéria possa chegar ao Legislativo.

A vereadora Divaneide Basílio 
(PT), parabenizou a saída de Milklei e 
pontou: “Agora temos nomes sufi cien-
tes, quem sabe não reabrimos a CEI.”

O prefeito Álvaro Dias não quis 
comentar o assunto.

Mais um vereador sai da base 
do prefeito de Natal Álvaro Dias 

Nina afirma que nova bancada  
não prejudica gestão natalense

CRISE NA BANCADA
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O presidente Jair Bolsonaro vai 
completar 1.000 dias à frente 
da gestão do Brasil e para co-

memorar a data, cumprirá agendas de 
entregas em cada Estado.

Como aqui no Rio Grande do Nor-
te são dois ministros bolsonaristas, 
Fábio Faria (Comunicações) e Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Regional), 
ambos pré-candidatos ao Senado Fe-

deral em 2022 e brigando pela mesma 
cadeira, os dois ministros irão dispu-
tar a atenção do eleitorado potiguar 
na próxima semana, em agendas que 
serão cumpridas em diferentes cida-
des do Estado.

Fábio visita a cidade de Pau dos 
Ferros na segunda-feira (27) e Mosso-
ró no dia seguinte, onde deve liberar 
o sinal de TV Digital para ambas as 
cidades. Já Marinho, vai promover na 
segunda-feira, no mesmo horário, um 
evento em Mossoró onde entregará 
máquinas agrícolas que benefi ciam 
mais de 40 municípios do Estado.

Embora, o ministro das comuni-
cações tenha dito “serei candidato em 
2022 ao que Bolsonaro quiser”, Fábio 
tem vindo com bastante frequência ao 
Rio Grande do Norte fazer entregas de 
sua pasta, como os programas “Digita-
liza Brasil” e “Wi-fi  Brasil”. Além disso, 

Faria tem divulgado em suas redes 
sociais pesquisas de intenção de voto 
para o senado, realizadas no Estado 
em que o seu nome aparece em boa 
classifi cação.

Porém, o martelo será até de-
zembro, segundo afi rmou Fábio Fa-
ria, que atualmente é fi liado ao PSD, 
mas pretende ir para um novo parti-
do, o PP, nos próximos meses. Uma 
movimentação que deve infl uenciar 
ainda mais uma candidatura futu-
ra, no entanto, ele explicou que sua 
decisão fi nal dependerá da posição 
de Jair Bolsonaro, já que os dois mi-
nistros não deverão se enfrentar nas 
urnas a mesma vaga.

Confira a agenda:
A agenda ofi cial do Fábio Faria no 

RN na segunda-feira está marcada pa-
ra às 14h30, em Pau dos Ferros. Na ci-

dade do alto oeste potiguar, o ministro 
libera ofi cialmente sinal de TV Digital, 
oferecendo mais canais e melhor qua-
lidade de som e imagem.

Também haverá inauguração de 
R$ 9,57 milhões em obras da Funasa 
em 10 municípios da região do Alto 
Oeste e assinatura de convênio no 
valor de R$ 19,8 milhões para aterros 
sanitários em 44 municípios.

Além do Ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, também participam 
do evento o Ministro da Cidadania, 
João Roma e o Presidente da Funasa, 
Miguel da Silva Marques.

Já na terça, a agenda será em 
Mossoró, no assentamento da Maísa. 
O presidente Jair Messias Bolsonaro 
vai participar da cerimônia ao vivo, 
de forma virtual, para inaugurar a 
conexão via satélite que vai garantir 
internet banda larga gratuita para a 

comunidade, que também vai receber, 
pela primeira vez, o sinal de telefonia 
móvel, com a torre de telefonia celular 
que acaba de ser instalada no assenta-
mento.

Segundo a assessoria de comu-
nicação do ministro: “A conexão de 
internet garantida pelo Ministério das 
Comunicações, chegará também para 
os moradores da comunidade Alagoi-
nha. Além de 4 unidades de saúde; 10 
escolas; 1 base da Polícia Militar. O mi-
nistro Fábio Faria fará a doação de 100 
computadores e fi naliza apresentando 
projetos de Instalação de laboratórios 
de informática em seis escolas; solu-
ção automatizada de monitoramento 
de insetos; teleducação com realidade 
mista; teleconsulta médica imersiva; e 
realidade aumentada. Todas já simu-
lando o modelo de Experiência 5G no 
Brasil”, fi naliza. 

Ministros do RN brigam pela cadeira de 
Senador da República na eleição 2022
DISPUTA | Ministros cumprem 
agenda administrativa 
de olho na atenção do 
eleitorado potiguar em 
relação ao pleito do próximo 
ano no Estado

Ministro Fábio Faria disse que presidente Bolsonaro é quem vai decidir se ele será ou não candidato

Cristiane: “O valor é exorbitante, penalizando a população que vem pagando”

Ministro Rogério Marinho já lançou candidatura ao Senado e cumpre agenda com prefeitos do RN

Durante a sessão plenária da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte desta quin-

ta-feira (23), a deputada Cristiane 
Dantas (SDD) questionou o preço do 
combustível no estado e cobrou do 
Governo do RN um ajuste fi scal para 
que o consumidor não seja penaliza-
do. De acordo com a parlamentar, o 
valor é “exorbitante” e prejudica prin-
cipalmente as pessoas que trabalham 
no setor de transporte.

“O combustível no RN fi gura no 
ranking brasileiro como o 2º mais ca-
ro do país, enquanto estados vizinhos 

como Paraíba, Pernambuco e Ceará 
aparecem lá atrás. O valor é exorbitante, 
penalizando a população que vem pa-
gando um preço muito elevado e injus-
to, sobretudo quem trabalha com servi-
ços de transporte”, disse a deputada.

Segundo Cristiane, o governo 
estadual precisa adotar uma medida 
semelhante à do Rio Grande do Sul, 
onde, mediante ajuste fi scal, o gover-
no anunciou a queda na alíquota do 
Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) sobre o com-
bustível de 30% para 25%.

“Um remédio amargo, mas que 

resultou na redução do preço do 
combustível por lá. Aqui no RN essa 
alíquota é hoje de 29%. A arrecadação 
no mês passado foi de R$ 659 milhões. 
Não temos como aceitar essa situação 
diante de uma arrecadação tão alta”, 
afi rmou. “O governo não pode vibrar 
com esse aumento de arrecadação 
penalizando a população”, completou 
a parlamentar.

Cristiane Dantas destacou ainda 
o encaminhamento de solicitação ao 
Governo do Estado cobrando medi-
das para reverter a alta nos preços do 
combustível.

Deputada cobra redução no 
preço dos combustíveis no RN

PESO NO BOLSO
JOSÉ ALDENIR
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
O recado da Câmara Municipal ao Palácio Felipe Camarão 

Nas rodas políticas da capital, ninguém fala em outra coisa. Saíram 
da base do prefeito Álvaro Dias (PSDB) e formaram um bloco de-
nominado como “Bancada Independente” os vereadores Hermes 

Câmara (PTB), Anderson Lopes (SD), Klaus Araújo (SD), Tércio Tinoco 
(PP), e Eribaldo Medeiros (PSB). A decisão pode ter sido respaldada pelo 
presidente da Câmara Municipal, Paulinho Freire (PDT). 

A bancada independente pode provocar difi culdades para aprovar os 
projetos de interesse do prefeito Álvaro Dias. O líder do bloco indepen-
dente, Hermes, é muito ligado a Paulinho, que anda tomando as dores 
dos vereadores. 

A falta de diálogo é uma reclamação unânime enfatizada por todos 
os vereadores, que deixaram a base de Álvaro. O prefeito também não 
anda gostando da postulação de alguns amigos de Paulinho a deputado 
estadual. O secretário da Semtas, Adjuto Dias (MDB), fi lho do prefeito, é 
candidato a estadual. O projeto é uma prioridade para Álvaro. 

Com essa decisão, o prefeito ainda tem a maioria na Casa, com 19 dos 
29 vereadores, mas ainda permanece sem liderança no Legislativo, depois 
de um mês da saída da vereadora Nina Sousa do posto. Enquanto o grupo 
rompia com Álvaro, ele recebia no mesmo instante Nina Sousa no Palácio 
Felipe Camarão. Nina vem sendo incentivada para voltar a liderança. Em 
tempo, Nina é esposa do presidente da Câmara, Paulinho Freire. 

Sem Coligação 
O Senado rejeitou a volta das coligações para as eleições de 

deputados e vereadores. Esse texto segue agora para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro. Se ela acontecer até o dia 2 de outu-
bro, valerá já nas eleições de 2022.

Mulheres e Negros 
E na Reforma Política, os votos recebidos por mulheres e ne-

gros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030 
contarão em dobro para fi ns de distribuição dos recursos do fun-
do partidário e do fundo eleitoral.

Nanicos
Com a decisão na Reforma Política, partidos nanicos tendem 

a obter vagas no Legislativo apenas em coligações com siglas 
maiores. A proibição dessas alianças começou a valer na eleição 
municipal de 2020. Agora a turma vai se preocupar para 2022. 

Camarão potiguar 
Também o Rio Grande do Norte voltará a realizar a Feira 

Nacional do Camarão (Fenacam) no próximo mês de novembro, 
entre os dias 16 e 19, no Centro de Convenções. No ano passado o 
evento não foi realizado por causa da pandemia do coronavírus, 
e este ano retorna seguindo todos os protocolos de segurança 
sanitária. O evento reunirá, na capital potiguar, cerca de 5 mil 
pessoas, em sua maioria empresários do setor.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

MARCOS GARCIA

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A rejeição do retorno das coli-
gações partidárias nas elei-
ções proporcionais, durante 

aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional da Reforma Eleitoral 
pelo Senado Federal nesta quarta-fei-
ra (22), signifi ca um avanço impor-
tante para o eleitor brasileiro, para o 
advogado e doutor em Direito Cons-
titucional, Erick Pereira. Para valer já 
nas eleições 2022, o texto precisa ser 
promulgado pelo Congresso Nacio-
nal antes do dia 2 de outubro.

Para Erick, caso tivesse sido apro-
vado o retorno das coligações, seria 
cometido um grande retrocesso no 
sistema eleitoral brasileiro porque as 
coligações não refl etem a vontade do 
eleitor, já que podem ser eleitos can-
didatos com orientações políticas 
diferentes dos que se desejava eleger. 
Além de aumentar a fragmentação 
partidária e atrapalhar a governabili-
dade, entre outros atrasos.

