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 Ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, é 
um verdadeiro ‘duro na queda’. 

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

  América poderá, neste domingo, 
disponibilizar até 30% da ocupação 
do estádio Arena das Dunas .
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  Capiroto, conhecido como capeta, 
se apossou da alma do ministro 
Marcelo Queiroga, da Saúde.  
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 Na coluna desta quinta, vou falar 
para vocês da hortelã, que é super 
popular e fácil de cultivar. 
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 Na próxima quinta, a coluna festeja 
um mês e também comemora a 
chegada da primavera.
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De arma em punho, marginal ameaça atirar nas vítimas; depois, com um comparsa, entra no carro tomado de assalto

A cena, mais uma, retrata a insegurança que atinge os 
potiguares. Criminosos armados rendem uma mulher e 
a levam, com o fi lho, como reféns. O ataque aconteceu na 
tarde desta quarta-feira 22, no bairro do Tirol, Zona Leste 
de Natal. Os bandidos chegam em um Fiat Palio branco. 
Um deles aponta a arma para as vítimas e leva o automó-
vel HB20. Segundo a Polícia Militar, a ação dos crimino-
sos foi registrada por câmeras de segurança. Dois deles 

entraram no carro onde estavam mãe e fi lho, enquanto 
outros dois davam cobertura em outro veículo. Ainda de 
acordo com a PM, as vítimas foram libertadas em Felipe 
Camarão, na Zona Oeste da capital potiguar e, depois, 
encaminhadas à Central de Flagrantes de Natal, onde 
passariam informações, para que as investigações fossem 
iniciadas. Até o fechamento desta edição, ainda não havia 
informação se os assaltantes tinham sido localizados.

POLÍTICA. 4 |  Além do MDB, Fátima 
Bezerra admitiu que o PT está dia-
logando com outras siglas: “PL, PV, 
PSOL e outros. Estamos conversan-
do também com Márcia Maia”, disse.

Governadora Fátima 
Bezerra admite união 
ao MDB e conversas 
com outras siglas

ECONOMIA. 7 |  Evento, em Mossoró, 
será destinado a fornecedores e pro-
dutores do Brasil e de vários países 
ao redor do mundo. Programação 
terá palestras e rodadas de negócios.

Feira Internacional da 
Fruticultura Tropical 
Irrigada tem 90% dos 
estandes vendidos

GERAL. 11 |  Álvaro Dias participou 
do seminário e na ocasião anunciou 
a meta do projeto Planta Natal para 
2022, que é o plantio de 10 mil mu-
das, aproveitando período chuvoso.

Prefeito anuncia 
plantio de 10 mil 
árvores em 100 dias 
na capital do RN

CIDADES. 9 |  No Rio Grande do Nor-
te, cerca de 80 agentes de segurança, 
entre policiais civis, PMs e bombei-
ros, integram o movimento que de-
fende desmilitarização da polícia.

Movimento dos 
Policiais Antifascismo 
cresce e ganha adesão 
em vários estados

GERAL. 12 |  Agro Fraterno é um mo-
vimento liderado pelo Sistema CNA/
SENAR, pela Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB) e pelas enti-
dades do Instituto Pensar Agro. 

Federação da 
Agricultura doa cestas 
com alimentos nas 
regiões Seridó e Oeste

ECONOMIA. 8 |  Dados constam da 
publicação Produção Agrícola Mu-
nicipal (PAM) 2020, divulgada nesta 
quarta-feira 22 pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística.

Produção agrícola 
em 2020 bate novo 
recorde e atinge
 R$ 470,5 bilhões

Mãe e filho são reféns no Tirol

Vereadores reclamam de abandono 
e rompem com prefeito Álvaro Dias
POLÍTICA. 3 | Saíram da base e formaram um bloco denominado “Bancada Independente” os vereadores Hermes Câmara (PTB), Anderson Lopes (SD), Klaus 
Araújo (SD), Tércio Tinoco (PP) e Eribaldo Medeiros (PSB). Falta de diálogo é uma reclamação unânime enfatizada pelos parlamentares que se rebelaram

CIDADÃOS ACUADOS
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O Capiroto se apossou da alma 
do ministro Marcelo Queiroga, 
da Saúde.  Quem duvidava do 

poder abdução de Bolsonaro sobre 
seus auxiliares, não duvida mais.

Quem entra no governo e é bom, 
sai ruim e quem já é ruim, sai pior. 
Biografi as se liquefazem e só o que 
melhora é a mordomia, a mesma que 
vai pagar R$ 30 mil de quarentena de 
14 dias num luxuoso hotel de Nova 
Iorque para Queiroga fl agrado com 
covid.  

O médico conceituado que substi-
tuiu o general intendente desastrado 
fez a opção de sua vida ao atender 
às orientações marotas do demo, do 
coisa ruim, do belzebu, do tinhoso, do 
canhoto, do jurupari, do  mafarrico, 
do maligno, do satanás.

Aí não teve jeito: o médico, que 
não é urologista, mostrou o dedo do 
meio para os inimigos do chefe, assu-
mindo de vez o seu demônio interior. 
Logo ele, tão médico.

Mas, aqui, o mal compensa. A 
comitiva brasileira para a assembleia 
geral da ONU deste ano foi provavel-
mente a maior desde que a Organiza-
ção foi criada em 1945.

Um trenzinho da alegria, um pas-

se livre para compras na Big Apple, 
passaporte para a impostura com di-
nheiro público.  

E os resultados foram, além do 
vexame internacional, um festival de 
piadinhas no Brasil.

Só a uma rádio de São Paulo, aten-
dendo ao tema “Viagem de Bolsonaro 
na NY parece comédia da sessão da 
tarde”, foram dezenas de sugestões 
em questão de minuto:  

“Curtindo pizza adoidado”, “Corra 
que eles vêm aí”, “Um Reaça em Nova 
Iorque”, “Uma Comitiva Contagiante”. 
“Loucademia de Milícia” e por aí afora.

Engraçado, mas trágico.
Fidel Castro já discursou duran-

te quatro horas na Assembléia Geral 
da ONU; aquele salão já viu muita 
coisa, nunca um discurso tão breve 
e mentiroso coroado por um minis-
tro da Saúde com covid em terra 
estrangeira.

Ontem pela manhã, Queiroga foi 
ouvido por uma jornalista e não se 
desculpou. Disse que quem fala o que 
quer ouve o que não quer. E que agora 
está mais preocupado com a sua saú-
de.

Foi o Capiroto falando por ele, só 
pode ser.

O mafarrico pegou Queiroga

Fora da disputa?
Mônica Bergamo, da Folha, 

antecipou um debate mais 
do que possível, é provável A 
possibilidade de Jair Bolsona-
ro (sem partido) não disputar 
a sucessão de 2022. Segundo 
ela apurou, esse debate já per-
meia as principais lideranças 
do Centrão no Congresso neste 
momento.

Nessa linha, em vez de in-
sistir em contestar as eleições 
em caso de difi culdade de vi-
tória, o presidente escolheria 
outro candidato para apoiar, 
escapando de uma derrota fra-
gorosa nas urnas. E de conse-
quências na Justiça contra ele e 
seus fi lhos.

Além da bolha
Quem vive numa bolha cos-

tuma ter uma avaliação errada 
da realidade. Quem, dentro do 
governo, imaginava uma pas-
sagem magistral do presidente 
Bolsonaro por NY, acordou 
ontem de ressaca e continua 
bastante ressabiado. E a covid 
inesperada do ministro da Saú-
de, que participou de encon-
tros ofi ciais, funcionou como 
um osso de galinha na garganta 
de muita gente no Planalto.

Precatórios
A coisa está tão delicada 

para o lado do governo que a 
comissão especial responsável 
por modifi car e votar a propos-
ta de emenda à Constituição 
(PEC) sobre o pagamento dos 
precatórios será comandada 
por líderes do Centrão que pen-
dem para o lado de Bolsonaro.

 O deputado Diego Andrade 
(PSD-MG), líder da Maioria na 
Câmara, será o presidente do 
colegiado e o deputado Hugo 
Motta (Republicanos-PB), líder 
da sua bancada na Casa e um 
dos parlamentares mais pró-
ximos de Arthur Lira (PP-AL), 
será o relator da matéria.

Ainda bem
Depois do diagnóstico de 

covid em Nova York do minis-
tro Marcelo Queiroga, o presi-
dente Jair Bolsonaro resolveu 
cancelar uma viagem prevista 
para esta sexta-feira ao interior 
do Paraná e realizar apenas 
reuniões virtuais, atendendo 
assim à recomendação da An-
visa. Menos mal.

DIVULGAÇÃO

Natal, quinta-feira, 23 de setembro de 20212

MARCELO HOLLANDA

Mais de Queiroga
É uma dádiva para o minis-

tro da Saúde passar esses dias de 
luxo em NY. Se desembarcasse  
hoje no Brasil teria que explicar 
em todas as entrevistas o que 
deu na cabeça dele  agir como 
um bolsonarista fanático que 
até pouco tempo atrás ele não 
era.  Mas aos poucos, ao que pa-
rece, está virando. Dar o dedo do 
meio, ministro? Que se passa!

Teoria
Mas o que teria acontecido 

com o médico tão polido, cordato 
e cientifi camente correto da épo-
ca em que ocupou a pasta com a 
missão de corrigir as trapalhadas 
do seu antecessor?

Uma das teorias é que o minis-
tro teria tomado aquela poção da 
ambição política que transforma até 
o médico em monstro ao anoitecer. 
De manhã, ele volta a ser médico.

DIVULGAÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O Senado Federal aprovou a 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) da Reforma 

Eleitoral em dois turnos por maio-
ria, nesta quarta-feira (22). Tópico 
polêmico, o retorno das coligações 
partidárias nas eleições proporcio-
nais para escolha de deputados e 
vereadores foi rejeitado pelos sena-
dores, que aprovaram a mudança 
na data da posse dos governadores 
e presidente da República a partir 
de 2026 e a distribuição de verbas 
entre os partidos. Os pontos apro-
vados nas duas casas legislativas 
ainda devem ser promulgados pelo 
Congresso Nacional.

As coligações permitem a 
união de vários partidos políti-
cos, muitas vezes de ideologias 
partidárias diferentes, em um 
único grupo para disputar as elei-
ções proporcionais, permitindo 
o chamado “partido de aluguel”, 
prática deplorável. Elas também 
possibilitam que candidatos com 
votação expressiva contribuam 
para a eleição de postulantes a um 
cargo público de siglas coligadas 
que recebam poucos votos. O tre-
cho foi retirado após sugestão da 

relatora, a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS).

Já entre os pontos mantidos, 
estão o chamado “peso dois” para 
os votos recebidos por mulheres e 
negros que disputarem o cargo de 
deputado federal, e que será usado 
para o cálculo de distribuição dos 
fundos partidário e eleitoral às si-
glas até o ano de 2030.

A fi delidade partidária também 
recebeu destaque. Os deputados ou 
vereadores que quiserem sair do 
partido e mudar de sigla, desde que 
tenham a concordância deste, não 
serão punidos. E, a partir de 2026, 
a data de posse para presidente 
passa a ser dia 5 de janeiro e para 
os governadores, dia 6 de janeiro. 
Atualmente, as posses ocorrem no 
dia 1 de janeiro.

Outro ponto aprovado diz que 
o partido que incorpora outras si-
glas não será responsabilizado pe-
las punições aplicadas aos órgãos 
partidários regionais e municipais, 
inclusive aas relativas à prestação 
de contas. Os plebiscitos propostos 
pelas câmaras de vereadores serão 
realizados no mesmo período das 
eleições municipais e as consultas 
populares deverão ser encaminha-
das à justiça eleitoral até 90 dias 
antes do pleito.

Votação em segundo turno no Senado define fim das coligações para eleições proporcionais

Senado aprova PEC 
da reforma eleitoral  
sem coligações  

MUDANÇA
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Aliança
A governadora Fátima Bezerra 

disse, no programa de Luiz Almir na 
Band, que participou da reunião do 
MDB com Lula e que quer o partido 
em seu palanque. Recado dado para 
quem está tentando criar marolas de 
constrangimento dentro do PT.

Reforço
Não bastasse o que disse Fátima, o 

homem de sua confi ança no governo, 
Raimundo Alves, chefe da Casa Civil, 
também reforçou a importância da 
aliança com o MDB para ajudar na re-
eleição da governadora. 

Recado
Apesar de não haver fechamento 

de chapa antecipado, os recados de 
Francisco do PT, líder na Assembleia, 
Raimundo Alves, do gabinete e a pró-
pria governadora Fátima, sinalizam 
para a aliança do PT com o MDB, que 
também é do interesse de Lula. Quem 
quiser falar diferente no partido, é por-
que tem outros interesses.

DIVULGAÇÃO

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

Um rompimento em massa 
ocorreu na tarde desta quar-
ta-feira, 22, na Câmara de 

Natal. Parte da bancada de sustenta-
ção do prefeito Álvaro Dias, assumiu 
posição de independência sob a ale-
gação de falta de diálogo e de respeito 
do Executivo em relação ao Legislati-
vo Natalense.

Saíram da base e formaram um 
bloco denominado como “Bancada 
Independente” os vereadores Hermes 
Câmara (PTB), Anderson Lopes (SD), 
Klaus Araújo (SD), Tércio Tinoco (PP), 
e Eribaldo Medeiros (PSB). Com isso o 
prefeito pode encontrar difi culdades 
para aprovar o projeto de revisão do 
Plano Diretor, que está para chegar à 
Casa nos próximos dias.

A falta de diálogo é uma reclama-
ção unânime enfatizada por todos 
que deixaram a base aliada.

O vereador Eribaldo Medeiros 
disse que os parlamentares têm um 
sentimento de abandono por parte 
do prefeito: “Saí da base do governo, 

por não existir diálogo entre o Le-
gislativo e Executivo, difi cultando o 
nosso trabalho. Secretários que não 
nos atendem ou que não atendem 
nossas demandas. Há um sentimen-
to de abandono principalmente 
porque as demandas são enviadas 

pela população para nosso mandato 
e não são cumpridas, nos deixando 
tristes. Uma completa falta de respei-
to” disse. 

