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Prefeito Álvaro Dias e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na solenidade ocorrida na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim

Ex-senador José Agripino: “Partido que pretende representar o centro no Brasil”

GERAL. 11 |  A Secretaria Municipal 
de Educação concluiu estudo que 
apontou a real necessidade de vagas 
para escolas e Unidades de Educa-
ção Infantil nas zonas urbana e rural. 
Levantamento integra série de ações 
conduzidas pelo Poder Executivo.

ECONOMIA. 7 |  Pesquisa revela que 
um a cada dois empresários conside-
ra que as condições gerais da econo-
mia brasileira pioraram ou pioraram 
muito nos últimos seis meses (51%).  
Segunda onda da pandemia impac-
tou negativamente o setor. 

ESPORTES. 16 |  O Flamengo não 
poderá mais contar com a presença 
da torcida nos próximos jogos, após o 
Superior Tribunal de Justiça Despor-
tiva (STJD) cassar liminar que permi-
tia que o time realizasse partidas no 
Maracanã com o público.

CIDADES. 8 |  Numa parceria com a 
Polícia Rodoviária Federal, a Secre-
taria de Agricultura, da Pecuária e da 
Pesca começou a capturar animais 
de grande porte soltos pelas ruas do 
centro de Macaíba. O trabalho acon-
tecerá uma vez por semana.

Mossoró planeja 
ampliação de vagas 
em escolas e UEIs

Micro e pequenos 
empresários atestam 
piora na economia

Tribunal impede 
torcedores em 
jogos do Flamengo

Operação captura 
animais soltos nas 
ruas de Macaíba
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 O grande problema político do 
Governo Fátima é não dispor de um 
articulador com representatividade.
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 Eleição majoritária de 2022 só tem 
defi nidas as candidaturas de Fátima 
Bezerra e de Jean Paul Prates.
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 “Sentimento” de Bolsonaro foi 
o bastante para que o ministro 
Queiroga pulasse fi ninho.
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 Diogo Maia: arquiteto é um dos 
queridinhos do momento, quando 
o assunto é cenografi a de festas.
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SIMONE
SILVA

 Planejamentos de ABC e América 
para a temporada de 2021 estão na 
berlinda neste fi nal de semana. 
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RODRIGO
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POLÍTICA. 3 | Ex-senador já fez as contas sobre sua nova sigla: “Esse partido existindo, 
ele terá o maior fundo partidário eleitoral e terá o maior tempo de rádio e televisão”

CIDADES. 9 | Auxiliar de Bolsonaro ressaltou a luta de Álvaro Dias pela construção do Hospital 
Público Municipal e diz que está tentando os recursos para que a obra seja executada

Plano de Expansão da Testagem 
para covid-19 é lançado em Natal 

Agripino comandará fusão 
entre PSL e DEM: “Que 
não quer votar nem em 
Lula, nem em Bolsonaro”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Um simples “sentimento” do 
presidente Bolsonaro bastou 
para que o ministro Marcelo 

Queiroga, da Saúde, pulasse fi ninho.
Não foi uma refl exão ou resultado 

de exaustivos debates ou de estudos 
desenvolvidos por especialistas – foi 
um “sentimento”.

O presidente leu uma mensagem 
no zap, falou com o seu ministro e 
ele mais do que depressa detonou a 
vacinação contra a covid em jovens, 
quando grande parte da Europa, Is-
rael, EUA e até o Chile já estão bem 
adiantados na imunização desse 
público.

Ontem, Queiroga esteve em Na-
tal para lançar tardiamente o Plano 
Nacional de Expansão e Testagem 
para o Novo Coronavírus (num país 
que notoriamente não faz nada dis-
so) e, a pretexto de proteger os brasi-
leiros, voltou a lançar dúvidas sobre a 
vacinação de jovens.

Por causa de uma única morte 
sem nenhuma vinculação compro-
vada com a vacina. 

Bases em evidências internacio-
nais para fazer isso, Queiroga não 
tem nenhuma. Tem, sim, apego pelo 
cargo.

 Alegou o ministro seguir os pas-
sos do Reino Unido, mas não disse 
que o país em questão priorizou os 
mais velhos e começará a vacinar pa-
ra valer o público de 12 a 15 anos já a 
partir da semana que vem. 

Outros países, como os EUA, já 
estão nessa há tempo, mas Queiroga 

realmente não enxerga nada mais do 
que um “sentimento”, uma coceira 
digamos assim, do presidente que 
o elevou a tiracolo para sua live das 
quintas-feiras.  

Sem máscara e com uma cara 
horrível de quem comeu jiló com 
açúcar, Queiroga ouviu Bolsonaro 
chamar o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, de “projeto de ditador” pela 
obrigatoriedade imposta para que 
todos os servidores municipais cario-
cas se vacinem contra a covid.

“Temos projetos de ditadores 
entre governadores do Brasil. Um é o 
Eduardo Paes, do Rio de Janeiro”, dis-
se Bolsonaro sem atentar que Paes é 
prefeito e não governador.

Queiroga ouviu isso com cenho 
franzido já imaginando como en-
frentaria os jornalista em Natal para 
dar veracidade a um sentimento do 
presidente que proferiu a seguinte 
barbaridade em seguida:

 “Não é fácil lutar contra isso (?), 
muita gente quer que eu faça alguma 
coisa contra isso (o pessoal do cerca-
dinho?), mas é difícil. O STF deu so-
brevida à lei e aí você vê os prefeitos 
e governadores fazendo essas barba-
ridades (?)”

A decisão do ministro irritou os 
conselhos de secretários de saúde 
de estados (Conass) e municípios 
(Conasems) que não recomendaram 
suspender a vacinação. 

Mas, afi nal, quem é essa gente per-
to do “sentimento” de um chefe e de 
um ministro sensível às coceiras dele?

Queiroga e o apego ao cargo

Na prática
A medida torna mais caros os 

empréstimos dias depois de uma 
nova alta na taxa básica de juros  
usada pelos bancos para viabili-
zar seus empréstimos. Enquanto 
isso, o governo turbina sua base 
aliada com bilhões do orçamento 
e distribui benefícios para setores 
simpáticos da sociedade, como as 
Forças Armadas.

O decreto
Pelo  decreto publicado nesta 

sexta-feira, as novas alíquotas di-
árias do IOF para pessoas físicas 
subirá de 0,0082% (alíquota anual 
de 3,0%) para 0,01118% (alíquota 
anual de 4,08%). 

Já para as operações para 
empresas, a nova taxa será de 
0,00559% (alíquota anual de 
2,04%), contra  0,0041% (o equiva-
lente a alíquota anual de 1,5%) da 
praticada atualmente.