“Foi mantido o avanço conquis-
tado em 2017, quando as coligações 
em eleições proporcionais foram 

proibidas por emenda constitucio-
nal. Isso irá depurar a vontade do 
eleitor, em que pese as difi culdades 
dos candidatos de conseguir atingir 
o coefi ciente eleitoral. Vai garantir 
ainda o fortalecimento dos partidos, 
evitando uma possível crise de repre-
sentatividade”, explicou.

Antes de ser rejeitado pelo Se-

nado, o retorno das coligações ha-
via sido aprovado pela Câmara dos 
Deputados na semana passada. 
Signifi cava uma reivindicação dos 
pequenos partidos políticos, interes-
sados em eleger o maior número de 
parlamentares possível, uma vez que, 
apesar da maioria dos seus candida-
tos receberem poucos votos, alguns 

candidatos conseguem boa votação 
e, com isso, “puxam” outros com eles.

Erick Pereira destacou como ou-
tro avanço importante conquistado 
com a PEC foi a contagem em dobro 
dos votos dados a mulheres e pessoas 
negras que tenham concorrido, para 
efeito de distribuição dos recursos 
de fundos partidários e eleitoral nas 

eleições entre 2022 e 2030. Para ele, 
é um estímulo importante para in-
centivar uma maior participação de 
grupos minoritários nas campanhas.

“A valorização dada aos candida-
tos negros e às mulheres é um grande 
avanço, possibilita uma maior repre-
sentação das minorias nos cargos 
públicos políticos e para mim, um 
defensor das minorias, foi um dos 
pontos aprovados que mais me cha-
mou a atenção e me deixou feliz”, 
afi rmou o advogado.

Erick Pereira acredita que rejeição das 
coligações garantirá a vontade do eleitor
MUDANÇA | Jurista avalia 
como positiva votação 
que determinou fim das 
coligações proporcionais 
nas eleições

Pereira: “Valorização aos negros e às mulheres é um grande avanço, possibilita uma maior representação das minorias”

Foi mantido o avanço 
conquistado em 2017, 
quando as coligações em 
eleições proporcionais 
foram proibidas. Isso 
irá depurar a vontade 
do eleitor, em que pese 
as dificuldades dos 
candidatos de conseguir 
atingir o coeficiente”

“

ERICK PEREIRA
JURISTA
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ALEX RÉGIS/SECOM

Nos últimos anos, Natal ganhou 
diversos espaços para a popu-
lação em geral praticar ativida-

des esportivas e de lazer. Com diversos 
investimentos executados, a Prefeitu-
ra espalhou pelas quatro regiões da 
cidade locais exclusivos para a reali-
zação de caminhadas e corridas. Com 
sinalização e iluminação especiais, 
as chamadas “alamedas” caíram no 
gosto dos natalenses e têm sido muito 
utilizadas. A mais recente entregue 
pela gestão municipal fi ca na av. dos 
Tororós, em Lagoa Nova, na Zona Sul.

Até o momento, a Prefeitura já 
implantou sete alamedas em todas as 
áreas administrativas. Além da rua dos 
Tororós, já foram entregues à popula-
ção a Alameda Campos Sales (Petró-
polis/Tirol), Roberto Freire – Calçadão 
da Av. Roberto Freire (Ponta Negra/
Capim Macio), Marinho Chagas (Par-
que dos Coqueiros), Maranguape (Po-
tengi), Feira do Soledade (Potengi) e 
Escadaria de Mãe Luiza. Estão em fase 
fi nal de implantação a Alameda da av. 
Juvenal Lamartine (Barro Vermelho) 
e a Alameda da Av. Antônio Basílio 
(Bom Pastor).

De acordo com o prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias, as alamedas vêm 
sendo criadas e expandidas com o 
objetivo de dotar as vias públicas de 

espaços bem arborizados, ilumina-
dos e sinalizados para a prática ex-
clusiva de caminhadas e exercícios 
físicos. “Esse é um programa muito 
efi ciente e que gera um custo-bene-
fício enorme para a população em 
geral, por isso ampliamos cada vez 
mais essas áreas para toda a cidade. 
Acreditamos que uma boa cidade é 
aquela com bons espaços para lazer, 
meio-ambiente e atividades físicas”, 
avalia o prefeito.

Já consolidadas, as alamedas da 
av. Campos Sales (Petrópolis), Afonso 
Pena (Petrópolis) da av. Paulistana 
(Panatis), da av. Roberto Freire (Ponta 
Negra), a Marilene Dantas (Tirol), a do 
Alecrim, a Praça do Beijoqueiro (Bom 
Pastor), Alameda da Praça Aluízio Al-
ves, no bairro Cidade da Esperança, 
e na avenida Maranguape (Panatis) 
sempre contam com intenso fl uxo 
de corredores e caminhantes. Todos 
os espaços contam com iluminação 

especial com luminárias de LED de 
alto desempenho e potência, fazendo 
parte do projeto de efi cientização e 
modernização da iluminação pública 
da cidade coordenado pela secretaria 
municipal de Serviços Urbanos (Sem-
sur).

O secretário municipal de Serviços 
Urbanos, Irapoã Nóbrega, conta que a 
Semsur planeja expandir o número de 
alamedas em toda Natal, sobretudo, 
na Zona Norte, onde a demanda pelos 

equipamentos é sempre crescente. 
“Neste ano, concluímos na região a 
modernização da iluminação no Espa-
ço Marinho Chagas e a modernização 
das alamedas da avenida Maranguape 
e Soledade (por trás do terminal de 
ônibus do conjunto). Além disso, está 
prevista no cronograma de projetos 
futuros a requalifi cação viária, com a 
modernização da iluminação, da Rua 
João Pessoa, na Cidade Alta”, antecipa 
o titular da Semsur.

As praças públicas de Natal 
também estão inseridas 
nesse contexto de amplia-

ção de espaços públicos voltados 
para convivência, lazer e prática 
esportiva do natalense. Até agora, 
neste ano, a Prefeitura já construiu 
ou reformou nove praças. Outras 
três estão previstas até o fim do ano.

A maior dessas intervenções 
a Prefeitura entregou à população 
no início de junho, com a reaber-
tura da Praça Aristófanes Fernan-
des. Também conhecido como 
Praça das Flores, o espaço fi ca 
no bairro de Petrópolis, na Zona 
Leste. Local de feirinhas culturais 
e de agricultura familiar, além de 
ponto de encontro de moradores 
desde os anos 70, a praça situada 
entre as avenidas Joaquim Mano-
el, Hermes da Fonseca e Afonso 
Pena, estava abandonada havia 
alguns anos, e era um ponto in-
seguro para quem transitava nas 
imediações. O equipamento foi 
totalmente demolido para a re-

construção e modernização.
Da mesma forma que a Praça 

Aristófanes Fernandes, a Prefei-
tura reformou e reabriu outras 
oito praças em 2021: a Praça 
Ecológica (Praça dos Gringos) 

em Ponta Negra; Praça Marcílio 
Dias - Bairro Nordeste; Praça Ney 
Aranha Marinho – Tirol; Praça 
Francisco Roberto de Oliveira - 
Felipe Camarão; Praça Henrique 
Carloni - Ponta Negra; Praça Mãe 

Peregrina - Cidade Satélite; Praça 
Vovó Gurgelita – Nova Jerusalém 
(Lagoa Azul) e Praça São Vicente 
de Paula – Igapó. O conjunto de 
intervenções consiste na revisão 
geral da estrutura, recuperação 

do passeio, recuperação dos can-
teiros centrais, reforma na acessi-
bilidade, recuperação de bancos, 
colocação de pisos táteis, pintura, 
iluminação e paisagismo.

A Semsur está ainda com obras 
em andamento no Parque Ecológi-
co de Capim Macio; na Praça Dom 
Adelino Dantas, em Neópolis, e Pra-
ça do Aboio, em Nova Natal (Lagoa 
Azul). A Secretaria possui contrato 
global para execução de manuten-
ção de equipamentos públicos. As 
praças estão incluídas nesse con-
trato. O valor dele para 2021 está 
orçado em R$ 6,25 milhões.

“Vamos oferecer cada vez 
mais opções de lazer, saúde, qua-
lidade de vida e entretenimento 
para o natalense. Essas obras 
também proporcionam um ga-
nho estético à cidade,  estimulam 
a convivência e integram os mo-
radores das comunidades bene-
fi ciadas”, afi rma o prefeito Álvaro 
Dias, elencando os benefícios da 
ação nos espaços públicos.

Prefeitura de Natal amplia número de 
espaços para atividades de lazer e esporte
TRABALHO | Sete alamedas já 
foram implantadas em todas 
as áreas administrativas, 
melhorando a qualidade de 
vida das pessoas

Prefeitura entregou aos natalenses, no início de junho, a Praça Aristófanes Fernandes completamente reformada 

Prefeito Álvaro Dias reforça que obras também proporcionam um ganho estético à cidade,  estimulam a convivência e integram os moradores das comunidades

Capital terá neste ano 12 novas praças 
JOANA LIMA/SECOM
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REPRODUÇÃO

Impulsionada pela recuperação 
da economia e por recolhimentos 
atípicos de algumas grandes em-

presas, a arrecadação federal em abril 
bateu recorde para meses de agosto. 
Segundo dados divulgados nesta 
quinta-feira 23 pela Receita Federal, o 
governo arrecadou R$ 146,463 bilhões 
no mês passado, com aumento de 
7,25% acima da infl ação em valores 
corrigidos pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O valor é o maior da história pa-
ra meses de agosto desde o início da 
série histórica da Receita Federal, em 
1995, em valores corrigidos pela infl a-
ção. Nos oito primeiros meses do ano, 
a arrecadação federal soma R$ 1,199 
trilhão, com alta de 23,53% acima da 
infl ação pelo IPCA, também recorde 
para o período.

A arrecadação superou as previ-
sões das instituições fi nanceiras. No 
relatório Prisma Fiscal, pesquisa di-
vulgada pelo Ministério da Economia, 
os analistas de mercado estimavam 
que o valor arrecadado fi caria em R$ 
134,184 bilhões em agosto, pelo crité-
rio da mediana (valor central em tor-
no dos quais um dado oscila).

Apesar do recorde em agosto, o 
crescimento da arrecadação sobre o 
mesmo mês do ano anterior está se 
desacelerando. Com a amenização 
das medidas de distanciamento so-
cial e de restrições a atividades eco-
nômicas em agosto do ano passado, a 
produção e o consumo passaram a su-
bir em relação aos primeiros meses da 

pandemia de covid-19. Isso aumenta 
a base de comparação, diminuindo 
a alta da arrecadação em relação a 
agosto de 2020.