Os vereadores também alegam 
que o prefeito não vem cumprindo 
também com as emendas parlamen-

tares, provocando desgaste entre os 
parlamentares e suas bases. 

O vice-presidente da Câmara, 
vereador Klaus Araujo (SD), também 
enfatizou a falta de diálogo do Exe-
cutivo com os vereadores da Casa: 
“O prefeito não dialoga com nenhum 

dos 29 vereadores da Câmara. Fica 
difícil legislar sem esse diálogo com o 
Executivo. A criação da nova banca-
da não vai atrapalhar a discussão do 
Plano Diretor, ao contrário, vai for-
talecer o debate com três bancadas 
diferentes”.

Segundo o vereador Anderson 
Lopes, a falta de diálogo pesou na 
tomada de posição: “Falta de com-
promisso, de trato com os verea-
dores. Os secretário não recebem 
os vereadores, nossas emendas 
não foram cumpridas. Em nove 
meses, apenas uma reunião com 
os vereadores. O Executivo precisa 
respeitar o Legislativo. A Câmara 
não é um puxadinho da Prefeitura, 
somos poderes independentes, por 
isso formamos o bloco indepen-
dente”, afi rmou. 

O vereador Hermes Câmara será 
o líder do novo bloco: “Criamos uma 
bancada independente, precisamos 
discutir as pautas da melhor forma. 
Não temos respaldo do Executivo. 
É uma situação que já vinha se pro-
longando”, concluiu o líder do novo 
bloco parlamentar.

Com essa decisão, o prefeito ain-
da 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 Ni-
na Sousa do posto.

Cinco vereadores alegam abandono  
e rompem com prefeito Álvaro Dias
REAÇÃO | Vereadores criam 
bancada independente 
sob argumento de falta de 
diálogo do Executivo

Klaus Araújo, Hermes Câmara, Tércio Tinoco, Anderson Lopes e Eribaldo Medeiros formam ‘bancada independente’

Rompimento
A coluna já havia dito que o 

comportamento político de distan-
ciamento do prefeito Álvaro Dias 
com sua bancada, poderia resultar 
em rompimento. Na verdade, ain-
da não houve o rompimento. Mas 
afastamento, posição de indepen-
dência. 

Tratamento 
A reclamação do tratamento 

distante do prefeito não ocorre 
somente com os cinco que declara-
ram independência. Quase toda a 
bancada clama por diálogo e aten-
ção de Álvaro com sua base. Há 
alguns que querem um ‘particular’. 

Insaciável
Em geral, vereador é bicho in-

saciável em relação à prefeitura. 
Porém, nesse caso de Natal, pesa 
mais o distanciamento, o trata-
mento desrespeitoso de alguns 
secretários e a falta de diálogo 
do próprio prefeito. Mas, tem que 

ver que tipo de ‘diálogo’ eles estão 
querendo. 

Reversão 
A migração dos cinco vereado-

res foi em direção à independência 
e não oposição. Nesse caso, caberá 
ao prefeito Álvaro Dias, humildade 
e articulação para tentar reverter o 
quadro, que pode piorar. 

Peia 
O ministro Rogério Marinho é 

um verdadeiro ‘duro na queda’. O 
fi lho de Valério já passou por ‘per-
rengues’ de todo tamanho, mas 
continua de pé. Não é fácil. E con-
tinua frozen, sem emoção.

Federal
Quem acompanha a peregri-

nação do empresário Haroldo 
Azevedo no interior, em busca de 
um mandato de senador, afi rma 
que teria sido mais fácil e viável, 
se a candidatura fosse a deputado 
federal. 

Rogério, aguente fi rme. 
Pior que você foi Queiroga, 

que levou Corona pros states e vai 
passar 14 dias longe de mim
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“Estamos conversando sim 
com o MDB, que é um parti-
do importante, que tem mais 

de 30 prefeitos em todo o Estado. O ex-
-presidente Lula esteve aqui [em Natal], 
em uma conversa [com Garibaldi Alves 
Filho e Walter Alves], que inclusive eu 
também participei. Então, o PT tem 
uma ótima convivência e uma parceria 
administrativa muito boa com os pre-
feitos do MDB”, afirmou a governadora 
do Rio Grande do Norte Fátima Bezer-
ra (PT), em entrevista nesta quarta-fei-
ra (22), ao programa Nordeste Urgente 
da TV Band Natal.

Essa declaração pública da go-
vernadora Fátima Bezerra aconteceu 

após os encontros e reuniões envol-
vendo o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) com autoridades e 
lideranças políticas no Rio Grande do 
Norte, em especial com o ex-senador 
Garibaldi Alves e o seu fi lho, o depu-
tado federal Walter Alves (MDB), que 
acabaram por confi rmar a formação 
de uma aliança entre os dois partidos 
para as próximas eleições estaduais 
em 2022.

De acordo com Fátima Bezerra: 
“Nós já temos aliança fi rmada aqui 
no Rio Grande do Norte com o PC-
doB, PROS e com o PSB, então esta-
mos conversando sim com o MDB”, 
declarou.

Além do MDB, Fátima Bezerra 
admitiu que o PT está dialogando 
com outras siglas: “PL, PV, PSOL e ou-
tros partidos. Estamos conversando 
também com Márcia Maia. Então, 
o fato que eu quero colocar para o 
povo do RN é que tem um projeto em 
andamento, que graças à Deus está 
reconstruindo o Estado e recuperan-
do a capacidade de investimentos e 
que os partidos que vierem para so-
mar [na continuação desse projeto] 
são bem-vindos”, destacou.

A possibilidade de uma alian-
ça política entre PT e MDB no Rio 
Grande do Norte tem produzido 
efeitos interessantes nos inte-
grantes do partido da governa-
dora Fátima Bezerra. Enquanto 
alguns, mais fl exíveis, são favo-
ráveis e bem receptivos à forma-
ção de um acordo entre os dois 
partidos, outros não escondem a 
pouca simpatia e afeição à ideia.

Alinhado ao líder do governo 
na Assembleia Legislativa depu-
tado, o Francisco do PT, que se 
declarou favorável a uma possí-
vel aliança durante entrevista ao 
Agora RN, o chefe do Gabinete 
Civil do Estado Raimundo Alves 
defende que, quem se prepara 
pra ganhar uma eleição e gover-
nar, num sistema pluripartidário 
como o brasileiro, sabe que preci-
sa de uma aliança política.

“Se um partido com a capi-
laridade que o MDB tem no Rio 
Grande do Norte topa estabele-
cer parceria para dar continui-
dade ao projeto que a professora 
Fátima lidera no Estado, que 
está recuperando as fi nanças 
e concluindo o pagamento das 
quatro folhas salariais deixadas 
em aberto pelo ex-governador 

Robinson Faria, trazendo esta-
bilidade pra economia potiguar, 
entre tantos outros benefícios, 
então não existe razão para que 
essa aliança não venha a aconte-
cer”, falou.

Raimundo disse que as con-

versas do governo com o MDB 
já vinham acontecendo a partir 
do apoio que o deputado Ber-
nardo Amorim dá ao governo 
na Assembleia e das parcerias 
administrativas com diversos 
municípios administrados pelo 

partido. Mas que o passo mais 
importante foi dado pelo ex-pre-
sidente Lula, quando visitou o 
Estado, em agosto passado.

“Essa aliança pode ser feita já 
no processo eleitoral, da forma 
mais transparente para os elei-

tores por que, já na campanha, 
se sabe com quem se pretende 
governar e em cima de que pro-
grama, ou no segundo momento, 
para dar sustentação parlamen-
tar e nesse caso de forma mais 
pragmática”, explicou.

Discussão
A deputada estadual Isolda 

Dantas, líder do PT na Assem-
bleia, defende que o Diretório 
Estadual do partido faça o que 
for mais interessante para a 
legenda no Estado e que tenha 
resultados práticos positivos 
na vida da população potiguar 
e afi rmou que o debate sobre 
alianças políticas deverá ocor-
rer na esfera partidária: “Co-
mo líder do PT na Assembleia, 
temos a responsabilidade de 
fazer o debate de forma interna 
e seguir as decisões partidá-
rias. O partido está discutindo 
ainda e as suas instâncias têm 
a responsabilidade de tomar 
essa decisão. Não existe nada 
fechado. As possíveis alianças 
não foram conversadas em ins-
tâncias do partido. Quando as 
conversas avançarem, aí tere-
mos mais elementos para nos 
posicionar”, enfatizou.

Fátima Bezerra admite aliança entre 
PT e MDB no RN para eleição de 2022

Raimundo Alves, Chefe da Casa Civil, reforça união PT/
MDB: “Não existe razão para a aliança não acontecer” 

SUCESSÃO | Governadora 
relembra reunião de Lula 
com Garibaldi e Walter Alves, 
reconhece importância do 
MDB e diz que busca apoio 
de outras legendas também

Fátima, na Band, com Luiz Almir: “Os partidos que vierem para somar na continuação desse projeto são bem-vindos”

Raimundo Alves: “Essa aliança pode ser feita já no processo eleitoral, da forma mais transparente e pragmática”



ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Temos três vereadores 
de Natal, que estão em 
processo de desfi liação 

de outros partidos, que vão migrar 
para o PV/RN e disputar as cadeiras 
de deputado estadual e federal em 
2022, além disso, existe a possibili-
dade de termos candidatura própria 
ao Senado Federal e ao governo do 
Estado,” foi com essas afi rmações 
que o vereador e presidente do PV/
RN, Milklei Leite, concedeu entrevis-
ta exclusiva nesta quarta-feira (22), 
ao Jornal AGORA RN.

O Partido Verde, que no passado 
foi um grande protagonista da polí-
tica no Rio Grande do Norte, elegen-
do Micarla de Sousa como prefeita 
de Natal, vem preparando terreno 
para a disputa eleitoral de 2022 e 
também pela conquista do seu pa-
pel principal na política do Estado.

Segundo o presidente estadu-

al do PV: “Estamos em conversas 
avançadas para que possamos 
lançar bons nomes para a disputa 
proporcional, e retomarmos nossos 
espaços na Assembleia Legislativa 
e Câmara Federal que um dia o PV 
ocupou. Voltaremos a ser protago-
nistas nessas eleições com quadros 
qualifi cados e populares”, explicou. 

O PV/ RN não descarta a possibili-
dade de lançar candidatura própria ao 
governo do Estado “estamos estudan-
do os quadros que estão postos, como 
falta um bom tempo para as eleições, 
teremos chance para fazermos boas 
escolhas”, analisou o Milklei Leite.

De acordo com o presidente do 
PV, as articulações políticas com 
outras siglas partidárias no Estado, 
visando as próximas eleições estão 
ocorrendo, porém de forma caute-
losa: “Diante das indefi nições sobre 
as regras eleitorais (se coligação ou 
não), estamos de forma atenta anali-
sando o cenário local e as movimen-
tações dos outros partidos. O PV 

estará bem posicionado no pleito de 
2022”, explicou.

O vereador Milklei Leite, que 
atualmente ocupa uma vaga na 
Câmara Municipal de Natal, disse 
que: “Conforme as difi culdades 
que estamos enfrentando e pelo 
fato das grandes necessidades que 

nosso povo enfrenta, com um man-
dato de deputado estadual, nossas 
chances seriam maiores, seja em 
recursos, seja em força política. 
Diante disso, estou lutando para 
viabilizar o meu nome como depu-
tado estadual e lutar pelo RN, mas 
principalmente, pela Zona Norte 

de Natal”, enfatizou.
O presidente do PV, fez uma ava-

liação sobre o governo Fátima Be-
zerra (PT): “A Professora Fátima tem 
cumprido suas promessas, o ser-
vidor estadual tem testemunhado 
isso. Gerir um estado como o nosso 
e nas condições que ela pegou, com 
o fator pandemia no meio, não seria 
uma missão fácil para nenhum ges-
tor. Ela tem provado que tem força. 
Para mostrar ainda mais sua capa-
cidade, precisaríamos nos livrar dos 
efeitos dessa pandemia que parou o 
Brasil e o mundo” destacou.

Sobre o governo Bolsonaro, 
Milklei Leite afi rmou: “Poderia 
fazer o mínimo que seus eleitores 
esperavam, nem seu público tem 
agradado. Se tivesse levado a sério 
a pandemia em tempo hábil, não 
teríamos tantos mortos em virtude 
do COVID-19. Uma gestão que tem 
trabalhado apenas em função dos 
caprichos e vaidades presidenciais”, 
fi naliza. 
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JOANA LIMA/SECOM

ELPÍDIO JÚNIOR

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid 
na Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Norte ouviu, na 
tarde desta quarta-feira (22), três 
pessoas que trataram sobre con-
trato para locação de ambulância 
fi rmado pelo governo do estado 
para o enfrentamento da pande-
mia da covid-19. 

O encontro desta quarta-feira 
(22) foi presidido pelo deputado 
Getúlio Rêgo (DEM). O deputado 
Kelps Lima (Solidariedade) esteve 
presente apenas de forma virtual. 
Ainda participaram os deputados 
Francisco do PT, que é o relator, 
Gustavo Carvalho (PSDB) e Geor-
ge Soares (PL). Os parlamentares 
buscaram as justifi cativas para 
contratação da empresa que ven-
ceu a disputa e se o trâmite para 
a contratação ocorreu dentro das 
normas vigentes. 

A primeira pessoa a depor, na 
condição de convidada, foi Janne 
Maria de Araújo, que é Subprocu-
radora-Geral Consultiva do RN. Ela 
explicou sobre as normas que esta-

beleceram formas de dar celeridade 
aos contratos fi rmados durante a 
pandemia. Os parlamentares ques-
tionaram a legalidade de alguns 
contratos, objetos de investigação 
da CPI, incluindo o da compra de 
respiradores, que foi debatido em 
reuniões anteriores, e das ambu-
lâncias – em pauta no dia. 