Repercussão
Especialistas ouvidos pela im-

prensa são unânimes em afi rmar 
que o decreto vem num momento 
péssimo quando o crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
é próximo de zero em 2022. Mas 
como a eleição também será neste 
ano, se o presidente não conseguir 
melar todo o processo antes, vale 
a má intenção.

Precatórios
Mas o  secretário especial de 

Tesouro e Orçamento do Ministé-
rio da Economia, Bruno Funchal, 
avisou nesta sexta-feira que a so-
lução para o Auxílio Brasil depen-
de necessariamente de outra solu-
ção: a dos precatórios e da criação 
de uma fonte de fi nanciamento, 
o que implica o Supremo Tribu-
nal Ferreira, objeto da constante 
esculhambação do presidente da 
República.

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

Senso de justiça
 O presidente Jair Bolsonaro 

decidiu aumentar a alíquota de Im-
posto sobre Operações Financeiras 
(IOF) sobre operações de crédito 
para empresas e pessoas físicas já 
a partir da próxima segunda-feira. 
A medida também atingirá as em-

presas.
No momento em que pesso-

as físicas e empresas nadam em 
dívidas, o presidente só pensa em 
eleição. Mais especialmente no Au-
xílio Brasil, programa proposto por 
Bolsonaro  para substituir o Bolsa 
Família.

Carla Dickson: 
“Governadores tomam
 posse das vacinas”
DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

A deputada federal Carla Di-
ckson (PROS-RN) acompa-
nhou o ministro da saúde 

que cumpriu agenda no Estado nes-
ta sexta-feira 17, para o lançamento 
do Plano Nacional de Expansão da 
Testagem para o Novo Coronavírus. 
O evento aconteceu na praça Gentil 
Ferreira, em Natal, e contou com 
a presença do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, do prefeito de 
Natal, Álvaro Dias (PSDB), e do 
secretário de Saúde da capital poti-
guar, George Antunes.

Na ocasião, a parlamentar 
criticou o discurso de governos es-
taduais que supostamente dizem 
comprar vacinas contra a Covid-19 
para a população. A deputada não 
citou nomes, mas ressaltou que os 
recursos foram provenientes do go-
verno federal.

“Pessoas que tem a cara de pau 
de dizer ‘recurso do governo do Es-
tado’. Nenhum! Para aquisição de 
vacina, o recurso veio do governo 
federal. O governo estadual tem 
a responsabilidade de receber [as 
vacinas] do Ministério da Saúde, e 

repassar para os Municípios. E os 
Municípios fazem a aplicação. Mas 
dizer que houve gasto fi nanceiro 
por parte de governo do Estado e 
prefeitura sobre aquisição de vaci-
na é inverídico e tem que ser com-
batido”, pontuou.

Questionada se os governos es-
taduais estão se apropriando do dis-
curso de aquisição de imunizantes, 
Carla respondeu que sim: “No início 
sim, agora parou mais. Fotos, propa-
gandas e, o mais grave, não faziam 
referência nenhuma ao Ministério 
da Saúde e ao governo Bolsonaro”, 
disse. A deputada também elogiou 
a expansão da testagem para coro-
navírus no Brasil. “Importante para 
manter o comércio aberto e para a 
economia”, frisou ao comentar que 
o objetivo principal é a detecção de 
pessoas assintomáticas.

Carla Dickson é vice líder do go-
verno na câmara federal e faz parte 
da Comissão de Enfrentamento a 
Covid, da câmara federal.  Através 
da comissão, ela tem acompa-
nhado todo o processo de compra 
das vacinas. Visitou os institutos 
Butantan e Fiocruz, em visitas téc-
nicas feita como outro membro da 
comissão.

DIVULGAÇÃO

Carla Dickson: “Para aquisição de vacina, o recurso veio do governo federal”
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Mudança
Pode ter sido por causa do salto 

alto de alguns petistas que o MDB 
do RN resolveu apresentar o nome 
do ex-senador Garibaldi Filho como 
candidato a senador. Esnobado por 
alguns do PT em relação à aliança 
chancelada por Lula, Fátima poderá 
ter o MDB diferente.

Representatividade
O grande problema político do 

Governo Fátima Bezerra é justamen-
te não dispor de um articulador com 
representatividade e com capacidade 
de expressar em certas situações. O 
silêncio de Fátima só corrói relações.

Alianças
A questão negativa em relação ao 

Governo não atende somente pelo 
nome de MDB, possível aliado respei-
tado por Lula e esnobado por alguns 
do PT local. O presidente da Assem-
bleia, Ezequiel Ferreira, nunca deu 
uma palavra em favor do Governo ou 
de Fátima. Tratamento de adversário 
a aliado não termina bem.

JOANA LIMA/SECOM

BOSCO AFONSO
ESPECIAL PARA O AGORA RN

Está defi nitivamente acertado de 
que o Democratas (DEM) e o 
Partido Social Liberal PSL) esta-

rão se fundindo numa nova sigla par-
tidária no Brasil; aqui no Rio Grande 
do Norte, o novo partido será liderado 
pelo ex-senador José Agripino Maia.

Procurado pelo AGORA RN, o ex-
-senador Agripino falou da real possi-
bilidade da fusão das duas siglas com 
a expectativa de que o novo partido, 
que ainda terá a sua denominação 
defi nida entre os seus futuros parti-
dários, atuará como um agremiação 
partidária de centro e antecipou 
que na próxima terça-feira, 21, ha-
verá uma reunião da Executiva para 
avaliar o processo de fusão e marcar 
uma nova Convenção Nacional , se 
for o caso, ainda para este mês de 
setembro e confi rmou: “Agora, a fu-
são é um processo que está em curso 
em ampla perspectiva de aprovação, 

mas os fatos jurídicos não foram ain-
da pronunciados ou praticados. Se 
você me perguntar: na sua opinião, 
vai haver fusão? Eu diria que sim!”

Indagado sobre a denominação 
do novo partido que surgirá com a 
fusão entre o DEM e o PSL, o ex-pre-
sidente nacional do DEM disse: “Eu 
reputo fundamental ser feito através 
pesquisa de opinião pública, um no-
me que traduza a tendência do par-

tido, que é uma tendência centrista, 
liberal democrática. Nem extrema 
direita, nem extrema esquerda”.

Embora a imprensa nacional ve-
nha colocando o novo partido com 
tendências à direita, Agripino foi ca-
tegórico ao afi rmar que “O novo par-
tido sendo fundado, será um partido 
que pretende representar o centro 
no Brasil. O centro democrático, que 
inclusive entendemos que retrata 

o pensamento da maioria do povo 
brasileiro. Uma maioria até silencio-
sa, mas que não quer votar nem na 
extrema esquerda de Lula, nem na 
extrema direita de Bolsonaro”. 