Também em agosto do ano pas-
sado, de acordo com a Agência Brasil, 
começaram a deixar de vigorar o adia-
mento de diversos tributos suspensos 
no início da pandemia, como as cotas 
do Simples Nacional e das contribui-
ções patronais para a Previdência 
Social. O pagamento de tributos dife-
ridos (adiados) caiu de R$ 17,1 bilhões 
em agosto do ano passado, para R$ 5 
bilhões em agosto deste ano.

Recolhimentos atípicos
Também infl uiu na alta da arre-

cadação o recolhimento atípico (que 
não se repetirá em outros anos) de 
cerca de R$ 5 bilhões em agosto em 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e em Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) por grandes 

empresas ligadas à exportação de 
commodities (bens primários com 
cotação internacional). Nos oito pri-
meiros meses do ano, os recolhimen-
tos atípicos somam R$ 29 bilhões, 
contra apenas R$ 2,8 bilhões no mes-
mo período de 2020.

Ao longo de 2021, esses recolhi-
mentos fora de época têm impul-
sionado a arrecadação por causa 
de empresas que registraram lucros 
maiores que o previsto e tiveram 
de pagar a diferença. Por causa do 
sigilo fi scal, a Receita não pode in-
formar o nome e a atividade dessas 
grandes companhias. As compensa-
ções tributárias, quando um contri-
buinte pede abatimento ou descon-
to em tributos a pagar, caíram R$ 6,2 
bilhões em agosto, impulsionando a 
arrecadação.

A redução a zero da alíquota de 
Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF), que vigorou até o fi m do ano 

passado, também aumentou a arre-
cadação em R$ 2,35 bilhões em agosto 
de 2021. De abril a dezembro do ano 
passado, o IOF sobre operações de 
crédito foi zerado para baratear as 
linhas de crédito emergenciais conce-
didas durante a pandemia.

Tributos
Na divisão por tributos, as maio-

res altas em agosto – em relação 
ao mesmo mês de 2020 – foram 
registradas na arrecadação do IRPJ 
e da CSLL, alta de R$ 7,56 bilhões 
(41,75%) acima da infl ação pelo 
IPCA, impulsionados pelo recolhi-
mento atípico de grandes empresas. 
Em seguida vem o IOF, com cresci-
mento de R$ 3,42 bilhões (342,91%) 
acima da infl ação, por causa do fi m 
da isenção que vigorou em 2020.

Em terceiro lugar, está o Impos-
to de Renda Retido na Fonte (IRRF), 
decorrente da recuperação do em-

Recuperação: arrecadação federal 
cresce 7,25% e bate recorde em agosto
ECONOMIA | Valor é o maior 
da história para meses de 
agosto desde o início da 
série histórica da Receita 
Federal, no ano de 1995 

Nos oito primeiros meses do ano, a arrecadação soma R$ 1,199 trilhão, com alta de 23,53% acima da infl ação pelo IPCA

Piso salarial mediano negociado foi de R$ 1.255 em agosto

No mês de agosto, o reajuste 
salarial mediano no país 
fi cou 1,4 ponto percentual 

abaixo da infl ação, considerando 
como base o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC). 
Apenas 9,5% das negociações resul-
taram em ganhos reais, de acordo 
com o boletim Salariômetro, divul-
gado nesta quinta 23 pela Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe).

O reajuste médio negociado 
foi de 8,5% em agosto, enquanto o 
INPC, no acumulado de 12 meses, 
fi cou em 9,9%. O piso salarial me-
diano - modelo que corrige discre-
pâncias - negociado foi de R$ 1.255 
em agosto, enquanto o piso médio 
foi de R$ 1.396.

O Salariômetro analisa os resul-
tados de 40 negociações salariais 
coletivas, que são depositados no 
Portal Medidor, do Ministério da 

Economia.
Não houve aumento mediano 

real como resultado das negocia-
ções em nenhum dos últimos 12 
meses, conforme a fundação. Des-
de setembro do ano passado, o ín-
dice tem oscilado de -1,4% a zero.

Segundo a Fipe, a infl ação pro-
jetada para as próximas datas-base 
fi cará perto dos 10%, o que deverá 
comprimir o espaço para ganhos 
reais no futuro.

Reajuste salarial mediano 
fica abaixo da inflação

EM AGOSTO

prego. No entanto, outros tributos 
apresentaram queda. A arrecadação 
do Programa de Integração Social 
(PIS) e da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social 
(Cofi ns), caiu 7,91% descontada a 
infl ação, e a arrecadação da Previ-
dência Social recuou 11,27%.

Atrelados ao faturamento, o PIS 
e a Cofi ns medem o consumo. A 
arrecadação da Previdência mede 
o emprego formal. No entanto, a de-
saceleração nesses dois indicadores 
nos últimos meses não explica total-
mente a queda em agosto. Isso por-
que, no mesmo mês do ano passado, 
acabaram diversas suspensões liga-
das a esses tributos, que vigoraram 
para ajudar empresas afetadas pela 
pandemia. Como esses pagamen-
tos foram recolhidos em dobro ao 
longo do segundo semestre do ano 
passado, a base de comparação foi 
afetada.

EconomiaNatal, sexta-feira, 24 de setembro de 20218
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O governo da Alemanha estuda 
estender até meados de 2022 
o acordo de cooperação que 

mantém desde 2018 com o SENAI-RN 
e o Centro de Tecnologias do Gás e 
Energias Renováveis (CTGAS-ER), do 
SENAI, para impulso à qualifi cação 
profi ssional nos setores de energia e 
eletromobilidade.

 O acordo, executado em parceria 
entre as instituições e a Câmara de 
Indústria e Comércio da cidade alemã 
de Trier (EIC Trier), por meio do cha-
mado “Projeto Verena”, terminaria em 
outubro deste ano e seria inicialmente 
prorrogado por mais três meses, até 
dezembro. Em razão do contexto da 
pandemia de covid-19, entretanto, o 
prazo das ações deverá ser maior.

 A perspectiva de ampliação foi 
apresentada na terça-feira 21 pelo 
consultor alemão Albrecht Ansohn, 
avaliador externo das atividades para 
o governo da Alemanha, durante en-
cerramento do workshop de análise 
da segunda e última fase do Projeto. A 
avaliação é realizada desde a semana 
passada por meio de videoconferências 
para apresentações das instituições 
brasileiras e alemães envolvidas.

 “Esse foi um Projeto muito bem-
-sucedido, que mostra não um pro-
cesso de transferência (de expertise) 

da Alemanha para o Brasil, mas uma 
parceria entre as instituições com um 
processo de cocriação, com o modelo 
alemão bem adaptado à situação lo-
cal, com cursos e soluções criadas não 
dentro de gabinetes, mas junto com os 
clientes”, analisou o avaliador externo 
da Alemanha na videoconferência.

No SENAI-RN e no CTGAS-ER, a 
intenção é ampliar ainda neste ciclo do 
Projeto iniciativas como um modelo 
de certifi cação profi ssional exclusivo, 
desenvolvido em conjunto com os ale-
mães.

A Certifi cação tem como alvos, 
inicialmente, profi ssionais que atuam 
como instaladores de sistemas foto-

voltaicos, ou seja, montando sistemas 
de geração de energia solar, mas a 
expectativa é até 2022 disponibilizá-la 
também para técnicos em refrigeração 
e climatização e técnicos em eletrotéc-
nica.

 “Em parceria com o SEBRAE-RN 
(Serviço de Apoio à Micro e Pequena 
Empresa no estado) também espe-
ramos fi nalizar um modelo de certi-
fi cação para as empresas que atuam 
no segmento de energia solar, um 
reconhecimento conjunto das institui-
ções de que essas empresas possuem 
instaladores certifi cados com base no 
modelo alemão, sem dúvida um dife-
rencial no mercado”, disse a coordena-

dora do Projeto Verena pelo SENAI-RN, 
Amora Vieira.

 No caso da certifi cação voltada aos 
profi ssionais do setor – trabalhada de 
forma piloto desde 2019 no Rio Grande 
do Norte – a intenção é apresentá-la 
ofi cialmente ao mercado ainda nesta 
semana e realizar em outubro um cur-
so preparatório para as provas.

“Vamos formar uma turma com 
a Associação Potiguar de Energias 
Renováveis (APER). A ideia é atrair 
instaladores das empresas associadas”, 
explica Vieira. O modelo de Certifi ca-
ção baseado no sistema alemão será 
oferecido para a indústria no Brasil de 
forma exclusiva pelo CTGAS-ER, do 

SENAI-RN.
Outras iniciativas previstas para a 

fase de prorrogação do Projeto são liga-
das à eletromobilidade e incluem ações 
para o desenvolvimento do primeiro 
carro elétrico do Rio Grande do Norte, 
um buggy, em parceria com a indústria 
de veículos Selvagem, o Instituto SENAI 
de Inovação em Energias Renováveis e 
a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.

“Já numa perspectiva de futuro, 
pensamos três grandes temas em ener-
gias renováveis e eletromobilidade e 
a expectativa é desenvolvê-los com a 
Alemanha dentro de um novo acordo 
de cooperação”, acrescentou a coorde-
nadora do Projeto.

As negociações para a celebração 
de um novo acordo foram iniciadas 
na semana passada com a EIC Trier 
e levadas à pauta de discussões com 
a Embaixada da Alemanha no Brasil 
e a GIZ, empresa do governo alemão 
que executa projetos de cooperação 
técnica focados em desenvolvimento 
sustentável.

Axel Geppert, consul Honorário 
da Alemanha em Natal, disse na 
videoconferência que enxerga um 
“potencial grande de cooperação 
no futuro”, com a possibilidade de 
expansão de ações para outras áreas 
e o aprofundamento de atividades já 
em curso. Matthias Fuchs, coorde-
nador do Projeto Verena na Alema-
nha, também frisou a possibilidade 
de novos projetos e avaliou que as 
ações até agora mostram “como a 
cooperação Brasil-Alemanha foi 
bem sucedida”.

Alemanha e SENAI-RN estudam ampliar 
cooperação para qualificação profissional
ACORDO |  Perspectiva de 
ampliação foi apresentada 
na terça-feira pelo consultor 
alemão Albrecht Ansohn

Avaliação é realizada desde a semana passada por meio de videoconferências para apresentações das instituições brasileiras 

Prefeito de Assú, Gustavo Soares, ressaltou a importância da aplicação do DEL

O Programa de Desenvolvimen-
to Econômico Local (DEL) 
chega ao município de Assú. 