Na condição de testemunhas, 
foram ouvidos Renata Silva Santos, 
servidora da SESAP, e Igor Vinicius 
Fernandes de Morais, ex-subcoor-
denador da Assessoria Jurídica da 
SESAP, ambos para falar do contra-
to para aquisição de ambulâncias.

Um dos principais questiona-
mentos levantados pelos membros 
da comissão foi acerca da vistoria 
realizada nas ambulâncias e tam-
bém sobre a obrigatoriedade inicial 
de que as empresas que fossem 
participar da disputa fossem pro-
prietárias dos veículos utilizados.

O deputado Gustavo Carvalho 
questionou a Igor Vinícius Fer-
nandes se a obrigatoriedade das 
empresas serem proprietárias dos 
veículos não prejudicaria a dispu-
ta. “Me parece um pecado jurídico 
cobrar a propriedade dos veículos, 
o que me parece ter afastado outras 

empresas que poderiam participar 
da disputa”, analisou o parlamen-
tar, lembrando que a empresa que 
venceu a disputa não tinha a pro-
priedade das ambulâncias.

Os parlamentares questiona-
ram também sobre as datas sobre o 
encaminhamento de documentos 
que, segundo eles, não poderiam 
ter ocorrido na ordem afi rmada 
pelo Governo. O deputado Gustavo 
Carvalho afi rmou que a aquisição 
de equipamentos por parte da em-
presa vencedora ocorreu em data 
posterior à da vistoria realizada em 
que foi atestado que as ambulân-

cias já estavam equipadas. 
“É muito estranho que não se 

tenha uma imagem de dentro das 
ambulâncias que foram vistoria-
das”, analisou o deputado Kelps 
Lima.

A testemunha explicou que a 
forma de pagamento pelos servi-
ços, que eram realizados por des-
locamentos e não por diárias, desa-
gradou a empresa, que questionou 
o valor a ser recebido. Renata Silva 
Santos, porém, explicou que os 
serviços contratados, naquele mo-
mento, não eram mais necessários. 

“Como é que o dono de uma em-
presa faz um contrato combinado 
para ter prejuízo? Não há sentido”, 
questionou o deputado Francisco 
do PT, relator da CPI, sobre as sus-
peitas de possível favorecimento à 
empresa vencedora do contrato.

Nesta quinta-feira (23), a Co-
missão prossegue com depoimen-
tos. Serão ouvidas duas testemu-
nhas e um investigado. 

Deuma Maria Alves Santos de 
Oliveira, servidora mencionada por 
Neuma Lúcia, e Kelly Kattiucci Bri-
to de Lima Maia, servidora da SE-
SAP, são testemunhas e irão prestar 
esclarecimentos sobre contratação 
de instituto de pesquisas do Piauí. 
Já Luiz Carlos Souza, da empresa 
INTERPRISE INSTRUMENTOS 
ANALÍTICOS LTDA,  fala na condi-
ção de investigado sobre aquisição 
de testes e reagentes à LACEN.

CPI da Covid investiga detalhes do 
contrato milionário com ambulâncias
ASSEMBLEIA | Deputados 
ouviram servidores e 
empresários a respeito do 
contrato de locação de 
ambulâncias durante a 
pandemia

Deputado Getúlio Rêgo presidiu sessão em que o presidente da CPI, Kelps Lima, participou de forma remota 

Vereador Milklei Leite preside PV e acredita em crescimento no pleito de 2022

PV poderá ter candidato a senador e a governador
RETOMADA NO RN
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
A briga de Fábio Faria e Rogério Marinho em eventos no RN

O Rio Grande do Norte será palco 
da disputa em eventos ofi ciais do Go-
verno Bolsonaro na próxima segunda-
-feira 27. Pré-candidatos ao Senado e 
disputando a única vaga, os ministros 
Fábio Faria e Rogério Marinho estarão 
concorrendo em holofotes. O Governo 
Bolsonaro vai completar 1.000 dias de 
gestão e em cada estado do Brasil fará 
uma agenda de entregas para marcar a 
data. Com dois ministros, o Rio Grande 
do Norte terá dois eventos. 

E o ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, estará na segunda-feira 27 
em Pau dos Ferros e na terça-feira 28 
em Mossoró. A agenda ofi cial está mar-
cada para 14h30, em Pau dos Ferros. 
Fábio Faria libera ofi cialmente sinal 
de TV Digital para cidades. Além de 
Fábio, também participam do evento 
o Ministro da Cidadania, João Roma e 

o presidente da Funasa, Miguel da Silva 
Marques. É que haverá inauguração de 
R$ 9,57 milhões em obras da Funasa em 
10 municípios da região de Alto Oeste e 
assinatura de convênio no valor de R$ 
19,8 milhões para aterros sanitários.

Já o ministro Rogério Marinho vai 
promover na segunda-feira 27, no mes-
mo horário, evento em Mossoró onde 
entregará máquinas agrícolas que be-
nefi ciam mais de 40 municípios do Es-
tado. Vários prefeitos estão sendo con-

vidados pelo presidente da Federação 
dos Municípios (Femurn), Babá Perei-
ra, de São Tomé. Prefeitos do Agreste, 
Seridó, Potengi, Mato Grande e Vale do 
Açu também estão sendo mobilizados 
para Mossoró, capital do Oeste.

No próximo domingo 26, Rogério 
Marinho cumpre agenda política no 
Médio Oeste. O prefeito Juninho Alves 
(Caraúbas) e o empresário da Banda 
Saia Rodada, Eugênio Alves, estão mo-
bilizando a região para prestigiar o mi-
nistro do Desenvolvimento Regional. 
Prefeitos de todo Rio Grande do Norte 
já estão recebendo convites. Rogério 
vai demostrar força como postulante 
ao Senado. De quebra, o deputado fe-
deral Benes Leocádio (Republicanos) 
vai tentar tirar uma casquinha do even-
to, que em Caraúbas está sendo mobili-
zado para Rogério.  

Recado do líder 
As declarações do líder do 

Governo na Assembleia Legisla-
tiva, deputado Francisco do PT 
serviu de aviso aos mais radicais 
da sigla. “É extremamente posi-
tivo reelegermos a governadora 
Fátima Bezerra (PT)”, disse. 
Francisco discorda da posição da 
deputada federal Natália Bonavi-
des, que é contra a união do PT 
com o MDB do deputado federal 
Walter Alves e do ex-senador Ga-
ribaldi Filho, como quer o maior 
líder do PT, o ex-presidente Lula 
da Silva. 

Salários atrasados
Ontem, na sessão da Assem-

bleia Legislativa, a deputada Cris-
tiane Dantas falou sobre a situa-
ção dos funcionários vinculados 
às empresas terceirizadas JMT e 
SAFE que, estão em greve há uma 
semana reivindicando direitos 
que estão sendo desrespeitados. 

As empresas prestam serviço de 
alimentação aos hospitais do Es-
tado, além de serviços de limpeza 
e maqueiros. Os acompanhantes 
e pacientes do Hospital Walfredo 
Gurgel estão sem alimentação 
e os funcionários do Hospital só 
estão tendo alimentação à noite. 
Cadê o secretário da Sesap/RN, 
Cipriano Maia? 

Festa do Boi
A Associação Norte-rio-

grandense de Criadores (Anorc) 
fechou de 13 a 20 de novembro, 
a 59ª edição da Festa do Boi. 
Expositores e colaboradores de-
verão apresentar comprovante 
da vacinação já na contratação 
dos espaços. O evento volta a ser 
presencial este ano.  O agronegó-
cio enfrenta difi culdades com a 
estiagem e o aumento de preços 
nos insumos. A Festa do Boi é 
uma forma de estimular ativida-
de e a economia do segmento. 

AGORA RN

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos) deu entrada em 
dois mandados de segurança 

contra o ministro das Comunicações 
Fábio Faria no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e contra a governadora 
Fátima Bezerra no Tribunal de Justi-
ça do Rio Grande do Norte (TJ-RN), 
por violação à transparência e à lei de 
acesso à informação. Ele quer dados 
sobre os gastos de verbas públicas 
com propaganda institucional e com 
a divulgação de ações de combate 
à Covid-19 pelas gestões estadual e 
federal. Mas, diante da falta de res-
postas precisas, acionar a justiça foi a 
única forma que encontrou para ter 
suas demandas atendidas.

“Já que os dois governos não 
conseguem me explicar com clare-
za como foram gastas as verbas de 
propaganda institucional, entrei com 
mandados de segurança no STJ e no 
TJ-RN para receber as informações e 
por mais transparência na prestação 
de contas. Não estou denunciando 
nenhuma irregularidade, mas acho 

muito estranho que essas informa-
ções, que são de domínio público, 
não estejam colocadas nos portais 
da transparência”, afi rmou.

Ele salientou que acionou a 
justiça em respeito ao direito do 
contribuinte de saber onde, como 
e com o quê os recursos públicos 

são gastos e espera que, após isso, 
o governo estadual seja mais trans-
parente em suas ações. O senador 
afi rmou ainda que pagou as custas 
processuais com recursos próprios, 
em respeito ao dinheiro do contri-
buinte. “Gastei aproximadamente 
R$ 430, mas sem gastar um único 

centavo do povo”, disse.
Styvenson explicou que fez a soli-

citação das informações ao governo 
do Estado por meio de documento 
ofi cial, protocolado no dia 23 de ju-
lho passado e que, após uma espera 
de mais de 40 dias, recebeu como 
resposta que procurasse os dados no 

Portal da Transparência do Estado. 
No entanto, não conseguiu locali-
zar nenhum dado no site. O mesmo 
ocorreu durante a tentativa junto ao 
governo federal.

“Esses portais não são tão trans-
parentes quanto determina a legis-
lação. Muitos dados estão indisponí-
veis, são restritos e, não raro, difíceis 
de entender. O jeito foi recorrer à 
justiça para ter acesso a dados que 
todo cidadão deveria ter acesso fácil 
e rápido. Quero saber dados como 
quanto foi gasto, quais os veículos de 
comunicação e seus CNPJs e as datas 
das contratações”, disse.

Styvenson aciona Justiça para saber 
gastos dos governos com propaganda
TRANSPARÊNCIA | Senador 
quer saber detalhadamente 
como governo do Estado e 
governo Federal gastam a 
verba de publicidade 

Styvenson: “Não estou denunciando nenhuma irregularidade, mas acho estranho que não estejam colocadas nos portais”

Esses portais não são 
tão transparentes quanto 
determina a legislação. 
Muitos dados estão 
indisponíveis, são restritos 
e, não raro, difíceis de 
entender. O jeito foi 
recorrer à justiça para ter 
acesso a dados que todo 
cidadão deveria ter”

“



Pelo quinto mês consecutivo, as 
companhias aéreas nacionais 
registraram crescimento na 

malha aérea doméstica. Em setem-
bro, a média diária de voos no país foi 
de 1.793, segundo dados da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac).

A variação foi de 74,6% na com-
paração com a oferta de voos do-
mésticos do início de março de 2020, 
quando a pandemia ainda não havia 
impactado o setor. O levantamento 
foi divulgado na semana passada 
pela Associação Brasileira das Em-
presas Aéreas (Abear), com base nos 
dados da Anac.

O presidente da Abear, Eduardo 
Sanovicz, condicionou a retomada 
do setor aéreo a vacinação contra 
a Covid-19. Entretanto, Sanovicz 
salientou que o crescimento da 
infl ação e a alta no preço dos com-
bustíveis no país pode ‘inibir’ a 
recuperação econômica das com-
panhias aéreas.

“Esse resultado mostra a resi-
liência das companhias aéreas na-
cionais. Importante lembrar que a 
continuidade desse desempenho 
está vinculada ao ritmo de vacinação 
e ao não agravamento da pandemia. 
Temos também de enfrentar o Custo 

Brasil, que pode inibir uma recupe-
ração mais consistente da aviação. 
É importante avançar em temas 
que podem inibir uma retomada 
mais vigorosa, como o alto preço do 
combustível dos aviões e a tributação 
sobre o setor”, afi rma o presidente da 
Abear, Eduardo Sanovicz.

Essa semana, a Latam Brasil, 
apresentou planos de expansão da 
malha aérea para o ministro-chefe da 
Casa Civil, Ciro Nogueira. A empresa 
que opera com 44 destinos domésti-
cos, pretende chegar até o primeiro 
trimestre do ano que vem a 56 des-
tinos.

No último mês, segundo a CNN 
Brasil, um levantamento da Associa-
ção Brasileira de Agências de Viagens 
(Abav) também ratifi cou a retomada 
de voos no país.

A pesquisa mostrou que seis em 
cada dez operadoras de turismo no 
país acreditam em um aumento 
de faturamento até dezembro de 
2021. Os dados detalharam que oi-
to a cada dez brasileiros pretendem 
viajar, a curto prazo, para destinos 
nacionais, em detrimento a outros 
países. O motivo para voos domés-
ticos é pelas restrições causadas 
pelo coronavírus.
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ROBSON CARVALHO

REPRODUÇÃO

A Expofruit - Feira Internacio-
nal da Fruticultura Tropical 
Irrigada está confi rmada para 

acontecer no período de 24 a 26 de 
novembro, na Estação das Artes, em 
Mossoró, com o tema “Valorizando as 
Oportunidades na Fruticultura”.

O evento será destinado a forne-
cedores e produtores do Brasil e de 
vários países ao redor do mundo. A 
programação contará com palestras, 
rodadas de negócios nacionais e in-
ternacionais, cursos e minicursos tra-
tando sobre as mais diversas áreas da 
fruticultura. O evento vai seguir todos 
os protocolos de segurança da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) e as 
orientações dos decretos estadual e 
municipal vigentes.

“A expectativa está muito grande, 
pois após três anos da realização da 
última feira e em virtude da não re-
alização presencial em 2020, temos 

muitas novidades a apresentar no 
setor de fruticultura como os no-
vos mercados, a exemplo da China 
que continua em expansão, o que 

levou ao aumento da produção e 
consequentemente da geração de 
empregos. Tivemos um incremento 
na procura de estandes em cerca de 

30% e, por isso, ampliamos a área da 
feira e teremos a presença de diversas 
empresas nacionais e internacionais”, 
afi rma João Manoel, diretor comer-

cial da Expofruit.
O evento já conta com 90% dos 

estandes vendidos. Serão mais de 360 
estandes com o tamanho de 12 me-
tros, distribuídos numa área total de 
15 mil metros quadrados.