Sobre a grandiosidade da nova 
sigla em seu nascedouro, o ex-gover-
nador do Rio Grande do Norte, José 
Agripino que também já foi presiden-
te nacional do DEM, não quis pre-
cisar o número de integrantes com 

mandatos de deputados estaduais, 
deputados federais e senadores, mas 
antecipou: “Esse partido existindo, 
ele terá o maior fundo partidário elei-
toral e terá o maior tempo de rádio 
e televisão. É, portanto, lógico, um 
partido que poderá agasalhar em seu 
quadro candidatos a presidente da 
República, governador, senador para 
disputar as eleições. Agora, o que o 
centro democrático quer é unir, par-
ticipar, das eleições e eleger candida-
tos do centro democrático”.

Pelo posicionamento ideológi-
co do novo partido, sob a análise 
de quem irá dirigir a sigla em nível 
estadual, a tendência é de eleger de-
putados estaduais e federais e que se 
distanciem da reeleição da governa-
dora Fátima Bezerra, como diz José 
Agripino ao falar do futuro do novo 
partido: “Ele pretende eleger sim de-
putados estaduais e federais aqui no 
Estado. Agora, pretende infl uir sim 
no processo de eleições majoritá-
rias? Com certeza absoluta! Dando a 
sua contribuição com aquilo que ele 
possa oferecer com tempo de rádio e 
televisão e de fundo partidário, para 
que um candidato de centro, nem de 
direita e nem de esquerda, ganhe as 
eleições e reponha o Estado do Rio 
Grande do Norte no trilho do plane-
jamento e da retomada do desenvol-
vimento e do crescimento”.

Agripino: “Nem extrema direita, nem 
extrema esquerda. Será de centro”
FUSÃO | Ex-senador vai 
presidir novo partido no 
RN, que terá o maior fundo 
partidário e maior tempo de 
rádio e TV nas eleições

Agripino: “O centro democrático retrata maioria do povo brasileiro. Maioria silenciosa, que não quer Lula, nem Bolsonaro”

Amizade
O ex-deputado Cláudio Porpino esteve em Recife essa semana, 

onde foi recebido pelo prefeito João Campos, fi lho do ex-governador 
Eduardo Campos. Porpino sempre teve amizade com a família Ar-
raes, avô do atual prefeito. Eduardo Campos era um amigo forte de 
Porpa.

Vacina
A deputada federal Carla Dickson acerta quando critica quem 

se apropria da compra de vacinas, que é feita exclusivamente pelo 
governo Federal. Porém, quando insinua que Fátima fez isso, ela ter-
mina atingindo o marido, deputado Albert Dickson, que é aliado da 
governadora. Tem que ver isso aí.

Quarentena 
A quarentena imposta a determinadas categorias, de 4 anos, pre-

vista no Novo Código Eleitoral, é realmente absurda, como diz o se-
nador Styvenson. É punir quem é honesto só por causa da profi ssão. 

Novo 
O novo partido que nascerá da fusão do DEM com PSL, terá o ex-

-senador José Agripino como líder maior no RN. Com isso, o deputado 
federal General Girão, deverá deixar a legenda e assinar fi cha no PP. 

Líder  
Prefeito Álvaro Dias quer a permanência da vereadora Nina Sou-

za na liderança da bancada governista. Ele pretende conversar com o 
casal Nina/Paulinho Freire para ajustar os ponteiros.

Vou logo avisar: 
Se eu não for mais vice de 

Fátima, vou descer a rampa da 
governadoria com 

essa sunga!
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15 dias após a saída da vereadora 
Nina Souza (PDT), o chefe do 
Executivo natalense continua sem 

líder na Câmara. A equipe do Agora es-
teve na Casa Legislativa conversando 
com alguns vereadores que se pronun-
ciaram sobre o assunto.

Na Câmara, há rumores de que 
existe uma grande possibilidade de 
Nina voltar a assumir a liderança da 
bancada governista.

O vereador Kleber Fernandes (PS-
DB), também cogitado para o posto, 
falou sobre a vontade dele para que Ni-
na volte à liderança, e negou que tenha 
recebido convite para assumir o posto: 
“Não houve convite a mim. Meu desejo 
é que a vereadora Nina reveja e repen-
se sobre a possibilidade de voltar. Um 
posto que ela atuou com muita mes-

tria. Mantêm um bom relacionamen-
to político e institucional com verea-
dores de situação e oposição na Casa. 
Esse entendimento depende de uma 
sintonia política entre ela e o prefeito, 
eu torço para que isso aconteça. Acho 
que pode haver esse ajuste para que 
ela retorne. É uma decisão que cabe a 
ela e ao prefeito”, disse o parlamentar.

Questionado sobre a difi culdade 
de aprovar matérias de interesse do 
Executivo semliderança, Kleber disse 
que não, mas precisa defi nir o nome. 
Segundo ele, até aqui não houve pro-
jetos polêmicos. Porém, o prefeito 
precisa de um líder para direcionar a 
votação.

O vereador Raniere Barbosa 
(Avante), que teve seu nome cogitado 
para o posto, negou que tenha recebi-
do o convite de forma ofi cial: “Fico feliz 
de meu nome ser lembrado por vocês 
da imprensa. Talvez seja por causa da 

nossa experiência. Já fui líder do Exe-
cutivo aqui na Casa, fui presidente, 
e talvez seja por isso, mas não houve 
convite formal.”

Indagado se houvesse o convite ele 
aceitaria, o vereador disse que anali-
saria: “Olha, se eu recebesse o convite 
iríamos analisar e conversar”.

O vereador Preto Aquino (PSD), 
disse que há uma lacuna entre a Câ-
mara e o Executivo. Não há diálogo 
com os vereadores. O prefeito fechou 
as portas de todas a secretarias para os 
vereadores de Natal. Fica difícil aten-
der as demandas das comunidades.”

Nossa equipe apurou que o nome 
do líder será ofi cialmente lançado na 
próxima semana.

A equipe de reportagem tentou 
contato com a vereadora Nina, para 
saber sobre a possibilidade de retorno, 
mas até o fechamento dessa edição, 
não obtivemos resposta.

JOANA LIMA/SECOM

JOANA LIMA/SECOM

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Sem consenso para aprovar as 
mudanças propostas pelo novo 
Código Eleitoral brasileiro, o 

Senado Federal deverá empurrar a 
aprovação do projeto para o próximo 
ano, fazendo com que as novas re-
gras passem a valer somente a partir 
de 2024. Isso porque os senadores 
têm apenas 15 dias para analisar e 
aprovar o texto, que contém mais de 
900 artigos – alguns que promovem 
mudanças profundas nas normas 
eleitorais – a tempo de ser sanciona-
do pelo presidente Jair Bolsonaro até 
o dia 2 de outubro.