Foi assinado, nesta quarta-feira 22, 
no Hotel-Escola Senac Barreira Ro-
xa, o convênio de parceria entre o 
Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Senac, e a Prefeitura de Assú para 
implantação do programa com me-
todologia alemã.

No município da região Vale 
do Açu, o DEL será aplicado com 
foco no fortalecimento econômico 
do município, explorando diversos 
segmentos, como é aplicado no Rio 
Grande do Sul. “Será criado o concei-
to de desenvolvimento econômico, 
criando câmara técnicas composta 
pela sociedade civil, poderes públi-
cos e entidades representativas”, co-

mentou o coordenador regional do 
DEL, Marcelo Milito.

O DEL está presente desde 2019 
no RN. Por meio da iniciativa, a me-
todologia alemã é adaptada as reali-
dades e necessidades dos municípios 
potiguares. Atualmente, os municí-
pios de São Miguel do Gostoso, Tibau 
do Sul, Parnamirim, Tibau do Norte 
e Galinhos já adotaram o programa.

O prefeito de Assú, Gustavo 
Soares, ressaltou a importância da 
aplicação do DEL no município para 
reforçar a veia empreendedora dos 
assuenses. “Precisamos de união, 
parcerias, novos investimentos e pro-
dutos, como esses que estão chegan-
do. E também qualifi cação, digo que 
qualifi cação é uma forma de vencer 
na vida”, afi rmou.

O presidente do Sindivarejo Assú, 
Francisco de Assis Barbosa, se disse 
honrado em levar o projeto para Assú e 
enalteceu o trabalho da Fecomércio no 
interior do Rio Grande do Norte. “Tenho 
a certeza que temos diversos setores 
econômicos que podemos explorar”.

Estiveram presentes também o 
diretor Regional do Senac, Raniery 
Pimenta; diretora Administrativa-Fi-
nanceira do Senac, Rafaela Sampaio; 
diretor de Educação Profi ssional 
do Senac, Gedson Nunes; diretor 
Executivo da Fecomércio, Fernando 
Virgilio; gerente Comercial do Se-
nac, Carolina Montenegro; equipe 
técnica do DEL; a vice-prefeita de 
Assú, Fabielle Bezerra; e a secretária 
de Desenvolvimento Econômico do 
município, Tamires Dantas

Sistema Fecomércio RN e Prefeitura de Assú 
assinam implantação do DEL Econômico

CONVÊNIO
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
J N FERREIRA VAREJISTA (PATU GÁS), CNPJ: 41.447.091/0001-95, 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 revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na Rua das 
Cajaranas, 330 – Bairro Estação, CEP: 59.770-000 no município de Patu-RN. 
 

José Nildo Ferreira - Diretor 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
KARL CAVALCANTE MEDEIROS EIRELI (KCM CONSTRUÇÕES), CNPJ: 34.788.750/0001-91, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação, com prazo de validade até 16/09/2023 para o armazenamento e 
revenda de recipientes transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na Av. Abel Coelho, S/N, 
BOX 01 – Abolição II. CEP: 59.612-300 no município de Mossoró-RN. 
 

Karl Cavalcante Medeiros - Diretor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2021
PP SRP Nº 020/2021 - Menor Preço Por Item - Aquisição de Aquisição de Água Mineral e Gelo. 
Data - 06 de outubro de 2021 as 08:00 (oito) horas (horário local). Maiores informações no sítio 
eletrônico (http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) ou através do e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 23 de setembro de 2021.
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

TP Nº 003/2021 - Menor Preço Por Empreitada Global - Execução dos Serviços de 
Pavimentação da Avenida Beira Mar localizada na Praia de Upanema no Município de Areia 
Branca/RN - data da sessão - 13/10/2021 às 08:00 horas horário local. Informações no sítio 
eletrônico (http://areiabranca.rn.gov.br/editais/), e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 23 de setembro de 2021
Antônio Lopes Neto

Presidente

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 011/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem ns 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 011/2021, MENOR PREÇO POR ITEM, para contratação de empresa para 
a aquisição de materiais - sacos e bandejas de mudas, para a produção de mudas em 
unidade demonstrativa (estufa) no Município de Lajes/RN, necessário a necessário a 
execução do Projeto Uma Onda Verde no Sertão II. declarando a empresa VILLÁGGIO 
COMÈRCIO E SERVIÇOS LTDA/03.465.201/0001-52. Vencedora dos itens 01 e 04.

Natal (RN), 23 de setembro de 2021
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

Um estudo da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte 
(UFRN), que permite auxiliar 

profi ssionais clínicos e gestores em 
saúde na tomada de decisão sobre 
implementação de dispositivos as-
sistivos em pacientes com diagnós-
tico de Acidente Vascular Encefálico 
(AVE) e que otimiza a estimulação 
elétrica neuromuscular (EENM) di-
recionada à movimentação do pé, foi 
o grande vencedor do Prêmio CAPES 
de Tese – Dimensions Sciences 2021, 
destinado a cientistas mulheres que 
trabalhem com temas voltados para 
inovação e empreendedorismo na 
área de biotecnologia. Além dela, 
outros cinco pesquisadores foram 
premiados e receberam menção 
honrosa do Prêmio Capes de Teses.

A tese apresentada pela pesqui-
sadora Luciana de Andrade Men-
des, professora do Departamento 
de Engenharia Biomédica (DEB) do 
Centro de Tecnologia (CT/UFRN), 
e orientada pelo professor Guilher-
me Augusto de Freitas Fregonezi, 
do programa de pós-graduação em 
Biotecnologia da Rede Nordeste de 
Biotecnologia (RENORBIO), permi-
tiu ainda nortear o delineamento de 
novas pesquisas na área de desen-
volvimento tecnológico e inovação 
associado à temática de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde (ATS).

O estudo de Luciana foi voltado 
para dois eixos de pesquisa. O pri-
meiro esteve direcionado à ATS por 
meio da realização de um estudo de 
revisão sistemática que investigou os 
efeitos de dispositivos de neuropró-
teses motoras para facilitar ativida-
des e participação em pessoas após 
acometimento de AVE. O segundo, 
foi direcionado para uma exploração 
de conceitos anatômicos e neurofi -
siológicos que permitiram o desen-
volvimento de nova interface entre 
o sistema de estimulação elétrica e 
a perna, em EENM clínica, direcio-
nada à promoção de dorsifl exão do 
pé – movimento da articulação do 
tornozelo.

No primeiro eixo, os pesquisa-
dores observaram que a utilização 
no dia a dia de dispositivo assistivo 
por pacientes de AVE, seja ele uma 
neuroprótese motora ou uma órtese 
mecânica, promove melhora na rea-
lização de atividades que envolvem 
os membros inferiores como na velo-
cidade da caminhada, no equilíbrio, 
na qualidade de vida e na capacidade 
de exercício, sem aumento no núme-

ro de quedas. O que reforça a impor-
tância de uso de dispositivo assistivo 
nesses pacientes. Ela observou ainda 
haver maior desistência de uso de 
dispositivo quando se trata de uma 
neuroprótese motora. 

O segundo eixo de pesquisa 
resultou, a partir das explorações e 
testes, na estruturação de protótipo 
de uma nova confi guração de ele-
trodos e vestimenta que considera 
aspectos anatômicos e neurofi sioló-
gicos da ativação da dorsifl exão do 
pé. O modelo se mostrou compatível 
com maior produção de força, maior 
resistência à fadiga e menor descon-
forto.

Segundo a pesquisadora, nenhu-
ma revisão havia considerado o uso 
diário de neuropróteses motoras 
por pacientes com AVE executando 
suas tarefas em ambiente de casa ou 
comunidade, nem incluído a diver-
sidade de tipos destes dispositivos, 
portanto a realização deste estudo 
de revisão sistemática permitiu com-
binar o resultado de ensaios clínicos 
controlados, aleatórios e indepen-
dentes, por meio de método estatísti-
co específi co e incluindo a avaliação 
da qualidade dos estudos e da cer-
teza da evidência. Isso possibilitou 
determinar o nível de evidência e afe-
rição de estimativa de efeito de toda a 
categoria de neuropróteses motoras 
utilizadas no ambiente natural em 
que as pessoas vivem na melhora de 
atividades e participação após o AVE.

A tese de Luciana foi desenvol-
vida no Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Reabilitação do De-
partamento de Fisioterapia (DFST), 
coordenado pela professora Vanessa 

Resqueti, e no Laboratório de Neu-
roengenharia do DEB, coordenado 
pelo professor George Nascimento. 
Teve ainda a participação dos pro-
fessores Túlio Souza do DFST e Íllia 
Lima, da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi (Facisa/UFRN).

Filha única, natural de Caruaru, 
Pernambuco, Luciana diz que en-
frentou muitas difi culdades de or-
dem pessoal e familiar desde quando 
decidiu morar na capital para fazer 
sua graduação e depois pós-gradu-
ação. “O meu principal desafi o foi 
pessoal foi de não desistir frente a 
tantas adversidades com as quais me 
deparei no início de minha carreira 
acadêmica”, conta.

Sua história com a UFRN come-
ça em 2007, quando fez mestrado em 
Fisioterapia. Depois, foi professora 
substituta na graduação daquele de-
partamento e, desde 2010, é profes-
sora do DEB, atuando em duas linhas 
de pesquisa: Avaliação de tecnologia 
em saúde por meio da realização de 
estudos de revisões sistemáticas; e 
Desenvolvimento e validação de dis-
positivos assistivos para pessoas com 
defi ciência e incapacidade funcional.

“Sou muito feliz em fazer parte 
da UFRN, uma instituição cujos pi-
lares são voltados para a inovação, 
inclusão e ações socialmente refe-
renciadas. Agradeço inclusive a todo 
o apoio que recebi da instituição para 
o desenvolvimento desta pesquisa, 
incluindo o incentivo à qualifi cação 
que recebi em um período do dou-
torado, apoiado pelos colegas do 
Departamento de Engenharia Bio-
médica e do Centro de Tecnologia”, 
completa Luciana Mendes.