A Expofruit 2021 é uma pro-
moção da Promoexpo e é reali-
zada por meio de uma parceria 
entre o Comitê Executivo de Fru-
ticultura do Rio Grande do Norte 
(COEX), o Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas do Rio 
Grande do Norte (Sebrae/RN) e a 
Universidade Federal Rural do Se-
mi-Árido (UFERSA). A feira tam-
bém conta com o patrocínio do 
Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte, do Governo Cidadão 
e da Prefeitura de Mossoró/RN 
e também conta com o apoio do 
Governo Federal, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Banco do Nordeste, 
Secretaria da Agricultura da Pe-
cuária e da Pesca do Rio Grande 
do Norte, Associação Brasileira 
dos Produtores Exportadores de 
Frutas e Derivados (Abrafru tas), 
Embrapa, FAERN/SENAR, Siste-
ma Fiern, Codern, Idiarn, Emparn 
e TCM Telecom.

Expofruit: Feira Internacional da Fruticultura 
Irrigada tem 90% dos estandes vendidos
NEGÓCIOS | Serão mais de 
360 estandes distribuídos 
numa área total de 15 mil 
metros quadrados

Evento seguirá os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde e as orientações dos decretos estadual e municipal vigentes.

 Latam Brasil opera com 44 destinos domésticos, mas pretende chegar até o primeiro trimestre do ano que vem a 56 

Voos domésticos aumentam pelo 5º mês consecutivo
BOA NOTÍCIA
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O valor da produção agrícola do 
país em 2020 bateu novo recor-
de e atingiu R$ 470,5 bilhões, 

30,4% a mais do que em 2019. A pro-
dução agrícola nacional de cereais, 
leguminosas e oleaginosas chegou, 
no ano passado, a 255,4 milhões de 
toneladas, 5% maior que a de 2019, e 
a área plantada totalizou 83,4 milhões 
de hectares, 2,7% superior à de 2019.

Os dados constam da publicação 
Produção Agrícola Municipal (PAM) 
2020, divulgada nesta quarta 22 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE).

“Com a valorização do dólar fren-
te ao real, houve também um cresci-
mento na demanda externa desses 
produtos, o que causou impacto 
direto nos preços das principais com-
modities, que apresentaram signifi ca-
tivo aumento ao longo do ano. Como 
resultado, os dez principais produtos 
agrícolas, em 2020, apresentaram 
expressivo crescimento no valor de 
produção, na comparação com o ano 

anterior”, explicou o IBGE.
A cultura agrícola que mais con-

tribuiu para a safra 2020 foi a soja, 
principal produto da pauta de ex-
portação nacional, com produção de 
121,8 milhões de toneladas, gerando 
R$ 169,1 bilhões, 35% acima do valor 
de produção desta cultura em 2019.

Em segundo lugar no ranking 
de valor, veio o milho, cujo valor de 
produção chegou a R$ 73,949 bilhões, 

com alta de 55,4% ante 2019. Pela pri-
meira vez desde 2008, o valor de pro-
dução do milho superou o da cana-
-de-açúcar (R$ 60,8 bilhões), que caiu 
para a terceira posição. A produção 
de milho cresceu 2,8%, atingindo no-
vo recorde: 104 milhões de toneladas.

O café foi o quarto produto em 
valor de produção, atingindo R$ 27,3 
bilhões, uma alta de 54,4% frente ao 
valor de 2019. Já a produção de café 

chegou a 3,7 milhões de toneladas, 
com alta de 22,9% em relação ao ano 
anterior, mantendo o Brasil como 
maior produtor mundial.

No ano passado, Mato Grosso foi 
o maior produtor de cereais, legumi-
nosas e oleaginosas do país, seguido 
pelo Paraná, por Goiás e o Rio Grande 
do Sul.

Em relação ao valor da produção, 
Mato Grosso, destaque nacional na 

produção de soja, milho e algodão, 
continua na primeira posição no 
ranking, aumentando sua participa-
ção nacional para 16,8%, novamente 
à frente de São Paulo, destaque no 
cultivo da cana-de-açúcar. O Paraná, 
maior produtor nacional de trigo e 
segundo de soja e milho, ocupou, em 
2020, a terceira posição em valor de 
produção, à frente de Minas Gerais, 
destaque na produção de café.

“O Rio Grande do Sul, que teve 
a produtividade de boa parte das 
culturas de verão afetadas pela estia-
gem prolongada no início de 2020, 
apresentou retração de 6,9% no valor 
de produção agrícola, caindo para a 
quinta posição no ranking, com par-
ticipação nacional de 8,1%”, informou 
o IBGE,

Os 50 municípios com os maiores 
valores de produção agrícola do país 
concentram 22,7% (ou R$ 106,9 bi-
lhões) do valor total da produção agrí-
cola nacional. Desses 50 municípios, 
20 eram de Mato Grosso, seis da Bahia 
e seis de Mato Grosso do Sul.

Sorriso (MT) manteve a lide-
rança entre os municípios com 
maior valor de produção: R$ 5,3 
bilhões, ou 1,1% do valor de produ-
ção agrícola do país. Em seguida, 
vieram São Desidério (BA), com R$ 
4,6 bilhões, e Sapezal (MT) com R$ 
4,3 bilhões.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Produção agrícola em 2020 bate novo 
recorde e atinge R$ 470,5 bilhões
NÚMEROS | Dados constam 
da publicação Produção 
Agrícola Municipal (PAM) 
2020, divulgada nesta quarta 
22 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística

Cultura agrícola que mais contribuiu para a safra 2020 foi a soja, principal produto da pauta de exportação nacional 

O aumento da arrecadação 
decorrente da recuperação 
econômica e a elevação de 

receitas extras fi zeram a equipe 
econômica melhorar a projeção de 
défi cit primário neste ano. Segundo 
o Relatório Bimestral de Avaliação 
de Receitas e Despesas, divulgado 
nesta terça-feira 22, a estimativa de 
resultado negativo em 2021 passou 
de R$ 155,4 bilhões em julho (1,8% 
do Produto Interno Bruto, PIB) para 
R$ 139,4 bilhões (1,6% do PIB).

O défi cit primário representa o 
resultado negativo nas contas do go-
verno desconsiderando os juros da 
dívida pública. As estimativas estão 
melhores que a meta determinada 
pela Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), de R$ 247,1 bilhões 
para o Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social e Ban-
co Central), com a possibilidade de 
abatimento até R$ 40 bilhões de gas-
tos relacionados ao enfrentamento 
da pandemia de covid-19.

Divulgado a cada dois meses, 
o Relatório Bimestral de Avaliação 
de Receitas e Despesas orienta a 
execução do Orçamento. Com base 

nas estimativas de arrecadação, de 
gastos obrigatórios, de desempenho 
da economia e de cumprimento do 
teto de gastos, o governo defi ne o 
quanto contingenciará (bloqueará) 
ou descontingenciará (liberará) do 
Orçamento.

Orçamento de 2021 havia sido 
integralmente descontingenciado 
no relatório anterior, em julho. Por 
causa do cumprimento do teto de 
gastos, o governo deverá bloquear 
R$ 288,4 milhões, considerado um 
valor residual pela equipe econô-
mica, até o próximo relatório, em 
novembro.

Receitas e despesas
A previsão de receitas líquidas 

aumentou para R$ 1,508 trilhão, 
valor R$ 31,5 bilhões superior ao do 
relatório anterior. Além do cresci-
mento da economia, que se refl ete 
no pagamento de mais impostos, o 
valor foi impulsionado pelo cresci-
mento de R$ 19,5 bilhões em recei-
tas não administradas.

As novas projeções para as re-
ceitas não administradas foram 
infl uenciadas principalmente pela 

alta no pagamento de dividendos 
de estatais ao Tesouro (+R$ 7,9 bi-
lhões), motivada pela melhoria do 
lucro das estatais, e em royalties de 
recursos naturais (+R$ 7,7 bilhões), 
decorrentes do aumento do preço 
do petróleo no mercado internacio-
nal.

A estimativa para o gasto foi 

elevada em R$ 15,5 bilhões, para R$ 
1,647 trilhão. Além do crescimento 
de R$ 3,9 bilhões nos gastos com 
a Previdência Social, contribuiu 
para a revisão a Medida Provisória 
1.062/2021, que liberou crédito ex-
traordinário de R$ 9,1 bilhões para 
o Ministério da Saúde enfrentar a 
pandemia de covid-19. Pela legisla-

ção, créditos extraordinários estão 
fora do teto de gastos.

Apesar do crescimento das des-
pesas nos últimos dois meses, o re-
latório prevê que a despesa primária 
fechará 2021 em 19% do PIB, abaixo 
dos 19,3% registrados em 2018. 
Para 2022, caso o Orçamento seja 
aprovado conforme o texto enviado 
pela equipe econômica, a proporção 
deverá cair para 17,5% do PIB, pro-
porção inferior à registrada em 2014 
(18,1%). Na avaliação do Ministério 
da Economia, essa melhora deve-se 
ao teto federal de gastos.

O relatório também prevê que 
a Dívida Bruta do Governo Ge-
ral (DBGG), principal indicador 
usado nas comparações interna-
cionais, deverá fechar 2021 em 
81,2% do PIB. Em 2020, a DBGG 
tinha subido para 88,8% do PIB 
por causa da emissão de títulos 
públicos que custeou diversos 
gastos relacionados à pandemia, 
principalmente o auxílio emer-
gencial e o programa de ajuda 
aos estados e municípios. Para 
2022, o relatório estima que a 
DBGG cairá para 79,8% do PIB.

Governo melhora projeção de déficit primário 
EM 2021

Previsão de receitas líquidas aumentou para R$ 1,508 trilhão 

CLAUDIO NEVES/PORTOS DO PARANÁ
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DIVULGAÇÃO

O Movimento dos Policiais An-
tifascismo é recente, mas tem 
ganhado a adesão em diferen-

tes estados brasileiros desde a sua 
expansão nacional, a partir de 2017. 
De acordo com os representantes do 
grupo, a movimentação propõe mu-
danças estruturais nas forças de se-
gurança para adequação a demandas 
sociais, mas, principalmente, da pró-
pria categoria. No Rio Grande do Nor-
te cerca de 80 agentes de segurança, 
entre policiais civis, PMs e bombeiros, 
integram do movimento.

“Nós não somos antipolícia, so-
mos a favor de uma polícia que se 
norteie por critérios técnicos e de 
efi ciência, melhor para a sociedade 
e para os policiais”. A declaração é do 
policial civil Pedro Chê, coordenador 
geral do Movimento dos Policiais An-
tifascismo no RN.

Pedro Chê diz que, atualmente, 
as polícias não dão espaço para a 
gerência da sociedade sobre as cor-
porações, o que faz com que essas 
unidades atendam mais a “interesses 
corporativos” do que públicos. “E, 
muitas vezes, foge também da efi -
ciência do resultado. O que a gente 
quer é distanciar os interesses cor-
porativos que não sejam alinhados à 
sociedade”, complementa.

Dentro dessa discussão, ainda 
segundo Chê, o movimento propõe 
a reformulação da carreira policial. 
“Só no Brasil a carreira policiais de 
algumas instituições (como bombei-
ros e PM) ou você entra embaixo, ou 
entra em cima. Isso não se aplica em 
nenhum outro lugar do mundo”, afi r-
ma Pedro Chê, se referindo à divisão 
entre ofi cias e praças para o ingresso 
nas corporações.

Para o Movimento dos Policiais 
Antifascismo, o ideal era que todo 
agente de segurança começasse o 
trabalho pela base. “O policial co-
meçaria na base da instituição, para 
ele aprender como é ser um policial 

de rua, a conviver com as pessoas, 
dialogar, saber como é a dureza do 
trabalho de rua e suas difi culdades, 
aprender a mediar confl itos. Depois, 
a partir de méritos seus internos, ele 
iria subindo. Aliás, não só por mérito, 
mas de acordo também com a qua-
lidade desse policial enquanto líder, 
enquanto gestor. É assim que aconte-
ce no mundo inteiro”, explica.

Pedro Chê defende que esse mo-
delo estimularia mais os policiais a 
realizar suas atividades diárias, pois 
daria oportunidades iguais de cresci-
mento.

Desmilitarização
Outra bandeira do Movimento 

de Policiais Antifascismo é a desmili-
tarização da polícia. Pedro Chê reco-
nhece que o termo causa estranheza 
entre os cidadãos comuns, leigos, 
mas diz que isso ocorre por não se ter 
clareza do que se trata essa proposta.

“Saber atirar, utilizar de entradas 
táticas em ambientes para a prisão 
de criminosos, nada disso é militaris-
mo. É técnica policial”, acrescenta o 
coordenador geral do movimento no 
RN. Chê afi rma que esse militarismo 
posto em questão diz respeito muito 
mais a procedimentos internos das 
corporações e gestão de pessoal do 
que a segurança pública. “E atrapa-
lha”, reforça.

Segundo Pedro Chê, policiais mi-
litares cometem suicídio quatro vezes 
mais do que a população comum e 
isso pode estar ligado diretamente ao 
tratamento que recebem no trabalho, 
a partir do modelo militarista. “Achar 
que isso vem do nada e que não re-
sulta em problemas para a sociedade 
é loucura. É claro que esse policial 
adoecido, e hoje tem 15% de policiais 
adoecidos mentalmente diagnosti-
cados, vai interferir na prestação de 
serviço à sociedade”, argumenta. 

Ele afi rma que a desmilitariza-
ção traria às corporações ambien-
tes mais saudáveis, democráticos, 
transparentes e de maior controle 
social. “Não é fazer com que as polí-
cias andem desarmadas, ou parem 
com ações ostensivas. Não tem 
nada a ver com isso. A polícia dos 
Estados Unidos e muitas europeias, 
por exemplo, não são militariza-
das”, afi rma. 