Para o advogado e doutor em 
Direito Constitucional, Erick Perei-
ra, é um intervalo de tempo extre-
mamente curto para analisar um 
projeto tão complexo. E pior, que 
não foi sequer debatido com a so-
ciedade. “A grande preocupação é 
essa. O povo precisa entender o que 
acontece no Congresso, precisa 
participar e entender o que, de fa-
to, está sendo proposto e o que vai 
trazer de bom para a sociedade. O 
que o código vai trazer de bom para 
o eleitor? O que estimula a partici-
pação no sistema eleitoral?”, falou.

Erick defende que, mesmo com 

propostas positivas, como a crimina-
lização do Caixa 2 (recursos não con-
tabilizados usados nas campanhas), 
da divulgação de notícias falsas ( fake 
news) e da violência política contra 
mulheres, há temas que merecem 
atenção redobrada. A formação de 
coligações partidárias, novas regras 
para divulgação de pesquisas elei-
torais próximas ao dia do pleito e a 
quarentena eleitoral são alguns des-
ses pontos.

“Acho muito relevante debater as 
coligações, por exemplo, se irão ou 
não retornar. O ideal é que não hou-
vesse esse retrocesso, assim como o 
retrocesso relacionado às pesquisas 
eleitorais, que só poderão ser divul-

gadas até a antevéspera das eleições. 
São mais de 900 artigos quer devem 
ser analisados com cuidado e partici-
pação popular, sem a pressa causada 
pelo pouco tempo até o dia 2 de outu-
bro”, disse o advogado.

Erick citou ainda as cotas de gê-
nero e raça que permitem a conta-
gem em dobro de votos em mulheres 
e negros uma única vez no pleito, 
para fi ns de distribuição de recursos 
do Fundo Partidário e do Fundo Es-
pecial de Financiamento de Campa-
nha (FEFC).

“O que seria do sistema majori-
tário se não tivéssemos as minorias? 
Desde a redemocratização, tivemos 
o voto obrigatório e de lá pra cá não 

discutimos mais isso. Em 1996, tive-
mos a urna eletrônica, em 2010 hou-
ve a Lei da Ficha Limpa e agora esta-
mos discutindo um novo Código. São 
avanços fundamentais, que devem 
ser levados à sociedade, para que ela 
possa entender essas mudanças e as 
consequências que trazem consigo”, 
afi rmou Erick Pereira.

Senadores potiguares querem 
mais tempo

O senador Jean Paul Prates (PT) 
disse que é difícil aprovar um projeto 
tão extenso em tão pouco tempo. “A 
não ser que alguém faça um discur-
so e convença muito que tem algo 
ali muito precioso para as próximas 
eleições, não vejo esse apelo. É muito 

complicado. Vai ter queda de braço 
para uma questão só, a quarentena. 
Imagina para o resto, que são 900 e 
poucos artigos”, afi rmou.

A quarentena eleitoral abordada 
por Jean é um dos pontos criticados 
pelo senador Styvenson Valentim 
(Podemos), que considera injusto 
o período de quatro anos para que 
policiais civis, federais, militares, ro-
doviários federais e guardas muni-
cipais possam disputar cargos eleti-
vos, enquanto juízes e membros do 
Ministério Público devem se afastar 
em defi nitivo de seus cargos. Pelo 
texto aprovado na Câmara dos De-
putados, a medida entrará em vigor 
a partir de 2026.

“O texto a ser votado possui 
propostas que violam a Constitui-
ção Federal e os direitos políticos 
de vários parlamentares em atu-
ação no Congresso. O projeto foi 
discutido na Câmara dos Deputa-
dos a toque de caixa, sem ter sido 
levado ao povo. Nosso objetivo é 
discutir o assunto com calma e 
ouvir a sociedade. Não podemos 
aprovar mudanças alijando todo e 
qualquer debate saudável e neces-
sário”, afi rmou Styvenson.

O deputado federal Walter Alves 
(MDB) não acredita que as mudan-
ças sejam aprovadas para valer já nas 
próximas eleições. “Trata-se de uma 
reformulação ampla na legislação 
partidária e eleitoral. É natural, en-
tão, que existam pontos de polêmi-
ca que devem ser aperfeiçoados no 
processo legislativo, e como o prazo é 
exíguo, não sei se haverá tempo hábil 
para que as mudanças já passem a 
valer para o próximo pleito”, disse.

Jurista defende que alterações do Código
Eleitoral sejam debatidas com a sociedade
MUDANÇAS | Com cerca de 
900 artigos, novo código 
eleitoral enfrenta problemas 
para ser votado ainda este 
ano para valer no pleito de 
2022

Erick Pereira: “O povo precisa entender o que acontece no Congresso, participar e entender o que está sendo proposto”

Nina Souza deixou liderança da bancada na Câmara, sem romper com o prefeito

Álvaro continua sem líder na Câmara e Nina poderá retornar ao posto
BANCADA



Política •Natal, sábado e domingo, 18 e 19 de setembro de 2021 5

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
P
DDDDDDDDDDDDDDD
P

Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

O novo Código Eleitoral
A Câmara Federal aprovou pro-

posta do novo Código Eleitoral (898 
artigos). O Senado terá de votá-lo até 

outubro, para ser válido nas eleições 
de 2022. A seguir alguns pontos das 
mudanças.

Caixa 2
Recursos de campanha não 

contabilizados passam a ser cri-
me. Quem doa, recebe ou faz uso 
dos recursos pode pegar pena de 
dois a cinco anos de prisão.

Crimes
A chamada boca de urna, car-

reatas, comícios, ajudar a trans-
portar eleitores no dia da eleição 
não são considerados crimes na 
nova legislação.

Candidatura coletiva
Fica permitida a candidatura 

coletiva, que consiste, em inte-

grantes de um mesmo partido 
fazerem acordo e se mobilizarem 
para conseguir votos coletiva-
mente. Uma pessoa da chapa 
coletiva é escolhida como porta-
-voz, que terá seu nome ofi cializa-
do e poderá ser votado. Os demais 
terão participação não ofi cial, nas 
discussões e debates políticos.

Pesquisas eleitorais
Proibição de veículos de co-

municação publicarem pesqui-
sas eleitorais no dia das eleições. 
As pesquisas devem ser divulga-
das até a antevéspera da data do 
pleito.

“Balões de ensaio”
A eleição majoritária do RN de 

2022 só tem defi nidas as candida-
turas à reeleição da governadora 
Fátima Bezerra e do senador Jean 
Paul Prates. Os demais nomes 
citados e pesquisados até agora, 
por infl uência dos “marketings 
contratados” (escolha pelo crité-
rio da “clientela”), não passam de 
“balões de ensaios”, dependentes 
de outros fatores para se concre-
tizarem.