Pesquisadora da UFRN vence 
Prêmio CAPES de Tese – 
Dimensions Sciences 2021

REPRODUÇÃO

Luciana Mendes, professora do Departamento de Engenharia Biomédica

DEDICAÇÃO | Natural de 
Caruaru, Luciana diz 
que enfrentou muitas 
dificuldades desde quando 
decidiu morar na capital 
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, garantiu o apoio e a 
contribuição da gestão mu-

nicipal ao projeto de urbanização e 
reestruturação do entorno da For-
taleza dos Reis Magos. Ele fi rmou 
a parceria em reunião realizada na 
manhã desta quinta-feira 23, no 
salão nobre do Palácio Felipe Ca-
marão, com o presidente da Fun-
dação José Augusto, Crispiniano 
Neto, secretária estadual de Turis-
mo, Ana Costa, secretário estadual 
de Infraestrutura, Gustavo Coelho, 
e representantes do Iphan. Cabe à 
Prefeitura ceder a área de interesse 
ao projeto, agilizar a liberação das 
licenças para as intervenções e par-
ticipar da gestão do espaço.

O projeto em questão diz respeito 
à reconfi guração de toda a área do 
entorno do prédio da Fortaleza dos 
Reis Magos, Zona Leste, e consiste 
na Adaptação de acessibilidade nos 
banheiros; criação de vagas para 
idosos e para cadeirantes e desem-
barque de ônibus; melhoria na estru-
tura dos quiosques; criação de um 
caramanchão; instalação de lixeiras; 
instalação de casa de lixo; instalação 

de guarda-corpo entre as calçadas 
e a área de preservação ambiental; 
melhoria na pavimentação; criação 
de calçada do lado esquerdo da via; 
reestruturação das vias de manobras 
de carros e ônibus; reordenação das 
vagas; instalação de placas indica-
tivas de acessibilidade para vagas e 
instalação de bicicletário. 

Álvaro Dias saudou a iniciativa e 
disse que a Prefeitura vai dar celerida-

de a todos os processos sob a sua res-
ponsabilidade para que os serviços 
possam iniciar o mais rápido possível. 
Ele lembrou da importância histó-
rica, cultural e econômica da região 
para a cidade: “Esse é um projeto de 
total interesse do Município. Estamos 
falando da Fortaleza dos Reis Magos, 
nosso maior e mais relevante equipa-
mento histórico, berço da cidade e de 
grande valia para a principal ativida-

de econômica de Natal, o turismo. Fi-
camos felizes em saber que o Gover-
no do Estado pretende reabrir o Forte 
até o fi nal do ano e nada mais justo do 
que revitalizar todo o seu entorno. A 
Prefeitura vai ajudar no que estiver ao 
seu alcance”, detalhou o prefeito.

O prefeito aproveitou a oportuni-
dade e falou sobre os investimentos 
da gestão para valorizar e fomentar o 
turismo na cidade: “Vamos apresen-

tar nos próximos dias o projeto de en-
gorda da Praia de Ponta Negra que vai 
dar uma nova face ao nosso principal 
cartão postal. Também esperamos 
em breve autorizar e expedir a ordem 
de serviço do projeto do Complexo 
Turístico da Redinha, bem como se-
guimos trabalhando na revitalização 
de praças e espaços públicos. Além 
disso, com o controle da pandemia e 
o avanço da vacinação, já iniciamos 
as conversas para realização do Natal 
em Natal e demais eventos culturais. 
Tudo isso atrai visitantes, movimenta 
toda a nossa cadeia produtiva, gera 
emprego, renda e divisas. Vamos se-
guir fi rmes no propósito de trabalhar 
para a capital potiguar captar investi-
mentos que gerem desenvolvimento”, 
concluiu Álvaro Dias.

Crispiniano Neto agradeceu ao 
prefeito pela contribuição e afi rmou 
que todo o conjunto de intervenções 
realizadas na região trará muitos 
benefícios para a capital do Estado: 
“O prefeito Álvaro Dias mostrou 
muita sensibilidade e entendeu a 
importância do projeto. Estamos 
trabalhando para apresentar, junto 
à Unesco, a candidatura da Forta-
leza dos Reis Magos em patrimônio 
histórico da Humanidade. Tudo isso 
que estamos realizando vai acres-
centar à nossa postulação. Reforço 
o agradecimento à gestão municipal 
e não tenho dúvidas de que Natal só 
tem a avançar com essa parceria”, 
apontou o presidente da Fundação 
José Augusto.

Prefeitura apoiará revitalização do 
entorno da Fortaleza dos Reis Magos
PARCERIA | Natal vai ceder a 
área de interesse a projeto, 
agilizar liberação
das licenças para as 
intervenções e participar 
da gestão do espaço

Prefeito Álvaro Dias: “Estamos falando da Fortaleza dos Reis Magos, nosso maior e mais relevante equipamento histórico”

Serão 912 mamografi as para mulheres com idades entre 50 e 69 anos, e outros 912 preventivos para público entre 25 e 64

O programa Saúde Mulher 
SESC chega a Mossoró e será 
desenvolvido através de par-

ceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). Para que o programa se 
desenvolva na cidade, a Secretaria de 
Saúde está convocando mulheres na 
faixa etária de 25 a 69 para realizarem 
o cadastro e terem acesso a exames 
preventivos e mamografi as. Os servi-
ços voltados à saúde da mulher serão 
gratuitos.

Para ter acesso aos exames, as 
mulheres precisam apenas se dirigir a 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 
munidas dos seguintes documentos: 
Cópias do RG, CPF, comprovante de 
residência e cartão do SUS.  Os exames 
acontecerão nos meses de outubro e 
novembro, porém os agendamentos 
devem acontecer agora.

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mu-
lher estará em Mossoró com a meta 
de realizar aproximadamente 4.000 
atendimentos. A iniciativa faz par-
te da campanha “Outubro Rosa do 

Sesc”, que tem como objetivo chamar 
atenção da sociedade para a preven-
ção do câncer de mama.

A solenidade de abertura da uni-
dade móvel está marcada para o dia 8 
de outubro, às 18h, no Sesc Mossoró, 
com apoio do Sindicato do Comércio 
Varejista (Sindivarejo). Contudo, o 
atendimento será iniciado já no dia 4 
em parceria com a Prefeitura de Mos-
soró, através da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) que está realizando 
os agendamentos.

No total, serão 912 mamografi as 
para mulheres com idades entre 50 
e 69 anos, e outros 912 exames pre-
ventivos para o público entre 25 e 64 
anos, além de 2.100 ações educativas 
em saúde feminina.

O câncer de mama representa 
29,7% da incidência da doença entre 
as mulheres e também lidera os ín-
dices de mortalidade de localização 
primária, segundo dados do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) e Minis-
tério da Saúde.

Secretaria convoca mulheres para exames gratuitos
MOSSORÓ
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN  
 

Processo: 0808343-10.2019.8.20.5124  
EXEQUENTE: NELSON MORAES MELIM  
EXECUTADO: MARIA VALERIA DE VASCONCELOS SILVA, CARLOS VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 
O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da 

lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a 
Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0808343-10.2019.8.20.5124, proposta por 
EXEQUENTE: NELSON MORAES MELIM contra EXECUTADO: MARIA VALERIA DE VASCONCELOS SILVA, 
CARLOS VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA, sendo determinada a CITAÇÃO de MARIA VALERIA DE 
VASCONCELOS SILVA, CPF: 672.331.554-53 e CARLOS VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA, CPF: 090.435.314-
13, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 13.341,38 (treze mil, trezentos e 
quarenta e um reais e trinta e oito centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por 
cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por 
cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor 
embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de 
penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada 
ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito 
judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do 
restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 
Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. 
Eu, SILVANA CLAUDIA GADELHA JALES COSTA DE FREITAS, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

Natal, 11 de maio de 2021. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 

Juíza de Direito 
 

 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 063/2021

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

- Pregão Eletrônico N° 0632021 - Processo Administrativo nº 4.751/2021 - Secretaria Municipal de Saúde que 
objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de materiais de distribuição gratuita, visando atender as demandas dos usuários em 
tratamento de doenças crônicas e/ou em reabilitação motora, conforme quantidades, condições e especificações 
constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE 
OUTUBRO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de expediente. 
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da 
Transparência do Município (http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e 
ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

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

GUAMARE / RN, 23 de Setembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

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 SIMPLIFICADA

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
PIPA APARTAMENTOS CENTER, CNPJ: 30.616.303/0001-02, torna público que está requerendo ao instituto 
de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para 
desenvolvimento de condomínio multifamiliar, localizada na Rua Praia do Amor, S/N, Pipa - CEP: 59.179-
000 - Tibau do Sul - RN. 
 

JUAN AMADOR CARRILLO GARCIA 
Sócio 

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante/RN ampliou, a par-
tir da quarta-feira 22, a dose 

de reforço (D3) da vacina contra a co-
vid-19 para idosos acima de 70 anos 
que tenham completado o esquema 
vacinal há seis meses, e para as pes-
soas com alto grau de imunossupres-
são acima de 18 anos, com a segunda 
dose (D2) feita há 28 dias. Aplicação 
será em todas as unidades de saúde, 
das 8h às 12h. 

Já os idosos acima de 90 anos, que 
começaram a ser imunizados nesta 
terça-feira, e os acamados continua-

rão recebendo a D3 em domicílio. 
O município, após receber mais 

955 doses, retoma aplicação da D2 
da Oxford/AstraZeneca e segue com 
a mesma estratégia da Pfi zer, para 
quem tomou a D1 até 20 de julho. Os 
imunizantes estarão disponíveis em 
todas as unidades de saúde, das 8h 
às 12h, onde também terá a segunda 
dose da Coronavac, para quem com-
pletou o prazo de 28 dias. 

A Secretaria Municipal de Saúde 
continua imunizando os adolescen-
tes com comorbidades acima de 12 
anos, na UBS do Mangueirão, das 
8h às 12h. As gestantes, puérperas e 
lactantes acima de 12 anos de ida-
de devem procurar as unidades de 
Santo Antônio e de Mangueirão, no 
mesmo horário.

A população geral, acima de 18 
anos, segue sendo vacinada nas UBSs 
Cidade das Flores, Amarante, Jardim 

Lola (Prefeitura em Movimento) e do 
Centro. Horário das 8h às 12h. 