Para além disso, esclarece Pedro 
Chê, o militarismo em sua essência 
defende o combate a um inimigo, 
o que não necessariamente é o tra-
balho da polícia. “Isso é muito ruim 
dentro de uma sociedade, porque 
não existem lados opostos. Todos es-
tão dentro dessa sociedade, mesmo 
o bandido. Ele não está em um lado 
oposto, no sentido de que ele tam-
bém está sujeito à lei. Então estamos 
todos do mesmo lado, a sociedade, e 
sob o cumprimento da lei”, discorre.

“Não se pode fazer uma guerra 
com a sua própria população. Isso 
não é política pública, e polícia é 
política pública. O exército militar 
precisa existir e deve servir para a 
defesa da soberania do país”, com-
plementa Pedro Chê.

O policial civil afi rma ainda que 
essas instituições militares se fecham 
ao diálogo com o restante da socie-
dade, tratando de sua regulação e 
controle somente entre os próprios 
policiais. “As instituições não são 
abertas ao diálogo e não há abertura 
para os cidadãos comuns fazerem 
questionamentos. Seria interessante, 
por exemplo, que organizações como 
conselho de bairro tivessem espaço 
para discutir junto às polícias como 
estão sendo as abordagens, as ações 
em cada localidade, e cobrar o traba-
lho desses policiais”.

Chê argumenta que a modifi ca-
ção estrutural acarretaria diretamen-
te em uma maior efi ciência policial. 
“O que nós precisamos é de controle 
social, transparência nas ações e 
nos números para que possamos ter 
uma sociedade e uma polícia mais 
aproximadas, porque não existe ser-
viço policial bem feito sem consenso 
popular. Se a população não está in-
cluída na segurança pública, ela não 
participa diretamente. Esse modelo 
que praticamos hoje é o que coloca 
o Brasil onde está, com alguns dos 
piores números do mundo na segu-
rança”.

Pedro Chê diz que o Movimento 
dos Policiais Antifascismo busca 
trazer melhorias diretamente ao 
convívio social, às práticas policiais 
e promover a defesa da categoria 
policial. “Algumas pessoas acredi-
tam que a segurança pública que 
existe é essa que está aí. Então cria 
um time que quer uma polícia mais 
truculenta e outro que não quer po-
lícia. Nós não somos nem de um ti-
me, nem de outro. Entendemos que 
o serviço policial é necessário, mas 
que precisa ser voltado à efi ciência 
e à lei. Defendemos uma polícia 
do povo, para a população e que, 
realmente, traga resultados. E não 
apenas se revele a partir de dados, 
inclusive, letais. Nossa perspectiva é 
a redução de crime, não a elimina-
ção de pessoas”, fi naliza.

Movimento dos Policiais Antifascismo 
cresce e ganha adesão em vários estados 
SUGESTÃO | Movimento dos 
Policias Antifascismo quer 
mudanças nas forças de 
segurança para atender 
a demandas sociais e da 
própria categoria

Pedro Chê: militarismo em sua essência defende o combate a um inimigo, o que não necessariamente é o trabalho da polícia

ONDE SURGIU?

O Movimento dos Poli-
ciais Antifascismo existe des-
de 2016 e, fruto uma reunião 
de policiais, juristas e intelec-
tuais. O músico e compositor 
Marcelo Yuka, fundador d’O 
Rappa, foi um dos patroci-
nadores do movimento. A 

partir disso, os integrantes 
identifi caram a necessidade 
de sair das reuniões fechadas 
e levar a discussão para den-
tro das forças de segurança. 
O Movimento de Policiais 
Antifascismo se expandiu a 
partir do Fórum Social Mun-

dial, em 2017, que aconteceu 
em Salvador (BA). Depois dos 
diálogos no seminário fi cou 
acordada a criação de uma 
movimentação nacional com 
presença nos diferentes esta-
dos brasileiros. 

No Rio Grande do Norte 

havia já um grupo chamado 
Policiais Pensadores, capita-
neado pelo PM João Maria 
Figueredo. O grupo tinha 
ideias afi ns à movimentação 
nacional e, com base na deli-
beração feita no Fórum Social 
Mundial, transformou-se na 

base potiguar do Movimento 
dos Policiais Antifascismo. No 
Brasil, o movimento tem apro-
ximadamente 1.000 agentes 
de segurança, entre guardas 
municipais, policiais federais, 
rodoviários, civis, militares, 
bombeiros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021- SMS
PROCESSO N° 1493/2021

Objeto: Contratação de empresa Especializada para a realização da Obra de Serviços de Reforma e 
Manutenção na UBS Maria Soares da Costa.
Tipo: Empreitada por menor preço unitário.
Realização: 08/10/2021
Hora: 09:00. Horas.
Local de realização: Sala de reunião da Secretaria Municipal de Administração. Rua: Idalino de 
oliveira, 106, Bairro Centro, Mossoró - RN, 59.600 -135. Obtenção do Edital: On-line gratuitamente 
pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link Licitações, por condução de dispositivos de 
informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no horário de expediente de 07h30min às 13h00min, 
na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro 
Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra – Presidente/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN
AVISO DE SUSPENSÃO A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2021
A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber a todos interessados que está SUSPENSO o Processo Administrativo nº 093/2021, na 
modalidade Tomada de Preços N° 003/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 
(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
DIX-SEPT ROSADO/RN, nas condições especicadas neste Edital e de acordo com as 
necessidades descritas no Projeto Básico, que estava inicialmente aprazado para o dia 24 
de setembro de 2021 (sexta-feira) às 09:00h na sede da Prefeitura Municipal de Gov. Dix-
Sept Rosado/RN, Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro (Setor de Licitações). A suspensão se 
fez necessária haja vista o provimento de impugnação interposta, a qual elenca a necessidade 
de reticação no BDI constante do Projeto Básico, Anexo I do Instrumento Convocatório, cujo 
sofrerá alteração/modicação no referido PB, inclusive, com alteração de valores, sendo 
necessária a devida correção para evitar danos ao erário na execução do feito. Enfatiza-se 
ainda que a Administração Pública, mediante o princípio da autotutela, poderá rever seus 
próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los/suspendê-los por 
motivo de conveniência ou oportunidade, conforme estabelece o Supremo Tribunal Federal e o 
Art. 53 da Lei 9.784/99 que trata deste princípio. Maiores informações pelo e-mail: 
cpldixsept@gmail.com. Após as devidas correções no Instrumento Convocatório, será 
remarcada nova data de sessão pública, devidamente publicada nos Diários Ociais.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 22 de setembro de 2021
NELIANE PRISCILA DE MEDEIROS GUIMARAES
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 09/2021- SMS
PROCESSO N° 1492/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização da Obra de Serviços de Reforma e 
Manutenção na Unidade Básica de Saúde Dr. Helênio Gurgel.
Tipo: Empreitada por menor preço unitário.
Realização: 11/10/2021.
Hora: 09:00. Horas.
Local de realização: Sala de reunião da Secretaria Municipal de Administração. Rua: Idalino de 
oliveira, 106, Bairro Centro, Mossoró - RN, 59.600 -135. Obtenção do Edital: On-line gratuitamente 
pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link Licitações, por condução de dispositivos de 
informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no horário de expediente de 07h30min às 13h00min, 
na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro 
Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra – Presidente/CPL.

A Petróleo Brasileiro S./A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Renovação de Licença de Operação para 01 Oleoduto 6” REP-A/CAM-L, com extensão 
de 13,8 km, localizado no campo de Produção de REDONDA PROFUNDO, BOA VISTA 
e CANTO DO AMARO, situados no município de Areia Branca/RN.
Licença de Alteração para Ampliação na Estação Coletora Central de ET-B localizada 
no campo de Produção de ESTREITO, situado no município de Carnaubais/RN.
Renovação de Licença de Operação para 01 poço 7-CAM-1255D-RN, localizado no 
campo de Produção de CANTO DO AMARO, situado no município de Mossoró/RN.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.
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

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
POSTO SÃO LUIZ LTDA – POSTO SÃO LUIZ I – CNPJ nº 08.397.499/0001-24 torna público conforme a 
Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 21/09/2021, o Pedido da Licença Ambiental de 
Operação para funcionamento de um Posto de Combustível na AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 2815 – 
LAGOA NOVA – NATAL - RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer 
esclarecimento. 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
A QUASAR PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE LTDA, CNPJ: 41.865.090/0001-60, 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 UFV Quasar, localizada na zona rural do município de 
Santana do Matos/RN.  

 
Gilberto Gonçalves Simões 

Representante Legal 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA CNPJ: 08.249.708/0001-92, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença Simplificada, para Beneficiamento de Sal Marinho, localizada, Localidade Avenida Rio Branco, 
1504/20, Doze Anos, Cep: 59.605-210– Mossoró/RN. 
 

Frediano Jales Rosado 
Empresário  

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
VILA ESPÍRITO SANTO I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 34.043.696/0001-55, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Operação da Central Eólica Vila Espírito Santo I, com prazo de validade até 20/09/2027, 
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A Prefeitura de Mossoró, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Meio Am-

biente, Urbanismo e Serviços Urba-
nos (SEIMURB), lança nesta quin-
ta-feira 23, o programa “Mossoró 
Verde”. O lançamento será realizado 
às 16h, no Parque Municipal Profes-
sor Maurício de Oliveira, Centro.

O programa tem o objetivo 
de tornar Mossoró um município 
melhor arborizado, ocupando áre-
as verdes e ainda oportunizando 
alcançar uma cidade sustentável. 
O “Mossoró Verde” buscará o for-
talecimento das políticas de edu-
cação ambiental no município, 
bem como mobilizar a população 
e também promover melhorias e 
bem-estar nas dimensões climáti-
ca e ambiental.

As políticas públicas para 
arborização do município serão 
detalhadas durante o lançamento 
do programa “Mossoró Verde”. Na 
ocasião, serão apresentados os 
objetivos, metas, produção e dis-
tribuição de mudas e estratégias a 
serem adotadas pela Prefeitura.

Prefeitura lança nesta quinta 
programa “Mossoró Verde”

OBJETIVO | Iniciativa buscará 
o fortalecimento das políticas 
de educação ambiental no 
município 

Políticas públicas para arborização 
do município serão detalhadas 
durante o lançamento do programa 

DIVULGAÇÃO



Geral •Natal, quinta-feira, 23 de setembro de 2021 11

JOANA LIMA/SECOM

As experiências inovadoras de 
arborização urbana e os pro-
jetos desenvolvidos em prol da 

recuperação ambiental de Natal, pela 
Prefeitura de Natal e também por bió-
logos, geólogos, engenheiros fl orestais 
de universidades e ongs, foram deba-
tidos durante o I Seminário Planta 
Natal, realizado nesta terça-feira 21 no 
Parque da Cidade Dom Nivaldo Mon-
te para marcar o Dia da Árvore.

O prefeito Álvaro Dias participou 
do seminário e na ocasião anunciou 
a meta do projeto Planta Natal para 
2022, que é o plantio de 10 mil mudas 
de árvores em 100 dias, aproveitando 
o período chuvoso que começa em 
março até julho. “Estou feliz pela 
adesão da população e pelo sucesso 
deste seminário que tem participa-
ções importantes de pesquisadores 
e fortalece a consciência coletiva em 
prol da arborização da cidade. Já te-
mos 7.100 árvores plantadas e agora 
vamos nos preparar para começar 
mais este desafi o que é difícil, pois 
pretendemos, corajosamente, plan-
tar dez mil árvores em 100 dias. Fa-
çam as contas aí, são 100 árvores por 
dia, é muita coisa. Mas vamos fazer 
de Natal uma cidade cada vez mais 
agradável, bem arborizada para que 
todos nós possamos ter uma melhor 
qualidade de vida”, afi rmou o chefe 
do executivo municipal.

“Vi aqui experiências e soluções 
inovadoras que vamos incrementar 
com este mutirão participativo de 
especialistas, das secretarias da Pre-
feitura e de entidades da sociedade 
civil”, disse ainda. Álvaro Dias tam-
bém destacou a prioridade no de-

senvolvimento de mudas e coleta de 
sementes de plantas nativas. “Vamos 
valorizar as árvores nativas já aclima-
tadas aqui como os oitis, craibeiras, 
pau d ‘arco”, ressaltou. 

Para a secretária executiva da 
Prefeitura de Natal, Danielle Mafra, 
responsável pela organização do 
Seminário, o objetivo foi alcançado 
por reunir os principais projetos de 
arborização desenvolvidos em Natal. 
“Queremos que se juntem ao Planta 
Natal no desafi o de plantar as 10 mil 
árvores que sonhamos. É importante 
que as pessoas abracem a ideia de 
plantar árvores, mas, que também 
assumam a postura para cuidar das 
mesmas”, destacou.

Palestras
O titular da secretaria de Meio 

Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
Th iago Mesquita, abordou em sua 
palestra o tema “Mudanças climá-
ticas x Arborização em Ambientes 

Urbanos”, no qual tratou de questões 
como o crédito de carbono, acordos 
internacionais e sustentabilidade. De 
acordo com Mesquita, infelizmen-
te somos um dos países que mais 
desmata e promove queimadas no 
mundo. “Nunca tivemos uma política 
séria ligada ao tema. E os municípios 
e  estados precisam ser instruídos 
quanto a isso. Sem essas políticas o 
Brasil é líder em desmatamento e 
estamos no topo dos países que con-
tribuem para o aumento do efeito 
estufa”, disse. Formado em Ecologia 
e mestre em Bioecologia, o gestor 
alertou para a necessidade de com-
preender que não há sustentabilida-
de se não houver desenvolvimento 
socioeconômico. 

O Seminário teve como fala de 
encerramento  a “importância das 
árvores urbanas para as cidades em 
desenvolvimento”, que é parte do 
estudo desenvolvido pelo biólogo 
da UFRN Bruno Rafael Morais de 

Macêdo, que atualmente é titular da 
Superintendência de Infraestrutura 
da UFRN e consultor ambiental de di-
versos projetos. O biólogo esclareceu 
sobre os erros cometidos pelas pes-
soas no plantio de árvores citadinas, 
destacando espécies de melhor ade-
quação urbana, a gestão de riscos, 
levando em consideração aspectos 
como acidentes, problemas fi tossa-
nitários, danos para a população. 