Afinamento
As chapas majoritárias no RN 

serão conhecidas com o “afi na-
mento da eleição”, a partir de mar-
ço de 2022, sobretudo se houver 
impacto positivo do lançamento 
da terceira via.

Exemplo
FHC não tinha mandato. Era 

suplente de senador. Perdeu a elei-
ção para prefeito de SP e sua can-
didatura à Presidência foi lançada 
em cima da data fatal do registro 
eleitoral. Ganhou no primeiro 
turno. E naquela época não tinha 
a efi ciente mídia social de hoje, na 
qual tudo se propaga em 24 horas. 
Isso justifi ca não lançar agora o 
nome da terceira via.

Protesto
Representantes de 15 siglas 

(PT, PSDB, MDB e PSD e mais de 
20 movimentos sociais promove-
rão ato público contra o governo, 
no dia 15 de novembro.

Vacinação
Chile foi o primeiro país sul-a-

mericano a vacinar crianças de 6 a 
12 anos contra a covid-19.

Bolsonaro
ONU quer comprovante de 

vacinação para o presidente Bol-
sonaro ter acesso ao plenário da 
Assembleia Geral, a realizar-se 
em Nova York. Integrantes do go-
verno afi rmam que regra não se 
aplicará a chefes de Estado, mas 
o presidente pode ter circulação 
limitada em NY. Péssimo para a 
imagem do país.

Fusão
A fusão entre o DEM e o PSL 

está em momento decisivo. Nos 
próximos 15 dias será defi nido 
se a nova sigla surgirá ou não. No 
RN, o comando continuará com o 
senador José Agripino, em decor-
rência de sua tradição política e 
representatividade nacional.

Uniões homossexuais
Parlamento Europeu vota 

proposta de igualdade dos casais 
homossexuais, com os de sexo 
oposto e famílias, em toda Europa.

Quarentena
Guardas Municipais, policiais, juízes, procuradores e promotores deve-

rão deixar os cargos quatro anos antes da disputa eleitoral, caso decidam 
concorrer.

Fake News
Criação de banco de dados para espalhar notícias fora dos limites da 

disputa eleitoral pode acarretar prisão de dois a quatro anos.

Olho aberto

DISPUTA | Petista reage com naturalidade ao fato de o ex-governador Garibaldi Filho 
participar do pleito de 2022 na condição de candidato ao Senado da República

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

Com a confi rmação do nome 
do ex-governador Garibaldi 
Alves Filho (MDB), para dis-

putar como pré-candidato ao Se-
nado Federal nas eleições de 2022, 
informação obtida com exclusivida-
de pelo Jornal AGORA RN, os rumos 
da corrida eleitoral no Rio Grande 
do Norte, podem tomar outros ca-
minhos e obrigar os pré-candidatos 
que desejam ocupar a mesma ca-
deira que o MDB anseia, a reavaliar 
suas estratégias políticas.  

O pré-candidato à reeleição ao 
Senado, Jean Paul Prates (PT), afi r-
mou: “Sou pré-candidato ao Sena-
do pelo PT. Nosso partido não tem 
dono, decidimos as candidaturas 
coletivamente. Se for de vontade 
do Partido dos Trabalhadores que 
eu seja o candidato, estou pronto 
para concorrer à recondução a essa 
cadeira, conquistada por nós para 
defender os interesses do povo poti-
guar”, explicou. 

O senador petista comentou a 
respeito de uma possível aliança 
no Rio Grande do Norte entre o PT 
e o MDB, ao que tudo leva a crer, 
não rendeu frutos: “Sobre alianças 
e acertos, neste momento, não me 
cabe discutir as eleições do ano 
que vem agora. É um assunto que, 
no PT, se discute em coletivo, com 
a base e com os diretórios. Estou 
focado em continuar o trabalho 
que realizamos no mandato. Um 
trabalho propositivo e que tem 

trazido melhorias ao Rio Grande 
do Norte e representado bem o 
Partido dos Trabalhadores”, enfa-
tizou Jean Paul.

Ao avaliar os impactos que a 
pré-candidatura do ex-governa-
dor terá nas eleições de 2022 no 
Estado, o senador Jean Paul disse: 
“O processo eleitoral só ganha 
com a disponibilidade de um no-
me como o de Garibaldi. Ele tem 
todo o direito e legitimidade de se 
colocar. Qualquer pessoa que es-
teja elegível pode concorrer a um 
cargo nas eleições, inclusive o de 
senador”, analisou.

Membro de uma das famílias de 
maior prestígio político no Estado, 

Garibaldi Alves Filho, é um político 
experiente, começou a sua carreira 
pública em 1971, quando foi eleito 
deputado da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte. Exerceu o 
cargo durante quatro mandatos.  Já 
em 1985, Garibaldi venceu as elei-
ções para a prefeitura de Natal e, 
logo em seguida, foi eleito senador 
(1990) e nos anos seguintes ocupou 
a cadeira de governador do Estado 
por dois mandatos consecutivos. 
Em 2003, Garibaldi Filho retorna ao 
Senado Feral, onde permaneceu de 
2003 até 2019.

Garibaldi é um nome forte, in-
clusive em uma pesquisa de inten-
ção de voto divulgada em agosto 
desse ano, realizada pelo Instituto 
Perfi l, colocava o nome do ex-gover-
nador na liderança na corrida com 
18,17% das intenções para o Sena-
do. Em segundo lugar, aparecia o 
ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo 
Alves com 13%.

Embora não tenham confi r-
mado ofi cialmente, mas há outros 
nomes que sempre aparecem nas 
pesquisas eleitorais para o cargo de 
Senador, como Fabio Faria (Ministro 
das Comunicações), Rogério Mari-
nho (Ministro do Desenvolvimento 
Regional).

Nós entramos em contato com 
o Fábio Faria, ministro de Bolsonaro 
(sem partido), que por meio de sua 
assessoria de imprensa, preferiu não 
se pronunciar a respeito do assunto 
nesse momento. 

O ministro Rogério Marinho não 
atendeu às ligações.

Jean: “O processo eleitoral só 
ganha com a disponibilidade de 
um nome como o de Garibaldi”

Jean Paul: “Sobre alianças e acertos, neste momento, não me cabe discutir as eleições do ano que vem agora”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Sou pré-candidato 
ao Senado pelo PT. 
Nosso partido não 
tem dono, decidimos 
as candidaturas 
coletivamente. Se for de 
vontade do Partido dos 
Trabalhadores que eu 
seja o candidato, estou 
pronto para concorrer

“
JEAN PAUL
SENADOR PT/RN
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Eleições 2022: nominata de 
Paulinho Freire só agrada Álvaro 
Dias se couber Adjuto Dias 

Já é de conhecimento no mundo político da capital 
potiguar, que o presidente da Câmara Municipal, ve-
reador Paulinho Freire, está de saída do PDT. Também 

Paulinho vem articulando uma candidatura a deputado fe-
deral. O partido do ex-senador José Agripino Maia, o DEM, 
estaria de portas abertas para receber Paulinho e vários 
vereadores de Natal. Até aí tudo bem.