As pessoas com imunossupres-
são: imunodefi ciência primária 
grave; quimioterapia para câncer; 
transplantados de órgão sólido ou 
de células tronco hematopoiéticas 
(TCTH) em uso de drogas imunossu-
pressoras; pessoas vivendo com HIV/
Aids; uso de corticóides em doses 
≥20 mg/dia de prednisona, ou equi-
valente, por ≥14 dias; uso de drogas 
modifi cadoras da resposta imune; 
pacientes em hemodiálise; pacientes 
com doenças imunomediadas infl a-
matórias crônicas (reumatológicas, 
auto infl amatórias, doenças intesti-
nais infl amatórias).

Os documentos necessários 
são: comprovação de alto grau de 
imunossupressão, comprovante de 
segunda dose da vacinação e docu-
mento ofi cial com foto.

SGA amplia dose de reforço 
para idosos acima de 70 anos e 
retoma aplicação da D2 Oxford

DIVULGAÇAO/SGA

+ 12 ANOS | A Secretaria 
Municipal de Saúde 
continua imunizando 
adolescentes com 
comorbidades

A 2ª Vara da comarca de São 
Gonçalo do Amarante con-
denou dois homens em ra-

zão de um assalto ocorrido em uma 
propriedade rural no distrito de 
Poço de Pedras, naquele município, 
em maio de 2020. As penas estabe-
lecidas para cada um deles foi de 13 
anos e oito meses de reclusão.

Conforme consta no proces-
so, a ação aconteceu por volta 
de 6h30, em que os assaltantes 
ameaçaram com armas de fogo 12 
pessoas que estavam na fazenda. 
Eles mantiveram presas as vítimas 
durante a execução do crime, sub-
traindo uma caminhonete Toyota, 
cerca de R$ 7 mil em dinheiro, 

além de bens pessoais, como no-
tebooks, celulares e bebidas alco-
ólicas.

De acordo com a denúncia feita 
pelo Ministério Público Estadual, os 
autores foram “presos em fl agrante 
algumas horas após o crime, o pri-
meiro na posse do veículo tomado 
de assalto”, enquanto o segundo foi 
encontrado portando “uma garrafa 
de bebida e um aparelho de som da 
marca Makita pertencente à mesma 
vítima”. Além disso, o Ministério Pú-
blico considerou que “a materialida-
de do crime restou comprovada por 
meio do auto de exibição e apreen-
são constante no processo”, o qual 
veio a “confi rmar boletins de ocor-

rência do Inquérito Policial e prova 
oral colhida na fase de instrução 
processual”.

Decisão
Ao analisar o caso, a magistrada 

Ana Karina Silva indicou que foram 
ouvidas em juízo as 12 vítimas do 
assalto ocorrido na fazenda, “as 
quais prestaram depoimentos har-
mônicos entre si, apontando como 
se deu a abordagem pelos acusados, 
detalhes acerca da ação delituosa, 
dos objetos subtraídos, tendo a 
grande maioria das vítimas reco-
nhecido, sem sombra de dúvidas, 
os réus como sendo os autores do 
assalto em tela”.

Dupla acusada de assalto é 
condenada a 8 anos de prisão

ATAQUE A FAZENDA

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JFC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI, CNPJ: 05.299.853/0001-90, torna público que está 
requerendo a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR, a Licença 
Simplificada para a construção de um condomínio residencial horizontal com 56 unidades, localizado na Rua 
Pedra Azul, 98, Parque das Nações, Parnamirim-RN, 59.159-310. 
 

José Fernando Costa 
Diretor 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
N F ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA, CNPJ nº 26.289.432/0001-58, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças: 
Licença de Instalação, para uma Geração de Energia (solar), localizado na Faz. Escadilha, S/N, Zona 
Rural, Parazinho/RN. 
Licença de Instalação, para uma Geração de Energia (solar), localizada nas Fazendas Nova Esperança, 
Santa Rosa e Viração, s/n, Zona Rural, Município de Parazinho/RN. 
Licença de Instalação, para uma Geração de Energia (solar), localizada na Faz. Panorama, s/n, Zona 
Rural, Ceará Mirim/RN. 

N F ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA 
PROPRIETÁRIO 
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

TECIDOS E TIJOLOS
A trajetória do empresário 

Raphael Sahyoun (ex Bobstore e 
criador da marca Twenty Four 
Seven) foi festejada durante evento 
de lançamento do seu livro, “Entre 
tecidos & tijolos”, na loja da TFS 
que tem, em Natal, a empresária 
Flávia Santa Rosa à frente. O brun-
ch com autógrafos movimentou a 
franquia.

                                    *
Simpático, o empreendedor 

de Campinas (SP) autografou a 
obra de cada uma das beldades 
que passou por lá e cuja renda foi 
revertida para o Grupo Reviver, 
que desenvolve ações voltadas às 
mulheres com Câncer. 

O livro de Sahyoun descreve 
sua vida e vai desde os anos 70 
até os dias de hoje. São inúmeras 
histórias curiosas e interessantes 
relacionadas ao mundo da moda. 
“Eu não lanço moda, faço roupa 
para mulher de verdade.” São com 
essas palavras que o estilista defi ne 
a carreira e suas coleções. Entre as 
presentes Dani Mota, Yasha Barros, 
Silvana Galvão e Marcelinha 
Nogueira. 

CHEGADAS 
A cegonha andou bem ocupa-

da estes dias. Zeca Melo e Rosana 
Ribeiro celebram a chegada do 
primeiro Neto Antônio, fi lho do 
economista Tiago e Aline Melo. 

Quem também se apressou 
para chegar ontem foi Benício, 
segundo fi lho da jornalista Karol 
Dantas com o engenheiro Bruno 
Aquino.  Chega para fazer compa-
nhia a mana Alice.

CLÁSSICA 
Após mais de um ano com 

apresentações virtuais, a Orquestra 
Sinfônica do Rio Grande volta aos 
palcos e se apresenta, próximo 
domingo, às 17h, no anfi teatro 
do Espaço Cultural João Paulo II 
(Papódromo), localizado dentro 
do Centro Administrativo, para 
300 pessoas. A entrada é gratuita 
mediante cadastro pelo Sympla. 

MODERNA 
Falando em música, um 

simples acesso a lista dos hits 
mais executados nas plataformas 
de streaming mostra um novo 
gênero dominando as playlists 
dos brasileiros: o piseiro, que é um 
dos fi lhos mais novos do forró. De 
olho neste público surge o festival 
“Viiixe! Forró e Piseiro”, previsto 
para estrear presencialmente no 
dia 12 de março de 2022, em For-
taleza. A boa nova é que o evento 
deve chegar também a Natal 

BOLO E VACINA 
Exemplo de empreendedora 

responsável, a fada Rafaela Fontes 
ostenta o marca de todos os 
colaboradores vacinados. Eles 
foram conscientizados e infor-
mados dentro da empresa, que 
hoje conta com duas lojas, fora a 
bolaria, sobre a importância da 
vacinação. 

Na ação, todos os funcionários 
ganharam bolo! 

PAQUERODROMO 
Os descasados e solteiros 

tardios já elegeram um local 
para paquerar dentro da faixa 
etária: o Rádio Café, ali no Clube 
de radioamadores, na Rodrigues 
Alves. Final de tarde, começo de 
noite pode se chegar e observar 
a fauna. Os olhares, risadas e 
até bilhetes furtivos. Dia desses 
um casado foi com um grupo de 
amigos solteiros, só tomar uma 
cervejinha. Terminou como presa 
de uma afoita. Assustado pediu a 
conta e foi embora. Natawn e suas 
coisas! 

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Patrícia Lisboa, Josete Carvalho, Ana Paula Felizardo, Tertuliano Pinheiro, Magaly Nunes Caldas, Leila Costa, Mag Revoredo

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

A cantora Carmem Pradella lança hoje a canção “As 
Horas”, uma releitura da pandemia e dos momentos de isolamen-
to. A canção integra introjeto 1997 e está disponível em todas as 
plataformas digitais.
O vereador de Natal Kleber Fernandes tem chamado atenção pela 

boa forma. Têm mantido rotina de alimentação e exercícios para partici-
par de um campeonato mundial de judô. É faixa preta.
Wilson Martinez avisa: este ano tem a Multifeira Brasil Mos-

tra Brasil que chega a 26ª edição, entre os dias 05 e 15 de novem-
bro, na Arena das Dunas. Expectativa de público de 80 mil pessoas.
Uma empresa de tecnologia agrícola vai produzir tratores 

autônomos e movidos a bateria elétrica. O veículo é capaz de realizar 
tarefas pré-programadas sem operador. Projeto de um ex-funcionário 
da Tesla.

A vida é cheia de impermanências. Se adapte!“

“

NARA SANTOS

NARA SANTOS

DIVULGAÇÃO

NARA SANTOS

DIVULGAÇÃO

B-Day - TERTULIANO PINHEIRO

DIVULGAÇÃO

Desenhar e produzir joias é uma das coisas 
que mais realiza LUANDA GALVÃO NUNES. 
Ela conta que personalizar e contar histórias 
através de peças completamente identifica-
das com os clientes é algo maravilhoso. E a 
inspiração surgiu em casa, com a mãe Leísia 
Araujo e os tios e padrinhos, os artistas Ubira-
jara e Marlene Galvão, exemplos de bom gosto 
e senso estético. Luanda é a designer que 
escuta, que sente. É coração. E assim produz 
joias de design, originais e cheias de arte. “Sou 
muito realizada sim, precisei de uma pausa 
para cuidar um pouco de mim, mas hoje me 
sinto renovada e pronta para continuar fazen-
do o que me faz feliz”, diz @luandagalvao

Flávia Santa Rosa com Renatinha e Bia 
festejando o sucesso do lançamento do livro

Anfi triões de ontem, 
Marcos Ramalho e Félix 
Nunes que lançaram a 
coleção Sob o Sol

Amigos inseparáveis Olga Leiros, 
Odete Guerra e Flávia Bordogna

Celebrando a chegada da 
Primavera Joelma e Benício Siqueira

O escritor e estilista Raphael Sahyoun com 
Marcelinha Nogueira na Twenty Four Seven
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Se depender das estrelas, você já pode comemorar, Áries! 
Preste atenção a uma boa oportunidade de ganhar um dinheiro 
extra com o ótimo aspecto entre Lua e Urano. Se está de olho 
em algo que deseja comprar, vá em frente, desde que você 
organize direitinho os boletos para não ter surpresa depois

Sextou, Libra, e você vai precisar de muita paciência 
para se concentrar no serviço antes de,  nalmente, 
poder curtir uma merecida folga! Ainda que o seu foco 
esteja em outros assuntos, pode ser meio complicado 
cuidar de algo que tenha dinheiro no meio.