O biólogo destacou as árvores 
propícias, que são as pioneiras ou 
secundárias como o Ipê amarelo e 
o Ipê roxo. “A seleção realizada pela 
prefeitura de Natal já é bastante sa-
tisfatória para a formatação de cor-
redores urbanos sustentáveis”, disse. 
Por outro lado, falou que algumas são 
problemáticas, como os eucaliptos, 
cajueiros e coqueiros. 

O prefeito Álvaro Dias tirou dú-
vidas com o biólogo sobre as árvores 
de crescimento rápido, como o Nim 
da Índia, que tem virado moda em 

alguns municípios e condomínios, 
mas tem suscitado críticas de am-
bientalistas. Segundo Bruno Rafael, 
o Nim não é considerado uma árvore 
extremamente problemática, mas 
ela não contribui com a diversidade 
ambiental e pode ter um impacto de 
risco nas estruturas urbanas.

O I Seminário Planta Natal 
também abriu espaço para apre-
sentação de trabalhos inovadores 
e pesquisas que abordam a impor-
tância do refl orestamento das ci-
dades para coibir as áreas quentes. 
Exemplo do vice-diretor do Horto 
do Pitimbu, José Ramos, especiali-
zado na coleta de sementes raras 
como o abricó-de-macaco, barri-
guda e o visgueiro, com fl orações 
de impacto visual. E de Kaleb Me-
lo, advogado e ativista ambiental 
que abordou o valor fi nanceiro e 
a importância do inventário das 
árvores, um projeto que começa a 
fl orescer em parceria com a Prefei-
tura. Kaleb desenvolve um projeto 
em parceria com a Prefeitura de 
Natal na aplicação do QRCode para 
mapeamento das árvores da cida-
de. O ambientalista listou alguns 
dados da recente pesquisa sobre a 
importância da árvore para a popu-
lação de Natal, na qual identifi cou 
que 70% dos natalenses utilizam 
árvores de alguma forma e 80% têm 
alguma memória afetiva relaciona-
da a ela. 

Realizado pela Secretaria Exe-
cutiva da Prefeitura, o I Seminário 
Planta Natal integrou secretarias 
municipais e entidades da socieda-
de civil com Secretária de Serviços 
Urbanos (Semsur), Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), Urbana, Planta 
Natal, Parque da Cidade, Guarda Mu-
nicipal, o Conselho Comunitário da 
Cidade Satélite (Concitel), Horto Par-
que das Serras, Associação dos Ci-
clistas do RN (Acirn), Supermercado 
SuperBox e um grupo de escoteiros.

Prefeito Álvaro Dias anuncia plantio 
de 10 mil árvores em 100 dias
PLANTA NATAL | Realizado 
pela Secretaria Executiva da 
Prefeitura, Seminário integrou 
secretarias municipais e 
entidades da sociedade civil

“Vamos valorizar as árvores nativas já aclimatadas aqui como os oitis, craibeiras, pau d ‘arco”, ressaltou Álvaro Dias

Com mobilização entre Judi-
ciário, Executivo, escritores 
e escritoras, movimentos so-

ciais e pessoas privadas de liberda-
de, a segunda edição da Jornada de 
Leitura no Cárcere começou nesta 
terça-feira 21 destacando a impor-
tância dos avanços recentes na área 
para a estruturação de uma política 
de leitura intramuros com fortaleci-
mento da cidadania, do protagonis-
mo e da integração social. Um dos 
destaques na abertura foi a apro-
vação recente da Resolução CNJ n. 

391/2021, em que o plenário do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) re-
gulamentou a remição de pena por 
meio de práticas sociais educativas. 
     A Jornada é uma realização do 
CNJ e do Observatório do Livro e da 
Leitura, com apoio do Departamen-
to Penitenciário Nacional (Depen), 
por meio do programa Fazendo Jus-
tiça, que tem ainda o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud) como parceiro. Estão 
participando mais de 8,5 mil pesso-
as em unidades prisionais em todo o 

país, além de outras 800 pessoas ins-
critas, que acompanham o evento 
ao vivo pelo canal do CNJ no YouTu-
be. “Esta segunda edição da Jornada 
de Leitura no Cárcere é uma nova 
oportunidade de valorizar práticas 
promissoras que reúnam magistra-
tura, profi ssionais e voluntários da 
educação, servidores penais e pes-
soas privadas de liberdade em torno 
da garantia desse que é um direito 
universal”, destacou o coordenador 
do Departamento de Monitoramen-
to e Fiscalização do Sistema Carce-

rário e Sistema de Medidas Socioe-
ducativas do CNJ, juiz Luís Lanfredi.
   O magistrado ressaltou que o 
evento se fi rma no calendário do 
CNJ como estratégia fundamental 
para a promoção do diálogo e para 
o fortalecimento da atuação do Po-
der Judiciário na garantia do acesso 
à leitura e à escrita no conjunto dos 
direitos fundamentais. “Ao longo 
das próximas três tardes estare-
mos aqui reunidos com escritores 
e escritoras das mais diversas ver-
tentes, valorizando a diversidade e 

propondo um chamamento para 
que possamos, juntos, fortalecer 
o direito ao livro e à leitura como 
caminho inequívoco da promoção 
do convívio e da solidariedade.”
      De acordo com a diretora-geral 
do Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), Tânia Fogaça, so-
mente em 2021 foram distribuídas 
mais de 266 mil obras literárias a 
unidades prisionais dos 27 estados, 
com investimentos de cerca de R$ 
4,5 milhões provenientes do Fundo 
Penitenciário Nacional. 

Leitura no Cárcere destaca avanços em políticas
SEGUNDA JORNADA
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
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fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana revo-
ga a portaria de número 

020/2020 – STTU/GS, de 19 de 
março de 2020, que autorizava o 
estacionamento ao lado do cantei-
ro central, praça e jardim público, 
como forma de facilitar o acesso às 
unidades de saúde durante a pan-
demia de covid-19. A publicação 
saiu no Diário Ofi cial do Município 
desta quarta-feira 22.

De acordo com a STTU, a deci-

são levou em conta critérios como 
a atual cobertura vacinal covid-19, a 
signifi cativa redução no atendimen-
to de pessoas acometidas pelo vírus 
nos hospitais e centros de testagem.

Ainda de acordo com o órgão, 
os educadores e agentes de trânsito 
estarão nestes locais esclarecendo 
sobre a mudança no decreto. A par-
tir do dia 3 de outubro, a STTU re-
toma a fi scalização normalmente, 
com a aplicação de multas, em caso 
de desobediência.

Revogada autorização 
para estacionar ao lado 
de praças e canteiros

PORTARIA

SOLIDARIEDADE | Setecentas cestas de alimentos foram entregues, na última semana, às 
famílias dos municípios de Serra Negra do Norte, Caicó, Florânia, Jucurutu e Messias Targino 

Por meio do Movimento Agro 
Fraterno, a Federação da Agri-
cultura, Pecuária e Pesca do 

RN (FAERN) realizou a doação de 
700 cestas de alimentos, na última 
semana, às famílias de Serra Negra 
do Norte, Caicó, Florânia, Jucurutu 
e Messias Targino. A ação de doação 
contou com apoio dos Sindicatos 
Rurais dos municípios e Prefeituras. 
Anteriormente, mais de 1.300 cestas 
foram entregues pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural do RN 
(SENAR/RN) às famílias em situação 
de crise alimentar no RN.

O Agro Fraterno é um movi-
mento liderado pelo Sistema CNA/
SENAR, pela Organização das Coo-
perativas Brasileiras (OCB) e pelas 
entidades do Instituto Pensar Agro 
(IPA) que se reuniram em uma cor-
rente solidária para ajudar as famí-
lias mais necessitadas atingidas pela 
grave crise gerada pela pandemia da 
Covid. Cada cesta de alimentos en-
tregue às famílias pesa 15 kg. A ação 
de solidariedade deve atender mais 
de 3 mil famílias de todo o estado do 
RN. “É um movimento de todos os 
produtores rurais do Brasil, estamos 
compartilhando um pouco da nossa 
produção com aquelas pessoas em 
situação de vulnerabilidade”, desta-
ca o presidente do Sistema FAERN/
SENAR, José Vieira.

Em Messias Targino, 100 famí-
lias foram contempladas. Uma das 
benefi ciadas com uma cesta foi a 

senhora Ana Lúcia, agricultora, ela 
agradeceu pela doação de cesta de 
alimentos. “Muito satisfeita porque 
lá em casa estava sem nada e eu pre-
cisando muito, chegou na hora que 
eu mais precisava”, disse.

O presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Jucurutu, Rui 
Lopes, enfatizou que além dos cur-
sos gratuitos que o SENAR/RN ofere-
ce, chegou com mais uma ação que 
benefi cia às famílias de produtores 
rurais do nosso município “Foram 
200 cestas que ajudaram famílias ca-
rentes. Só temos que agradecer por 
essa ação de solidariedade”.

“Agradeço a parceria da Faern/
Senar com o nosso município, não 
tivemos como atender todos, mas 

priorizamos aqueles mais necessita-
dos e que moram na zona rural”, des-
tacou Th ássia Assunção – secretária 
de Assistência Social de Florânia.

A prefeita de Messias Targino 
reforçou a importância da ação de 
solidariedade que o setor agro está 
promovendo. “Foi extremamente 
importante o Agro Fraterno em nos-
so município, agradeço ao Sistema 
Faern/Senar por Messias Targino ser 
um dos municípios contemplados 
com 100 cestas de alimentos”, disse 
Shirley Targino. Quem estava sem 
alimento em casa para alimentar os 
fi lhos agradeceu pela doação no mo-
mento mais oportuno. Dona Franci-
mar Ferreira, de Caicó agradeceu a 
Faern/Senar pela doação.

Federação da Agricultura do RN 
doa alimentos no Seridó e Oeste

O poder da hortelã 

José Vieira: movimento compartilha produção com pessoas em vulnerabilidade

A partir do dia 3 de outubro, a STTU retomará a fi scalização normalmente

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/STTU

Hoje vou falar para vocês da hortelã, que 
é super popular e fácil de cultivar. Quer 
plantar? Até em apartamento pode e o 

cheiro no ambiente fi ca sensacional. Vamos aos 
poderes dela? 
 Ajuda a secar: ela ajuda a desinfl amar o cor-

po e auxilia na oxidação das células de gordura, 
favorecendo a perda de peso.
 Melhora a digestão: a hortelã relaxa os mús-

culos do estômago e melhora o fl uxo da bile, que 
o corpo usa para digerir gorduras favorecendo um 
funcionamento do seu intestino e contribuindo 
para a barriga sequinha. 
 Diminui o inchaço: com propriedades diu-

réticas, as folhas de hortelã melhoram o funcio-
namento dos rins e do organismo como um todo, 
favorecendo a redução do inchaço e diminuindo 
os gases o que elimina a sensação de estufamento. 
 Reduz o estresse: ela possui efeitos tranqui-

lizantes, que atuam diretamente no cérebro, fa-
zendo com que o corpo consiga relaxar com mais 
facilidade, reduz a sensação de fadiga e é ótima 
para reduzir o estresse. 
 Aumenta a imunidade: a hortelã ajuda no 

tratamento de gripes, resfriados, sintomas de 
asma e outros problemas respiratórios. Ela atua 
como um poderoso antioxidante, deixando o sis-
tema imunológico mais forte. 

DICA! 
Eu gosto de consumir as folhinhas nas saladas, no suco detox e em outras preparações 

também. Fica uma delícia com abacaxi! O chá também é uma ótima opção para aproveitar-

mos o poder desse alimento. 
Gostou de conhecer os poderes da hortelã? Vem comigo toda a semana!
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 
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100 ANOS 
Quase um carnaval! Assim foi a 

festa das manas Carol e Cláudinha 
Emereciano. Com uso obrigatório 
de camisetas coloridas, o festejo 
que começou pela tarde, entrou 
noite adentro, com todas cantando 
alto e feliz no salão do Class, em 
Petrópolis, onde homens abajur 
é um painel de bolas coloridas 
recepcionava os convidados.

*
Sonhei que era fevereiro e 

acordei no carnaval, o tema da 
festa, inspirou as convidadas a sair 
dos pretinhos básicos e investir em 
cores vivas no complemento do 
look. Laurita Arruda, Lyssa Dantas 
e Lu Benfi ca foram destaque e 
fugiram do óbvio. Irmã das ani-
versariantes, Tinesa Emereciano 
também acertou na escolha!

Bacana as meninas terem 
tornado o momento também soli-
dário: as contribuições vão servir 
para a compra de bebedouros para 
a paróquia São José de Anchieta.

SOLAR
É hoje que o estilista Marcus 

Ramalho lança ofi cialmente a co-
leção Sob o Sol, seu Summer 2022 
que vem cercado de estilo e cor. Ele 
produziu peças únicas, bordadas 
a mão e voltadas para o empode-
ramento feminino. Durante todo 
o dia, a partir das 10h recebe em 
grande estilo na loja da Potengi, 
ao lado do amado Félix Nunes. 
A coluna vai marcar presença. 
Marcus Ramalho consegue lâ alma 
feminina e traduz isso em forma 
de vestidos, saias, blusas , calças e 
acessórios exclusivos. Vale a pena 
conferir!

PRAIA E MONTE 
Essa é uma grande novidade!
O Praia Shopping, em Ponta 

Negra, vai ter em suas dependên-
cias uma escola. O lançamento do 
Colégio Monte ocorre no próximo 
dia 07 de outubro. A nova insti-
tuição de ensino segue padrões 
internacionais e promete o melhor 
programa bilíngue do Brasil. 