Só que as articulações de Paulinho Freire para fortale-
cer o DEM incluem uma nominata com vários vereadores 
e nomes bons na capital potiguar para a Assembleia Legis-
lativa. O intuito de Paulinho é fazer uma série de dobradi-
nhas com seus colegas de Câmara. O prefeito Álvaro Dias 
(PSDB) observa atentamente os passos de Paulinho Freire. 

Quem conversa política com Álvaro Dias nota que ele 
não anda achando a menor graça, Paulinho Freire andar 
incentivando candidaturas a deputado estadual, de vere-
adores em Natal. É que ao incentivar nomes como Tércio 
Tinoco, Luciano Nascimento, Bispo Francisco de Assis, 

Camila Araújo, Robson Carvalho, Raniere Barbosa e até o 
apresentador Luiz Almir, primeiro suplente de vereador... 
Todos esses vão concorrer na capital com o secretário da 
Semtas, Adjuto Dias, hoje no MDB. 

Interessa a Álvaro Dias a nominata com vereadores no 
DEM se Adjuto Dias, seu fi lho, estiver dentro do DEM. Aí, o 
consultor Genildo Pereira já andou revelando que, assim, 
Álvaro Dias topa Adjuto Dias trocar o MDB pelo DEM. Só 
para todos relembrarem, em 2020, o ex-senador José Agri-
pino Maia tentou levar Álvaro Dias para o DEM. Amigos, 
Agripino tem indicações no primeiro escalão do Palácio 
Felipe Camarão. Inclusive, o agripinista Esdras Alves hoje é 
assessor político de Álvaro.

Datafolha I
Nova pesquisa Datafolha, rea-

lizada entre 13 a 15 de setembro, 
onde foram ouvidos 3.667 eleitores 
de forma presencial em 190 cida-
des do Brasil, foi publicada pela 
Folha de S. Paulo. A margem de 
erro é de dois pontos para mais ou 
menos.

Datafolha II
Lula oscila de 46% para 44% e 

Bolsonaro, de 25% para 26%, numa 
hipótese em que o candidato tu-
cano é João Doria (SP), que passa 
de 5% para 4%. Nesse cenário, Ciro 
Gomes (PDT) segue em terceiro 
(de 8% para 9%), tudo dentro da 
margem de erro. Lula vai de 46% 
para 42%, e Bolsonaro se mantém 
em 25%, na simulação em que o 
nome do PSDB é Eduardo Leite 
(RS) —que oscila de 3% para 4%. A 
diferença no cenário com o gaúcho 
é que Ciro Gomes (PDT) pula de 
9% para 12%.

REPRODUÇÃO Datafolha III
Os novos cenários tampouco al-

teram a equação. No mais fechado, só 
com Lula, Bolsonaro, Ciro e Doria, eles 
mantêm as distâncias registradas em 
outras simulações. Lula faz jus à fama 
de rei do Nordeste. Marca 61% das in-
tenções de voto aqui, e enormes 42% 
quando a pergunta é respondida de for-
ma espontânea, sem a apresentação de 
fi chas com os nomes dos candidatos.

Reforma no Fundo Eleitoral 
Para fi ns de distribuição de recursos 

do Fundo Partidário tem uma novidade 
para 2022. O novo texto prevê a conta-
gem em dobro de votos em mulheres 
ou negros uma única vez por pleito. 
Igual regra será aplicada na contagem 
de eleitos, pois esses são os dois critérios 
principais na repartição. A contagem 
em dobro valerá até que ocorra parida-
de política como ação afi rmativa. Fica 
mantida ainda a cota mínima de 30% 
de cada sexo nas candidaturas lançadas 
pelos partidos. 

RESPOSTA | Vereadora do PT fica indignada com discurso do deputado Coronel Azevedo, 
que mandou governador “ter vergonha” , em relação aos gastos feitos na Pandemia

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Essas declarações eu consi-
dero que são lamentáveis 
e contraditórias, porque 

quem deveria na verdade ter vergo-
nha [na cara] é o deputado [Coronel 
Azevedo], que defendeu em diversos 
momentos o tratamento precoce 
[Contra a Covid-19], foi um nega-
cionista, que duvidou da ciência e 
das vacinas”. Foi com essas palavras 
que a vereadora Brisa Bracchi (PT) 
rebateu nesta sexta-feira (17), em 
entrevista ao Jornal AGORA RN, as 
críticas feitas pelo Coronel Azevedo 
(PSC) que “mandou a governadora 
Fátima Bezerra (PT), tomar vergo-
nha [na cara]”. 

A vereadora Brisa disparou con-
tra o Coronel: “Quem deveria ter 
vergonha é quem até hoje é aliado 
a um presidente [Jair Bolsonaro] 
genocida, que deixou a pandemia 
do Coronavírus chegar a esses níveis 
alarmantes, que negou a ciência e 
a compra das vacinas e que ainda 
fez piada sobre o uso das máscaras. 
Então nós do PT, temos é muito 
orgulho do mandato que temos 
construído, do governo que estamos 
fazendo para o povo do Rio Grande 
do Norte”, fi nalizou.

Para a vereadora, “lamentável 
é como essa oposição desqualifi -
cada vem fazendo para tentar des-
construir o governo da professora 
Fátima, porque sabe que a gestão 

da nossa governadora tem tido 
uma altíssima aprovação popular 
de todos do Rio Grande do Norte. 
E essa aprovação não vem do nada 
não e nem cai do céu. É fruto de 
muito trabalho e dos pagamen-
tos dos servidores estaduais em 
dia, mesmo assumindo o Estado 
quebrado fi nanceiramente, por 
conta do desgoverno anterior, em 
situação de calamidade fi scal. E 
não nos enganemos, os repasses 
federais no momento da pande-
mia nem de perto solucionavam 
essa questão. Mas graças com a 
boa gestão, Fátima mostra que é 
possível”, avaliou.

A petista acredita que o Coronel 
Azevedo é muito “contraditório e 
sensacionalista, ao criticar as ações 

de assistência à saúde pública do go-
verno Fátima Bezerra: “É nessa ges-
tão que está acontecendo a maior 
expansão de leitos do SUS em toda 
a história do Rio Grande do Norte. 
Nunca se abriu tantos leitos na rede 
pública no Estado, como estamos 
vendo agora e, que ainda vão fi car 
como patrimônio para o nosso povo 
potiguar”, fi nalizou. 