Sextou, Touro, e com a Lua brilhando em 
seu signo, você pode se surpreender com o 
que é capaz de conquistar graças aos seus 
esforços, ainda que não bote muita fé nas suas 
habilidades.

Sextou, meu cristalzinho, e você pode se sentir 
mais sociável hoje, inclusive no trabalho. As 
estrelas deixam o clima mais ameno ao longo do 
dia e você pode resolver qualquer tarefa que exija 
colaboração de terceiros com mais tranquilidade.

Com a Lua ainda em seu inferno astral, será preciso lidar 
com as coisas do jeito que der, meu cristalzinho. Mas não há 
motivos pra se preocupar demais: Lua e Urano se entendem 
à tarde e podem te ajudar a se adaptar e superar qualquer 
obstáculo, desde que  que longe de exposição em excesso.

Trabalho, trabalho, trabalho -- você vai mergulhar de cabeça 
no serviço e será difícil alguém desviar o seu foco das tarefas 
que precisam ser feitas, por mais chatas que elas sejam. 
Aproveite para botar tudo em dia, resolver as pendências e até 
adiantar algumas coisas da semana que vem, se for possível.

Você estará sonhando em expandir seus horizontes, 
matar a saudade dos amigos e fugir da rotina nesta sexta, 
Câncer, mas é melhor ir com calma. Pode ser divertido 
experimentar novas maneiras de organizar as tarefas, por 
exemplo, mas não se desvie dos seus objetivos.

A Lua segue o baile em seu paraíso astral, 
Caprica, e esta sexta deve correr melhor do que a 
encomenda. No que depender das estrelas, você 
está com a faca e o queijo na mão pra fechar a 
semana com chave de ouro!

Sextou, meu bem, mas todo o seu foco deve se 
voltar para o trabalho e a carreira hoje. Com a 
Lua trocando chamegos com Urano, você não 
vai poupar esforços para mostrar seu lado mais 
pro ssional e dedicado hoje.

Sextou, Aquário, e o astral está tudo de bom para 
 car no seu canto e organizar suas coisas. Quem 
trabalha em casa, seja em home of ce ou com 
produtos e serviços para o lar, tem mais chance de 
se destacar hoje.

No que depender da Lua, você começa a sexta 
esbanjando bom humor e não será complicado 
encontrar novas maneiras de espantar o tédio e se 
divertir. Mas, primeiro, cuide das suas obrigações 
e foque mais nos resultados.

Pode ser mais fácil concentrar sua atenção no trabalho 
logo cedo, especialmente se precisa se deslocar de um 
canto pro outro rapidamente ou fazer alguns contatos 
pro ssionais. O diálogo será o segredo para o sucesso, 
mas escolha bem as palavras no  nal da tarde.

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
Na semana em que se comemora 
o Dia Nacional de Luta da Pessoa 

com Defi ciência, a TV Cultura 
exibe o documentário inédito “Um 

Lugar Para Todo Mundo”...... É 
uma coprodução da Maria Farinha 
Filmes e da estadunidense Rota6, 

que aborda a importância de 
garantir uma educação inclusiva 

para as crianças. No ar, domingo, às 
23h.“Direto ao Ponto”, do Augusto 

Nunes no YouTube da Jovem Pan, 
completará um ano nesta próxima 
segunda-feira e terá o presidente 
Jair Bolsonaro como convidado. 

Direção da jornalista Paula Azzar.
Emilly Araújo passa agora a ter 

um quadro no “TV Fama” da Rede 
TV!...... Entra com a proposta de 

cobrir os principais eventos do 
universo sertanejo.Neste sábado, 

Dia do Rádio, será ofi cializado o 
acréscimo do nome de José Paulo de 
Andrade à Rua Radiantes, onde fi ca 
a sede do Grupo Bandeirantes, em 

São Paulo...

No meio de tudo
As redes sociais têm uma parti-

cipação muito forte até no compor-
tamento de determinadas pessoas.

É estranho que jornalistas, que 
buscam credibilidade na TV, rádios e 
jornais, usem alguns desses meios para 
dançar, mostrar forma física, permutar 
e até cometer exageros políticos.

Melhor maneirar
No jornalismo o cuidado pa-

ra não macular a credibilidade e 
maturidade das suas informações 
sempre foi uma prática importante. 
Saudável.

Brincadeiras, negociações e opi-
niões fora de hora não combinam 
com jornalismo e informação im-
parcial.

Sou desse tempo
Não é por nada, mas no jorna-

lismo desde sempre, o leitor, ouvin-
te ou telespectador, nem de longe 

imaginava se minha preferência era 
o chá ou café.

Hoje a exposição é meio comple-
ta, inclusive com exageros no jaba-
culê, na roupa que veste, academia 
que frequenta, clínica de estética, 
dentista e suplemento alimentar. É 
incompatível.

Uma coisa é uma coisa...
Outra coisa é outra coisa: do jei-

to que isso caminha é meio compli-
cado saber onde vai dar.

É diferente de alguém fazer um 
comercial ou ação de merchandi-
sing, contratado por uma empresa 
e veicular em seu próprio programa. 
Enfi m... É só uma opinião, sem o de-
sejo de patrulhar ou se meter na vi-
da de ninguém. Cada um é cada um.

Passaporte
“Gênesis” está longe de terminar 

por aqui, mas já começa a viajar.
Na segunda que vem estreia no 

Chile. E já tem acertos com a Re-
pública Dominicana, Guatemala e 
também com a Univision, dos Esta-
dos Unidos.

Observação
Recentemente, abordamos aqui 

que Gloria Perez, prejudicada pela 
pandemia, demoraria muito a voltar 
com uma novela inédita na faixa das 
21h da Globo.

Mas tem um detalhe: esse plano, 
de estrear novelas inteiramente gra-
vadas, irá com certeza antecipar os 
trabalhos da próxima produção da 
autora, “Travessia”.  

Mais uma
Roberto Cabrini, pelo Jornalismo 

da Record, embarcou segunda-feira 
para o Afeganistão com a missão 
de gravar uma série de reportagens 
especiais. Trata-se da sua terceira 
viagem para aquele país, novamente 
centro do noticiário mundial. 

Na arte de apresentar, 
classe, elegância e 
moderação são 
fundamentais

Os grandes fi gurinistas, espe-
cialistas na arte de indicar a me-
lhor vestimenta, não cansam de 
repetir que existem modelos cer-
tos para ocasiões certas. Ninguém, 
por exemplo, vai vestir traje de gala 
para um passeio no parque. Nem 
bermuda ou jeans em uma forma-
tura. Não tem cabimento.

O bom senso é que deve ser 
usado em tempo integral.

E parece que isso, para deter-
minadas senhoras, passou a fal-

INSTAGRAM

tar um pouco em alguns telejornais 
ou programas jornalísticos.

Ou usam roupas as mais ber-
rantes possíveis ou abusam nos 
decotes e apertadinhos, salientan-
do as partes, que não são, claro, os 
mais apropriados.

Um leitor teve o cuidado de en-
viar uma verdadeira coleção de fotos, 
com exemplos do que nunca deveria 
acontecer, mas anda acontecendo. 
Algumas apresentadoras, de acordo 
com o que chegou, perderam a no-
ção daquilo que é completamente 
inadequado. Evidente que aqui 
sempre haverá o cuidado de não ex-
por ninguém, mas vale repetir que o 
mais importante e o maior destaque 
sempre tem que ser a notícia.

Aliás, quanto a este aspecto, Re-
nata Vasconcellos e Christina Lemos 
são bons exemplos a serem seguidos.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
A CAMBARA PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE LTDA, CNPJ: 43.073.810/0001-80, torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença Prévia para o Complexo Fotovoltaico Cambará, localizada na zona rural do município 
de Santana do Matos/RN.  

Gilberto Gonçalves Simões 
Representante Legal 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

A Empresa CERÂMICA BELA VISTA LTDA de CNPJ: 01.992.432/0001-99, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – LS, com prazo de validade até 22/09/2027, para desenvolver a atividade de Indústria de 
Cerâmica, instalada em uma área de 6.226,00 m2 com área construída de 2.265,00 m2, localizada no Sítio Boa 
Vista, s/n – Zona Rural – Parelhas/RN. 
 

FRANCILDO FRANCISCO DA SILVA 
Diretor - Responsável 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

JM COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 33.894.030/0001-48, torna público que 
recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação 2021-161333/TEC/LO-0133 com validade até 09/07/2027 em favor do empreendimento 
Transporte de Cargas Perigosas, com capacidade total de 44,99 ton., localizado na Rodovia RN 118, km 05 
s/n, anexo II, Salinopolis, Macau/RN, CEP.: 59.500-000. 
 

Igor Ribeiro Jácome 
Sócio Administrador 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 
 

JMI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 14.378.801/0005-23, torna público que 
recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação 2021-159927/TEC/RLO-0146 com validade até 17/07/2027 em favor do 
empreendimento Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos com até 60m³, localizado na Av. Antônio 
Severiano da Câmara, N° 1722, Centro, João Câmara/RN, CEP.: 59.550-000. 
 

Igor Ribeiro Jácome 
Sócio Administrador 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
MARCIO ANDRE DA SILVA VALE, CPF: 029.740.924-70, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia - LP, com 
validade: 22/09/2023, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN 220 com a Rod. RN 402, S/N, Zona Rural, Galinhos/RN; E 
torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação - LI, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN 220 com a Rod. RN 402, S/N, Zona 
Rural, Galinhos/RN; 

MARCIO ANDRE DA SILVA VALE 
PROPRIETARIO 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MARQUES & SANTOS COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE SAL LTDA, CNPJ: 23.468.575/0001-39, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LRO para uma Unidade de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rod. RN012, KM 
03, 15, Centro – Grossos/RN. 

Carlos Alberto Marques Santos 
Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
POSTO DE COMBUSTÍVEL SV EIRELI, CNPJ: 37.107.706/0001-67, torna público está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, 
para um Posto Revendedor de Combustíveis, localizado a Rua Expedito Alves, S/N, Centro, CEP: 59.695-000, 
Baraúna/RN. 