VERGONHA
A coruja viu. Vereadores de 

vários municípios passaram por um 
grande constrangimento durante 
reunião com a governadora Fátima 
Bezerra, essa semana. Estimulados 
pelo Ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério Mari-
nho, os edis cobraram do estado a 
adesão ao programa federal Casa 
Verde Amarela. Na reunião, desco-
briram que a ação de construção 
de casas, não é aberta a estados, 
o que é estabelecido pelo próprio 
MDR, e sim, apenas a municípios 
e ao Distrito Federal. A informação 
consta do próprio site do Ministério 
e foi apresentada pelo titular da 
Habitação no estado, Pablo Th iago, 
aos parlamentares que entenderam: 
perderam tempo com a questão. 

VALOR 
Maria Luiza Fontes, vice-pre-

sidente do CDL, não esconde o 
entusiasmo com o projeto Rede 
Mulher de Valor. A iniciativa que 
transformar a vida de mulheres 
tornando-as empreendedoras de 
fato, principalmente valorizando as 
trabalhadoras informais, egressas 
do sistema prisional e aquelas com 
medida protetiva. Conduzido por 
15 embaixadoras será lançado hoje, 
às 15h, no Espaço Neuma Leão. Na 
ocasião, a palestra sobre Branding 
com propósito, ministrada Maria 
Brasil, especialista em comunicação 
estratégica e gestão de marcas. 

                                   *
O Rede Mulher de Valor é um 

exemplo claro da importância da 
representatividade e de como faz 
diferença quando as mulheres 
ocupam espaços. O CDL é o caso 
onde há poucas mulheres em casos 
de diretoria e ainda é considerada 
uma entidade eminentemente 
masculina. É hora de atualizar.

MESFETEJO
Na próxima quinta a coluna 

festeja um mês e também comemora 
a chegada da primavera, recebendo 
20 convidadas, na bela Casa Haroldo. 
O chef preparou um jantar em três 
etapas e os brindes fi cam a cargo da 
Adega Farret. O número de convida-
das se dá pela limitação e exclusivida-
de do espaço.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Carol Emereciano, Diego Marcel, Gabriel Terceiro, Murilo Barros Júnior, Felipe Nunes, Carol Bezera, Edson Matias e Carminha Santos 

BOAS & CURTASDESTAQUE
Felipe Alonso, Eduardo Farias e Nicolas Deleon anun-

ciam a segunda edição do festival a “Melhor Coxinha de Natal”. 
Começa hoje e vai até o dia 26 com 11 participantes.
A Feira Nacional do Camarão ocorre entre os dias 16 e 19 de 

novembro, no Centro de Convenções. Itamar Rocha, presidente da 
Associação Brasileira dos Criadores lança o evento próximo dia 22 de 
setembro.
No mesmo local onde por anos funcionou o Papi, na 

Afonso Pena, será inaugurada no dia 12 de outubro, a materni-
dade Dr Delfi n Gonzalez. Do mesmo grupo do grupo do Hospital 
Rio Grande.
O Grupo Promove e a Xmil Entretenimento trazem a Natal a 

grande turnê de 40 anos do Roupa Nova. Show no Boulevard Hall, no dia 
05 de novembro. 

Inteligente mesmo, às vezes, 
é quem se faz de doido!“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

B-DAY Murilo Barros Júnior

DIVULGAÇÃO

A vontade de empreender sempre 
existiu na vida de KARLA VERUSKA, 
como dentista, já o fazia. Dedicada 
à vida pública, nos últimos tempo 
deu uma pausa. Foi aí que chegou 
o convite para ocupar uma área do 
espaço Marina Portela, em Petrópo-
lis. Assim nasceu o Kave Casa Café, 
um local leve do tipo onde a gente 
vai com as amigas, descontrair, 
desopilar. Quanto à política, ela diz 
que nunca sairá da sua vida e nem 
da de qualquer cidadão. “Podemos 
até dizer que não nos envolvemos 
mas, diariamente, temos questões. 

Família linda de 
Roberto Neves e 
Fernanda Rocha 
com os fi lhos Davi 
e Maria, nos cinco 
meses da caçula

A matriarca Lenise Pinto em pose com os fi lhos, Uianê 
Azevedo, Jussara Pinto, Jussana Paiva e Aimberê 

 A odontologia e infl uence Ingrid Araujo, 
dando spoiler da nova coleção Marcus Rama-

No centro e em noite de vivas, Luciana 
Dantas ladeada por Bia Nelson, Gabi 

As festivas Emerecianas, 
Cláudinha, Tinesa e Carol
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Logo cedo, Vênus e Urano batem de frente e pedem 
cautela com dinheiro, e procure melhorar sua interação 
com pessoas mais velhas. A Lua entra em Touro ainda 
pela manhã e isso vai trazer à tona a sua habilidade 
para identi car novas oportunidades lucrativas.

A Lua vai brilhar em Touro ainda pela manhã, por isso, se 
precisa terminar tarefas que dependem de colaboração 
de outras pessoas, adiante isso na sua agenda, tá? Depois, 
você pode se isolar um pouco e será mais fácil cuidar de 
assuntos que não dependem tanto de outras pessoas.

Com a Lua de mudança para o seu signo, talvez 
você possa focar em alguns assuntos que  caram 
pendentes. A boa notícia é que tudo o que 
depende apenas do seu esforço tende a correr 
melhor a partir de agora.

No que depender das estrelas, o trabalho pode correr 
melhor logo cedo se você mantiver a atenção nas tarefas 
de rotina. Mas a Lua logo coloca os relacionamentos em 
destaque, por isso, parceria, sociedade ou trabalho em 
equipe  cam mais favorecidos.

A Lua em Touro logo cedo pede mais tranquilidade 
para lidar com assuntos complicados. Seu pique 
pode cair e talvez você consiga resultados 
melhores no trabalho se agir no seu canto, sem 
chamar muita atenção.

Com a Lua de mudança para Touro, agir com mais 
responsabilidade será o caminho para conseguir 
o que deseja, ok? É melhor não  car sonhando 
acordado/a nem esperar que tudo se resolva num 
passe de mágica.

Esta quinta começa tensa com a troca de farpas 
logo cedo entre Vênus e Urano -- a convivência 
com algumas pessoas talvez não seja tão tranquila 
quanto você gostaria, especialmente nas amizades.

Apesar do clima meio tenso logo cedo, a Lua está de 
mudança para o seu paraíso astral e promete dar uma 
agitada geral nesta quinta! Você vai contar com uma 
dose extra de charme e criatividade, o que sempre vem 
a calhar no trabalho, especialmente se lida com crianças.

A tensão entre Vênus e Urano logo cedo já anuncia 
que a quinta começa tensa. Com os astros jogando 
contra, os assuntos do trabalho podem exigir 
atenção redobrada. É melhor você ter cautela para 
não deixar suas ambições fugirem do controle.

Com Vênus e Urano se estranhando logo cedo, o clima 
 ca pesado em casa e vai precisar de muita paciência para 
terminar o café da manhã sem brigar com ninguém em 
casa. A Lua está de mudança para Touro e os assuntos 
domésticos continuam exigindo atenção ao longo do dia.

Conversas difíceis, situações imprevistas ou um bolo de 
última hora são alguns exemplos do que está reservado 
para essa manhã, Virgem. Se está precisando terminar 
um serviço ou se precisa de colaboração de outras 
pessoas no trabalho, escolha as palavras com cuidado.

Nesta quinta, a Lua vai destacar as comunicações 
e você terá mais habilidade para expor ideias e 
pontos de vista, além de convencer os outros sem 
tanto esforço. Gostou?

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
Com produção de A Fábrica, 
começou a ser gravada a nova 
temporada do “Vai que Cola” 

para o Multishow, com estreia em 
novembro...... Serão 40 episódios, 

homenagens a Paulo Gustavo e 
muitas participações especiais...... 
Por exemplo, Nany People, Jeniff er 
Nascimento e Nando Rodrigues.
Netfl ix está anunciando para 27 
de outubro a segunda temporada 
de “Sintonia”, série com Christian 

Malheiros, Jottapê e Bruna 
Mascarenhas.O “SBT Rio”, diário, 
da Isabela Benito, foi repaginado, 

mas continua com os ingredientes 
de sempre. Está na pista.“A Praça”, 
do SBT, nesta quinta, terá Marcelo 
Medici como convidado especial.
Record confi rma para 3 de outubro 

a estreia do ”Canta Comigo Teen”, 
com Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro.
Charles Gavin apresenta na 

próxima segunda, 22h30, no Canal 
Brasil, nova temporada de “O Som do 

Vinil”. Serão mais 13 episódios.

Presta atenção
Vale ressaltar que a geração dos 

jogos da Libertadores da América é 
da TV Conmebol. SBT e Fox Sports, 
no caso das brasileiras, só colocam 
no ar.

E também nenhuma responsa-
bilidade com as pisadas de bola que 
geralmente acontecem. Por exem-
plo: bola rolando e imagem fechada 
em um jogador que não tinha nada 
a ver. Além de outros.

Por outra
Por parte do SBT, providências 

em curso para a transmissão da fi -
nal da Libertadores, jogo único, em 
Montevideo.

Dia 27 de novembro. Narrador, 
comentaristas e repórteres no está-
dio Centenário.

É preciso incluir
Em toda aquela lista de mexidas 

ao longo deste 2021, faltou incluir 

Evaristo Costa, que saiu da CNN 
Brasil.

Ou que saíram com ele, por sinal 
de uma forma das mais indelicadas.

Também foi
Agradecendo a todos, o diretor 

de programas Ricardo de Barros es-
tá se despedindo da Rede TV!.

Assim como todo o pessoal do 
“Encrenca”, ele também vai embora.

Trabalho inédito
Em “Um Lugar ao Sol”, na Globo, 

próxima das nove, Marieta Severo 
fará a Noca, uma mulher forte e com 
um passado de muitos segredos.

É avó de Lara (Andréia Horta). 
Meio que discordando o tempo to-
do, uma não vive sem a outra.

Próximos passos
Um dos destaques de “Gênesis”, 

protagonista da fase Abraão, Zécar-
los Machado, agora vai de cinema e 

teatro.
Em novembro, vai rodar “Sara, 

Lia e Leia”, nome provisório ainda de 
um fi lme de Monica Carvalho. Já no 
comecinho de 2022, a montagem de 
“Papa Highirte”, do Oduvaldo Vianna 
Filho, com o Grupo Tapa de Teatro.

Silêncio
Adriana Lessa já está realizando 

audições para um projeto, que vem 
aí, agora no streaming. Por enquan-
to, só isso. Não pode falar mais nada.

Mas depois de 30 anos, ela volta-
rá a trabalhar com o Sebastian, por 
ocasião do 24º Prêmio Top of Mind 
de RH, dia 21 de outubro.

Por escrito
Ordem geral no SBT: segundo 

comunicado distribuído na terça-
-feira, todos os funcionários e co-
laboradores terão que apresentar 
atestados de vacina.

Obrigatório.

Televisão teve uma 
noite de terça para 
ninguém se queixar

Quem dera todas as noites 
na TV fossem como a da última 
terça-feira. Pena mesmo que não 
é sempre assim.

Faixa nobre, o SBT mostrou 
dois brasileiros em campo, Pal-
meiras e Atlético MG, primeiro 
dos encontros, iniciando a dis-
puta por uma vaga na fi nal da 
“Libertadores”.

Vira de canal, Record: “Fa-
zenda” do jeito que todo mundo 
gosta, com a votação da primeira 

LIBERTADORES/INSTAGRAM
roça. A primeira também da Adria-
ne Galisteu, já como nova “dona” do 
programa, tentando administrar da 
melhor maneira possível as dissi-
dências dos 21 participantes.

E mais: na Globo foi dia do “Th e 
Masked Singer Brasil”, programa 
caprichado, uma das boas novi-
dades da temporada, com Ivete 
Sangalo mandando ver e apresen-
tações que chegam a surpreender 
pela qualidade.

Pensa que acabou? Que nada. 
Na Band, para um público bem 
defi nido, teve o “MasterChef ”, com 
a eliminação do Pedro, arquiteto 
de 29 anos, que está em busca de 
uma oportunidade para mudar de 
carreira.

Fala sério, faltou alguma coisa?

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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O cultivo de forrageiras, plantas 
que servem de alimento para 
animais, é muito comum no 

Semiárido brasileiro. A palma forra-
geira, um tipo de cacto comestível, é 
utilizada para reforçar a alimentação 
de rebanhos da região em períodos 
de estiagem. A espécie é objeto de 
estudo de um grupo do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecno-
logia Baiano (IFBaiano), mas ainda 
existem barreiras entre as pesquisas 
acadêmicas e os produtores rurais.

Para romper essa distância, pes-
quisadores, entre os quais Bruno Gui-
marães, professor do Campus Gua-
nambi, com apoio da Universidade 
Estadual de Montes Claros (Unimon-
tes), criaram uma plataforma digital 
para facilitar o acesso às informações 
sobre as técnicas de cultivo da planta.

Durante o doutorado, Bruno Gui-
marães publicou mais de dez estudos 
científi cos relacionados à sua tese 
sobre dois importantes segmentos 
da pesquisa com a palma forrageira: 
tamanho de parcelas experimentais 
e modelos biomatemáticos para 
predição da produtividade. Nesses 
estudos, o professor constatou que os 
agricultores não tinham fácil acesso 
às pesquisas geradas pela instituição. 
Daí surgiu a ideia de criar um am-
biente digital para facilitar a circula-
ção desse conhecimento.

“A linguagem científi ca, a limita-

ção de idioma, normalmente em In-
glês, ou mesmo o acesso às informa-
ções sobre a palma forrageira são de 
difícil localização, o que se confi gura 
um obstáculo entre o meio científi co 
e o produtor rural que necessita das 
orientações técnicas de forma direta 
e acessível”, explica.

Na plataforma, o público inte-
ressado tem acesso a vídeo aulas, 
informações sobre os segmentos 
produtivos da palma forrageira, re-
sumos, dissertações, teses, artigos 
científi cos, notícias, dentre outros da-
dos. “A plataforma digital tem como 
principal característica a compilação 
das diversas fontes e formatos das 
informações técnicas sobre a palma 
forrageira em um só lugar de maneira 
prática, rápida e acessível”, informa.