O deputado estadual Francisco 
(PT) também saiu em defesa da go-
vernadora: “Vergonha deveriam ter 
aqueles que levaram o Rio Grande 
do Norte ao profundo do abismo fi s-
cal e fi nanceiro, herdado pela nossa 
governadora e sua equipe. Mas com 
muito trabalho, honestidade e de-
dicação, nosso Estado vem sendo 
reconstruído. 

“Quem deve ter vergonha na cara 
é Azevedo, aliado de genocida”

Brisa: “Nós do PT, temos é muito orgulho do mandato que temos construído”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Desencorajar a ampliação 
da vacinação é atentado 
à saúde”. A frase é da de-

putada federal Natália Bonavides, ao 
comentar a decisão do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, que sus-
pendeu a orientação de vacinação 
de adolescentes sem comorbida-
des contra a Covid-19 por supostos 
eventos adversos relatados. O fato 
atraiu a atenção de parlamentares 
potiguares que também criticaram 
a restrição ministerial.

“Depois de afi rmar que há ‘ex-
cesso de vacinas’ no país, o minis-
tro disse que ‘estão aplicando va-
cina em quem não deve’. Isso com 
o país chegando a 600 mil mortes 
por covid! O governo Bolsonaro 
trabalha a favor do vírus! Enquanto 
o ministro da saúde faz coletiva sa-
botando a vacinação, o presidente 
pressiona para editar decreto que 
desobriga o uso de máscara e tenta 
participar de evento da ONU sem 
ter se vacinado”, desabafou Natália, 
em uma rede social.

Para o senador Jean Paul Pra-
tes, o fornecimento das doses não 
está acompanhando a necessidade 
apresentada pelos estados e muni-
cípios, com o aumento da confi ança 
da sociedade na vacina. “O ministro 
parece estar sendo acometido dos 

mesmos problemas verifi cados na 
gestão Pazuello. Quando se perce-
bem falhas do Ministério da Saúde, 
ele, infelizmente, atribui o problema 
a outros. Desta vez, ele culpa os esta-
dos pelo descumprimento dos pro-
tocolos nacionais estabelecidos no 
PNI para atribuir a eles a responsa-
bilidade pela falta de imunizantes”, 
afi rmou.

Jean lembrou ainda que o Minis-
tério da Saúde não está cumprindo 
a lei aprovada pelo Congresso Na-
cional que benefi ciaria as lactan-
tes. “Até hoje, ele não encaminhou 
nota técnica aos estados e muni-
cípios orientando a priorização da 
vacinação e muito menos autori-
zou a inclusão do grupo, que tam-
bém inclui crianças e adolescentes 
com defi ciência. O ministro precisa 
fazer o dever de casa antes de sair 
por aí criticando os governadores. 
Apesar de Bolsonaro, vacinamos 
muitos brasileiros e bem rápido 
graças à efi ciência do Sistema Úni-
co de Saúde”, desabafou.

O ex-ministro e ex-deputado 
federal Henrique Alves pediu que o 
ministro Queiroga reveja a decisão 
política e se volte à uma decisão téc-
nica. “Ministério da Saúde e estados 
e municípios em confl ito por causa 
da vacinação de adolescentes de 12 
a 17 anos. Continuarão vacinando e 
o Ministério confuso e confundindo. 
Vacina é saúde”, disse.

“Governo Bolsonaro 
trabalha a favor do 
vírus”, diz Natália

SEM VACINA



Natal, sábado e domingo, 18 e 19 de setembro de 2021 7Economia

51% dos micro e pequenos empresários 
relatam piora na economia do país

A confi ança dos MPEs está 
diretamente relacionada à sua 
disposição em contratar crédito e 
realizar investimentos. A pesquisa 
aponta que poucos empresários 
querem contratar crédito nos 
próximos 90 dias (12%). Por outro 
lado, 43% com certeza não vão to-
mar crédito e 27% provavelmente 
não vão contratar nos próximos 90 
dias.

Entre os empresários que vão 
ou que provavelmente vão contra-
tar crédito nos próximos 90 dias, 

as principais fi nalidades para o 
crédito são: aquisição de capital de 
giro (33%), ampliação do negócio 
(29%) e compra de estoques e/ou 
insumos (26%).

“A melhoria da confi ança para 
os próximos meses ainda não foi 
sufi ciente para alavancar o inves-
timento nem encorajar o empre-
sariado a buscar crédito. Muitos 
empresários ainda estão pagando 
dívidas contraídas nos últimos me-
ses e o endividamento atrapalha 
ainda mais a busca pelo crédito”, 

afi rma Costa.
Depois de decidir pela toma-

da de crédito, os MPEs enfrentam 
outra difi culdade: conseguir con-
tratá-los de fato. Dois em cada três 
MPEs que querem contratar crédi-
to dizem que é difícil (34%) ou mui-
to difícil (30%) fazer isso no Brasil.

“Quando se trata de pequenos 
negócios, as barreiras para o aces-
so ao crédito são ainda maiores. Ao 
longo da pandemia, programas co-
mo o Pronampe buscaram facilitar 
esse acesso, mas principalmente 

os MPEs ainda enfrentam barrei-
ras para a contratação de crédito”, 
destaca o presidente da CNDL.

De acordo com a pesquisa, para 
levantar recursos, os empresários 
recorrem principalmente ao capi-
tal próprio que haviam poupado 
(42%) ou a capital próprio a partir 
da venda de um bem (21%), sendo 
que este último aumentou 11 pon-
tos percentuais em relação a 2019. 
Outra estratégia menos recorrente 
é o empréstimo e fi nanciamento 
em instituições fi nanceiras (18%).

As difi culdades dos empresá-
rios são evidenciadas novamente 
no último bloco da pesquisa, no 
qual eles relataram experiências vi-
venciadas no 1º semestre de 2021. 
Entre as cinco principais experiên-
cias, três são negativas – cortes no 
orçamento (54%), longo período 
com a conta no vermelho (33%) 
e redução do mix de produtos ou 
serviços vendidos (32%) – e duas 
positivas – aumento da clientela 
(43%) e construção de uma reserva 
fi nanceira (28%).

70% não pretendem contratar crédito nos próximos noventa dias

Cenário impede melhorias nos últimos seis meses
Apesar do otimismo com fu-

turo, a pesquisa aponta que dois 
a cada três empresários não im-
plementaram melhorias no ne-
gócio nos últimos 6 meses (64%), 
ante 36% que fi zeram. Trata-se de 
um aumento expressivo se com-
parado a 2019, quando 42% não 
haviam implementado, ante 58% 
dos MPEs que tinham promovi-
do alguma melhoria.