VICTOR EMANOEL PEREIRA DE MORAES 
Proprietário 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0008-00, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de 
Licença Simplificada - RLS, com validade 07/12/2027, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, 
Capacidade máxima de 6.240kg, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, 78, Paraíba, Caicó/RN. 
 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 

IMUNIZAÇÃO | Até janeiro do próximo ano, expectativa é de que toda a comunidade 
acadêmica esteja esteja imunizada com as duas doses da vacina contra a covid-19

A Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido planeja o re-
torno gradual e seguro com 

aulas presenciais para 2021.2. Para 
isso, a Pró-Reitoria de Graduação 
(Prograd) já iniciou o planejamento 
por meio de reuniões com a partici-
pação dos diretores de Centros da 
Universidade e com visitas técnicas 
em todos os espaços físicos da insti-
tuição nos quatro campi da Ufersa. 
O segundo semestre do referido ano 
tem previsão para começar no dia 
17 de janeiro de 2022.

“Estamos verifi cando in loco a 
estrutura de salas de aulas, labora-
tórios e demais unidades acadêmi-
cas para um retorno dos estudan-
tes, professores e técnicos de forma 
responsável e segura na retomada 
das aulas presenciais no próximo 
ano”, ressaltou o pró-reitor de gra-
duação, professor Sueldes Araújo.

O professor adianta que a 
maior demanda apresentada nos 
encontros com os representantes 
dos docentes é relacionada com os 
Equipamentos de Proteção Indivi-
duais, os EPIs. A Prograd também 
trabalha em uma minuta de reso-
lução para ser enviada ao Consepe, 
que é o órgão técnico de supervisão 
e deliberação em matéria de ensino, 
pesquisa e extensão.

O pró-reitor Sueldes Araújo 
adianta alguns pontos da resolução 
para o retorno presencial gradual 
das aulas, como por exemplo, o 
distanciamento social. “As turmas 
que ultrapassarem a capacidade da 
sala de aula com o distanciamento 
social irão permanecer remotas”, 
frisou. Os espaços físicos para as 
atividades presenciais vão ser or-
ganizados de forma que seja respei-
tado o distanciamento social de 1,5 
metro.

Até janeiro do próximo ano a 
expectativa é de que toda a comu-
nidade acadêmica esteja esteja 
imunizada com as duas doses da 
vacina contra a covid-19. “É uma 
forma de garantir o respeito à vi-
da, às famílias e à saúde de toda a 
população”, ratifi cou. O professor 
adiantou ainda que o protocolo de 
biossegurança da Ufersa será cum-
prido em todos os seus pontos.

Com relação às práticas labora-
toriais, a sugestão é deixar a critério 
do docente. Caberá ao professor 
organizar a metodologia pedagógi-
ca que busque uma distribuição da 
carga horária em pequenos grupos 
de estudantes. Outra sugestão é 
para que o componente curricular 
no formato remoto contemple, no 
mínimo, 25% da carga horária com 
atividades sincrônicas por meio de 
plataformas digitais. A turma que 
começar o semestre no formato re-
moto deve assim permanecer até a 
conclusão do semestre. A previsão é 
que o Consepe aprecie a resolução 
no próximo mês de outubro.

Categorias
Ainda sobre o retorno gradual 

e seguro, a reitora Ludimilla Oli-
veira se reuniu com representan-
tes da Adufersa e Sintest, onde 
fi cou acertado com as categorias 
que até o fi nal da primeira quin-
zena de outubro, a gestão irá 
apresentar a proposta para apre-
ciação pelos docentes, discentes 
e técnico-administrativos. Desta 
forma, as categorias terão tempo 
para discutir com as suas respec-
tivas plenárias e, após a discussão 
dos colegiados, serão feitos os 
ajustes necessários.

“Após essa ampla discussão é 
que iremos encaminhar a proposta 
para a deliberação dos conselhos 
universitários”, afi rmou. A profes-
sora também assegurou para a co-
munidade acadêmica que o retorno 
presencial das aulas só vai aconte-
cer em 2022. “Os estudantes serão 
comunicados antecipadamente, 
mas desde já avisamos as famílias 
que o retorno presencial só se dará 
no próximo ano”, reforçou.

Ufersa prepara retorno gradual 
e seguro para janeiro de 2022

Reitora Ludimilla Oliveira se reuniu com representantes da Adufersa e Sintest

Segundo semestre do ano de 2021 tem previsão para começar no dia 17 de janeiro de 2022, na Universidade do Semi-Árido

FOTOS: DIVULGAÇÃO/UFERSA
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A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) comunicou as 
federações estaduais que os 

jogos das oitavas de fi nal da Série D 
do Campeonato Brasileiro poderão 
ter público nos estádios. Segundo o 
ofício, a venda de ingressos e o acesso 
dos torcedores estão sujeitos à libera-
ção das autoridades sanitárias locais.

Ainda de acordo com o docu-
mento enviado às federações, não 
será permitido que somente um dos 
clubes do confronto tenha torcida 

como anfi trião, por ser uma fase eli-
minatória. No ofício, a entidade cita 
como referência o protocolo de reco-
mendações para retorno do público 
aos estádios, divulgado em agosto.

Conforme a CBF, informou a 
Agência Brasil, os clubes devem in-
formar, por meio das federações, até 
72 horas antes do início do jogo de 
ida, se poderão receber público nos 
estádios e o percentual de capacida-
de liberada. A presença de torcedores 
visitantes não está autorizada no mo-
mento.

As partidas de ida das oitavas de 
fi nal começam neste fi m de semana. 
A TV Brasil transmite dois confrontos 
ao vivo. No sábado 26, a bola rola para 
Caxias-RS e União Rondonópolis-MT, 
às 16h (horário de Brasília), no Cen-

tenário, em Caxias do Sul (RS). Anfi -
trião da partida, o clube gaúcho infor-
mou nesta quarta-feira 22 que obteve 
a liberação junto às autoridades para 
receber até 2,5 mil torcedores, teto es-
tabelecido pelo governo estadual. Se-
rá permitida a entrada de associados 
em dia com as mensalidades.

O União, por sua vez, iniciou a 
venda de ingressos para o duelo de 
volta, que será no dia 2 de outubro, 
no estádio Luthero Lopes, em Ron-
donópolis (MT). Em Mato Grosso, a 
presença de espectadores está limi-
tada a 35% da capacidade da praça 
esportiva.

No domingo 17, também às 16h, 
a emissora da Empresa Brasil de Co-
municação (EBC) exibe a partida en-
tre Uberlândia-MG e Joinville-SC, que 

se enfrentam no Parque do Sabiá, em 
Uberlândia (MG). Em nota divulgada 
nesta quarta, porém, o presidente 
do clube mineiro, Rênio Carlos Gar-
cia, informou que o duelo não terá 
público. Segundo o dirigente, não há 
tempo hábil “para providenciar toda 
a documentação necessária à rea-
lização do evento dentro da estrita 
legalidade”.

O JEC tem liberação dos órgãos 
municipais e estaduais para receber 
até quatro mil torcedores no jogo de 
volta, no próximo fi m de semana, na 
Arena Joinville. Contudo, o presidente 
do Tricolor, Charles Fischer, explicou 
no Twitter que, como o primeiro en-
contro não terá espectadores, o de 
Santa Catarina terá de seguir o mes-
mo protocolo.  

Presença de torcedores está liberada 
a partir das oitavas da Série D
FUTEBOL | Clubes devem 
informar, até 72 horas antes 
do início do jogo de ida, se 
poderão receber público nos 
estádios Atlético-CE x Paragominas-PA

Campinense-PB x Guarany-CE
Caxias-RS x União Rondonópolis-MT

Esportivo-RS x Ferroviária-SP
4 de Julho-PI x ABC-RN

América-RN x Moto Club-MA
Cianorte-PR x Aparecidense-GO

Uberlândia-MG x Joinville-SC

Os times que farão o jogo de volta em 
casa estão à direita.

CONFRONTOS DAS 
OITAVAS DE FINAL

O Alecrim já volta à campo hoje pela quarta rodada da Segunda Di-
visão. A equipe alviverde entra no desespero. Qualquer outro resultado 
que não seja uma vitória praticamente tirará qualquer oportunidade de 
retorno do verdão a Primeira Divisão em 2022. Que o Alecrim consiga 
reagir. Força verdão.

No desespero

REPRODUÇÃO Pode repetir a equipe
Tudo indica que o técnico, Renatinho Potiguar, deve-

rá repetir a mesma equipe que venceu o Itabaiana, para 
a partida do próximo domingo contra o Moto Club. Ira-
nilson, Mazinho e Rômulo, deverão ser mantidos como 
titulares. Até porque a equipe fez uma boa partida. Que os 
citados possam repetir o mesmo futebol na primeira par-
tida da 2° fase neste fi nal de semana.

Ainda sem resposta
A presença de público na partida entre ABC x 4 de 

Julho, no Frasqueirão, no chamado jogo da volta, ainda 
segue sem resposta. A direção jurídica já deu entrada no 
pedido de liminar, porém até agora ainda não obteve res-
posta. Nem positiva nem negativa. Que a solicitação do 
ABC possa vir a ser atendida. Os torcedores alvinegros 
agradecerão.

Se espera muito
O torcedor rubro espera muito do meia Mazinho. O jo-

gador teve uma ótima passagem pelo clube em 2010/2011. 
Mazinho é um jogador extremamente habilidoso. Talen-
toso. Agora, não esperem em 2021 o mesmo Mazinho de 
anos anteriores. A idade chega para todos. Disso não duvi-
dem. Que Mazinho possa reeditar nos proximos jogos par-
tidas memoráveis, como já fez antes com a camisa rubra.

Adversário muito perigoso
O ABC encontrará no próximo domingo, na 

partida contra o 4 de Julho, um adversário muito 
perigoso. Não me refi ro apenas a equipe piauiense, 
porém também ao sol escaldante das 15h00. Não é 
fácil jogar neste horário, ainda mais no Piauí onde o 
calor é insuportável. Agora, quem quer chegar em 
algum lugar não pode se dar o luxo de escolher o 
caminho. 

Zagueiro Rômulo 
O zagueiro, Rômulo, do América, deverá come-

çar a partida de domingo como titular. Assim co-
mo ocorreu na partida contra o Itabaiana. Segun-
do os amigos da 87.9 FM que cobriram a partida 
o zagueiro esteve muito bem. Substituiu à altura 
o até então titular Raniery. Que Rômulo possa re-
petir domingo a mesma atuação que teve contra o 
clube sergipano.

Promete uma grande festa 
O torcedor rubro está prometendo uma grande 

festa na partida contra o Moto Club no domingo. 
Até porque lá se vão quase dois anos sem a presença 
deles dentro do Arena das Dunas. A equipe agrade-
cerá o apoio. Disso não tenham nenhuma dúvida.