A rede digital pode ser acessada 
pelo site www.palmaforrageira.com.
br ou pelo aplicativo Palma Forragei-
ra, disponível, de forma gratuita, para 
todos os smartphones com sistemas 
Android e iOS. Em 2020, o programa 
“PalmaForrageira” foi registrado pelo 
Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial (Inpi). Para Bruno Guimarães, 
a certifi cação pela entidade pública é 
gratifi cante. “É o coroamento do êxito 
de todo o esforço empreendido pelos 
profi ssionais do IFBaiano e institui-
ções parceiras, não somente durante 
o estágio de pós-doutoramento, mas 
sim de todo o reconhecimento de 
mais de uma década de estudos, pes-
quisas e atividades de extensão com a 
palma forrageira”, destaca.

O software, que conta com a co-
laboração de diversos profi ssionais, 
tem sido aceito entre os produtores 
rurais e outros usuários. “Apesar de os 
produtores rurais serem os grandes 
protagonistas de acesso às platafor-
mas digitais, esse sistema tem sido 
utilizado por diversos tipos de usuá-

rios, como acadêmicos, profi ssionais, 
extensionistas e professores. O acesso 
às nossas plataformas não se restrin-
ge aos usuários no Brasil, mas de ou-
tros países”, afi rma.

Desafios
O pesquisador destaca que, para 

explorar todo o potencial produti-
vo que a palma forrageira oferece, 
é necessário entender dois grandes 
alicerces para a construção da produ-
tividade efetiva em campo nas mais 
diversas realidades do nosso Semiá-
rido:

“O primeiro desafi o é a produ-
ção do conhecimento com todo o 
rigor estatístico e científi co, por 
meio de intensas atividades de 
pesquisas aplicadas e contextua-
lizadas no campo para dirimir as 
adversidades climáticas, limitações 
técnicas e difi culdades de manejo 
de forma geral. A este propósito, o 
IFBaiano já estuda a palma forragei-
ra há mais de dez anos, com vasto 
conhecimento acumulado sobre a 
cultura, desde o plantio até a colhei-
ta. O segundo é a acessibilidade e 
aplicabilidade prática deste conhe-
cimento, normalmente, construído 
pelas universidades/instituições 
públicas, nas propriedades rurais”.

Ele conta como se deu a cons-
trução da solução buscada em sua 
pesquisa: “Em nosso estudo de 
pós-doutoramento, propusemos 
a construção de uma plataforma 
digital para fomentar o acesso à 
informação de maneira fácil, gra-
tuita e objetiva. Com isso, todos 
aqueles que se interessam pelo te-
ma podem obter as mais diversas 
informações sobre a cultura em 
um só lugar, com as diferentes fon-
tes e formatos do conteúdo, com a 
linguagem acessível”.

Aplicativo ajudará 
produtores no cultivo 
de cacto comestível

FORRAGEIRA | Espécie é 
objeto de estudo de um 
grupo do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano (IFBaiano)

Em 2020, o “PalmaForrageira” foi 
registrado pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (Inpi)

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
ATIAIA ENERGIA S A, CNPJ: 06.015.859/0001-50, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para a EOL 
Olinda 6 e 7, localizado no município de Galinhos/RN. 
 

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino 
Diretor Presidente 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: Sra. FLORA MARINA QUEIROZ PEDROSO, brasileira, estudante, solteira, portadora da Cédula de identidade 
RG n° 4.528.896 – SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o n° 144.136.334-31, residente e domiciliada na Rua Paulo Roberto de 
Souza Acioly, n° 1.800, bairro do Bessa, João Pessoa-PB, CEP: 58.035-110, que vem através de sua advogada 
substabelecida, Dra. Rayanne Antunes Maia Neves da Silva, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RN n° 17.849, sendo 
esse ato de substabelecimento realizado pelo Dr. FRANKLIN CUELLAR SALAZAR MIRANDA DA ROSA, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RJ n° 118.307, com endereço profissional na Rua Três Poderes, n° 257, Centro, Tibau do Sul-
RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 613, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 26,54m² (vinte e seis metros e cinquenta e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município  de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.001.01.0971.0000.2 e sequencial n° 
1.000118.2, CEP: 59.178-000.  cujas características, são as seguintes: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 3,50m, com o Sr 
Francisco Caetano Junior e a Sra Vandete Caetano do Nascimento; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 7,60m, com o Sr 
Francisco Caetano Junior e a Sra Vandete Caetano do Nascimento; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 3,50m, com a Avenida 
Baia dos Golfinhos; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 7,60m com a Sr Francisco Caetano Junior. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 50.000,00. A requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do 
CNJ, ficam o Sr. Francisco Caetano Junior, a Sra. Vandete Caetano do Nascimento,   bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 23.09.2021

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

CONCESSÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 
21/09/2027, a Licença Operação nº 2021-165988/TEC/LO-0215 referente ao 
Sistema de Abastecimento de Água localizado no Município de Assú, no 
Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

Central Eólica Amanhecer VII, CNPJ nº 41.815.039/0001-44, torna público que está requerendo ao Instituto 
de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia, para o 
empreendimento Complexo Eólico Amanhecer, localizado nos municípios de Touros e Pureza - RN. 
 

Maira Zanduzzo – Gerente Ambiental  

 

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 090/2021
A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber a todos interessados que está SUSPENSO o Processo Administrativo nº 090/2021, na 
modalidade Tomada de Preços N° 001/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
DIX-SEPT ROSADO/RN, nas condições especicadas neste Edital e de acordo com as 
necessidades descritas no Projeto Básico, cujo estava  aprazada para o dia 29 de 
setembro de 2021 (quarta-feira) às 09:00h na sede da Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept 
Rosado/RN, Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro (Setor de Licitações). A suspensão se fez 
necessária haja vista o provimento de impugnação interposta, a qual elenca a necessidade de 
reticação no BDI constante do Projeto Básico, Anexo I do Instrumento Convocatório, cujo 
sofrerá alteração/modicação no referido PB, inclusive, com alteração de valores, sendo 
necessária a devida correção para evitar danos ao erário na execução do feito. Enfatiza-se 
ainda que a Administração Pública, mediante o princípio da autotutela, poderá rever seus 
próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los/suspendê-los por 
motivo de conveniência ou oportunidade, conforme estabelece o Supremo Tribunal Federal e o 
Art. 53 da Lei 9.784/99 que trata deste princípio. Maiores informações pelo e-mail: 
cpldixsept@gmail.com. Após as devidas correções no Instrumento Convocatório, será 
remarcada nova data de sessão pública, devidamente publicada nos Diários Ociais.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 22 de setembro de 2021
NELIANE PRISCILA DE MEDEIROS GUIMARAES
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

 
CONCESSÃO LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

  
WF CERVEJARIA LTDA, CNPJ n° 30.471.988/0001-38, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO com validade até 
10/09/2023 para a FABRICAÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES localizada na Fazenda Macedônia, S/N, Zona 
Rural, Brejinho-RN.  

WILLIAN GUTH  
PROPRIETÁRIO 
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RODRIGO FERREIRA
@rodrigoferreirarn

@rodrigoferrelra
rodrigoedu18@gmail.com

RN voltará a ter público nos 
estádios a partir deste domingo

Depois de mui-
ta insistência 
por parte de 

clubes e Federações 
estaduais, a Confe-
deração Brasileira 
de Futebol (CBF) 
emitiu nota técnica 
autorizando a volta 
do público aos es-
tádios nos jogos da 
Série D, desde que 
sejam respeitadas as medidas sanitárias vigentes em cada um dos 
Estados que ainda tenham representantes no certame. No caso do 
RN, a notícia foi extremamente festejada por ABC e América, que 
seguem vivos na disputa. O Alvirrubro será o primeiro benefi ciado, 
tendo inclusive iniciado ontem (22) a venda de ingressos para o jogo 
de domingo (26) contra o Moto Club-MA. Os valores variam de R$ 
200 (inteira premium) a R$ 50 (meia leste). Foram colocados 6 mil 
bilhetes à disposição.

ASSESSORIA / ARENA DAS DUNAS

Limitação
Pelo decreto em vigência do 

Governo, o América poderá, neste 
domingo, disponibilizar até 30% da 
ocupação da Arena das Dunas (pouco 
mais de 9 mil). Além disso, o clube te-
rá de se responsabilizar por fornecer o 
acesso à praça apenas a pessoas que 
já tenham completado o esquema 
vacinal (duas doses). Quem tomou 
só uma não pode entrar, a menos que 
não esteja com a D2 em atraso.

Testagem
Muitos torcedores me pergun-

taram sobre se a testagem para 
Covid-19 será exigida no acesso aos 
estádios. Pelo que consta no decreto 
do Governo, não. A única exigência 
é exatamente a do esquema vacinal 
completo. Se tiver tomado as duas do-
ses, fi ca apto a entrar. Caso contrário, 
mesmo que apresente um teste nega-
tivo para Covid, o torcedor não terá 
autorização para acessar a praça.

A seleção brasileira de vela ini-
ciou nesta quarta-feira 22 os 
treinamentos para o evento-

-teste da SSL Gold Cup, considerada 
a Copa do Mundo da modalidade. 
As disputas serão no Lago Neuchâ-
tel, na Suíça, entre a próxima segun-
da-feira 27 e o dia 3 de outubro. A de-
legação nacional reúne dez atletas, 
entre eles os bicampeões olímpicos 
Robert Scheidt (que é o comandante 
da embarcação nacional), Martine 
Grael e Kahena Kunze.

“Temos uma equipe boa no pa-
pel, que precisa velejar bem junta. O 
Brasil tem uma oportunidade legal 
de contar com esse time. Montamos 
uma boa tripulação e agora preci-
samos nos entrosar”, disse Scheidt, 

maior medalhista do país em Olim-
píadas, à assessoria da Confedera-
ção Brasileira de Vela (CBVela).

“Reunimos talentos de diferen-
tes áreas, mas formar um time é 
sempre um desafi o. O mais impor-
tante agora é reunir o time, dividir 
as funções no barco. Formar a tri-
pulação mesmo. Vai ser um apren-
dizado, pois nem todo mundo 
velejou nesse barco”, completou 
o bicampeão olímpico, que será o 
timoneiro da equipe.

Além de Scheidt, Martine e 
Kahena, a tripulação terá mais dois 
velejadores que defenderam o país 
na Olimpíada de Tóquio (Japão): 
Gabriel Borges e Henrique Haddad. 
Completam a equipe André “Boche-
cha” Fonseca (representante do Bra-
sil em três edições dos Jogos), Joca 
Signorini (campeão da Ocean Race, 
mais antiga regata de volta ao mun-
do), Henry Boening Maguila, Alfredo 
Rovere e Juninho de Jesus.

O evento-teste com partici-

pação brasileira será o segundo 
da SSL Gold Cup e terá barcos de 
Argentina, Croácia, Estônia, Hun-
gria, Israel, Omã e Suíça. O primei-
ro iniciou no último dia 13 e termi-

nou no domingo 19, com vitória da 
África do Sul. Uma terceira disputa 
ocorrerá entre 11 e 17 de outubro, 
com embarcações de Espanha, Di-
namarca, Polônia, Suécia, Áustria, 

Eslovênia, Peru e Sérvia.
A Copa do Mundo de vela será 

realizada entre maio e junho do 
ano que vem, também na Suíça. 
O torneio reunirá 56 equipes (uma 
por nação), que competirão em 
veleiros de 47 pés (14,30 metros de 
comprimento), cedidos pela orga-
nização. A ideia é que cada barco 
tenha os dez melhores velejadores 
do respectivo país.

“Um campeonato entre nações é 
muito legal. A vela fi nalmente terá o 
equivalente a uma Copa do Mundo 
de futebol. O objetivo é fazer o bar-
co da forma mais simples possível. 
Se colocar muita tecnologia, cria-se 
difi culdade para velejar. Mas não é 
um barco fácil, pois terá uma série 
de detalhes. O que vai valer é a ca-
pacidade de a tripulação manusear 
os cabos e ajustar as velas”, desta-
cou Bruno Prada, gerente da equipe 
brasileira e medalhista olímpico nos 
Jogos de Pequim (China) e Londres 
(Reino Unido).

Vela: Brasil terá campeões olímpicos 
em evento-teste da Copa do Mundo

MARTINA ORSINI/SSL GOLD CUP

POTENCIAL |  Delegação 
reúne, entre dez atletas, 
os bicampeões olímpicos 
Robert Scheidt, Martine 
Grael e Kahena Kunze

Copa do Mundo de vela será realizada entre maio e junho de 2022, na Suíça

Angústia
Se do lado do América a festa es-

tá sendo feita por causa da liberação 
da CBF, no ABC o sentimento é de 
angústia. Isso porque a nota emitida 
pela Confederação diz que o “equilí-
brio técnico” precisa ser respeitado 
em confrontos mata-mata. Ou seja, 
para ter torcida na volta, terá de ter 
tido também na ida. Ocorre que o 
Piauí, de onde vem o adversário do 
ABC, ainda não liberou a presença 
do público nos estádios.

Forçação
Se daqui para amanhã (24) 

o Governo do Piauí não publicar 
decreto autorizando o retorno do 
público nas praças esportivas esta-
duais, o 4 de Julho fi cará impedido 
de convocar seu torcedor para o 
jogo. E sendo assim, o ABC também 
fi ca com a limitação, uma vez que 
precisará cumprir a recomendação 
de igualdade de direitos exigida pela 
CBF na nota publicada.

Consciência
Com o sinal verde da CBF e o ca-

minho aberto no RN, nos resta ago-
ra torcer para que as pessoas que 
vão aos estádios potiguares neste 
primeiro momento respeitem as re-
comendações do decreto. Que não 
façam o que fi zeram os mineiros 
recentemente em Belo Horizonte. 
Se o decreto fala para usar máscara, 
use. Se exige distanciamento, cum-
pra. Só assim teremos um retorno 
seguro.