“Esse resultado parece indi-

car que, embora o empresário 
brasileiro busque se manter oti-
mista quanto ao futuro do país e 
da sua própria empresa, ele ainda 
está cauteloso em materializar 
suas expectativas em investimen-
tos efetivos que preparem a em-
presa para um ciclo econômico 
positivo. O empresário ainda está 
endividado e focado em se man-
ter aberto”, destaca Costa.

Entre as melhorias realiza-

das pelas empresas nos últimos 
6 meses, destacam-se: reforma 
da empresa (28%), ampliação 
do estoque (27%), compra de 
equipamentos, maquinários e 
computadores (24%), implan-
tação de vendas ou serviços 
online (22%) e enxugamento de 
gastos (21%).

Quando questionados sobre 
os próximos meses, aproxima-
damente um a cada três MPEs 

pretendem investir na empresa 
nos próximos 90 dias (29%). En-
tretanto, eles ainda não são ma-
joritários: metade dos MPEs não 
tem a intenção de investir na em-
presa no futuro próximo (50%). 
Em 2019, o percentual dos que 
pretendiam investir foi maior, 
chegando a 41%.

Entre os que pretendem in-
vestir, os principais objetivos são: 
ampliar o estoque (28%), investi-

mento em mídia e propaganda 
(24%), reforma da empresa (24%) 
e compra de equipamento (24%). 
Além desses objetivos ligados a 
expansão da empresa, também 
se destacou outro aspecto que 
praticamente não tinha expres-
sividade na pesquisa anterior à 
pandemia: “conseguir manter a 
empresa aberta considerando as 
difi culdades vividas com a crise 
econômica” (25%).

Os efeitos causados pela 
segunda onda da pan-
demia da covid-19 e as 
medidas de restrição 
adotadas nos primeiros 

meses do ano ainda impactam ne-
gativamente a percepção do micro 
e pequenos empresários sobre a 
economia do país. É o que aponta a 

maioria dos micro e pequenos em-
presários do Brasil.

De acordo com pesquisa realiza-
da pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), em parceria com o Sebrae, 
um a cada dois empresários conside-
ra que as condições gerais da econo-
mia brasileira pioraram ou pioraram 
muito nos últimos seis meses (51%), 
um aumento de 17 pontos percentu-
ais em relação ao mesmo período de 
2019. A outra metade dos entrevista-
dos se divide entre os que conside-
ram que as condições melhoraram 
ou melhoraram muito (21%) ou não 

se alteraram (25%).
Cenário um pouco menos pes-

simista ocorre na avaliação da situ-
ação atual das empresas, já que 34% 
dos MPEs avaliam que houve piora 
ou muita piora nos últimos 6 meses, 
um aumento de 7 pontos percentu-
ais em comparação a 2019.

Por outro lado, o cenário de avan-
ço da vacinação e de reabertura das 
atividades sociais e comerciais pare-
ce trazer otimismo aos empresários. 
De acordo com o levantamento, me-
tade dos MPEs (49%) está confi ante 
ou muito confi ante quanto ao desem-
penho da economia brasileira nos 
próximos 6 meses. Apesar disso, este 

número caiu 21 pontos percentuais 
em comparação com a mesma pes-
quisa realizada em 2019, mostrando 
que embora ocorra o predomínio da 
confi ança, ela ainda não recuperou 
os patamares pré-pandemia.

“Os empresários brasileiros ain-
da sentem os impactos negativos da 
segunda onda da pandemia no iní-
cio do ano, principalmente no setor 
de serviços, mas o avanço da vacina-
ção traz otimismo para os próximos 
meses, ainda mais com o aumento 
nas vendas ocorridas nas últimas 
datas comemorativas deste ano, em 
comparação com 2020. O varejo já 
percebe esse aumento nas vendas 

e a expectativa é que seja uma ten-
dência para os próximos meses”, 
afi rma o presidente da CNDL, José 
César da Costa.

A pesquisa avaliou a percepção 
dos empresários sobre o desem-
penho de vendas no último mês e 
descobriu que 41% consideram que 
foi bom ou ótimo – praticamente 
o mesmo percentual que em 2019, 
antes da pandemia. Com isto, os 
empresários também estão mais 
otimistas quanto as expectativas da 
própria empresa: dois a cada três 
estão confi antes ou muito confi an-
tes no desempenho da empresa nos 
próximos 6 meses (65%).

CNDL/SPC | Pesquisa 
avaliou a percepção dos 
empresários sobre o 
desempenho de vendas 
no último mês

AGÊNCIA BRASIL

Pesquisa aponta que são poucos os
empresários que desejam contratar 
crédito nos próximos 90 dias
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Neste sábado 18, a Prefeitura 
de São Gonçalo do Amaran-
te/RN, através da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), contará 
com seis locais para a vacinação 
contra a raiva.

Agentes da Vigilância em Saú-
de estarão vacinando cães e gatos, 
das 8h às 16h, nos pontos: Casa de 
Ração Pet Gato (Santa Terezinha); 
Casa do Criador (Santo Antônio); 
Bosque das Acácias (Jardins); Con-
domínio Mirantes da Lagoas (Bair-
ro Jardins); DCL Rações (Golandim 
e Vale Rações (Bairro Jardins).

De acordo com Vicente Maurí-
cio, coordenador da Vigilância em 
Saúde, aproximadamente 15 mil 
animais já foram vacinados em to-
do município. “Em junho iniciamos 
a campanha pela zona rural, vaci-

nando de porta em porta, e, com 
essa estratégia, concluímos 100% da 
área rural. Agora, na zona urbana, 
estamos com pontos fi xos, e preten-
demos atingir a meta que é 28 mil 

animais”, disse. 
Para os tutores com mais de cin-

co animais, ainda é possível agendar 
a vacinação em domicílio, pelo tele-
fone (WhatsApp): (84) 98152-9740.

Antirrábica: São Gonçalo terá 
pontos de vacinação neste sábado

CAMPANHA

DIVULGAÇÃO/SGA

Cerca de 15 mil animais já foram vacinados no município, no ano de 2021

Numa parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), a 
secretaria de Agricultura, da 

Pecuária e da Pesca (SEMAPE) co-
meçou na manhã desta quinta-feira 
16 a captura de animais de grande 
porte soltos pelas ruas do centro 
de Macaíba. O trabalho de captura 
percorreu os principais bairros da 
cidade capturando animais como 

cavalos, éguas e jumentos.
De acordo com o secretário da 

SEMAPE, Cícero Militão, o principal 
objetivo da ação é proteger a vida da 
população e dos animais de possí-
veis acidentes de trânsito. "Animais 
de médio e de grande porte soltos 
pelas ruas do centro da cidade re-
presentam um risco enorme e vida 
das pessoas, principalmente para 

quem trafega em carros e motos", 
afi rmou ele.

Ainda de acordo com o secre-
tário, o trabalho deve continuar 
acontecendo uma vez por semana, 
sempre com o apoio da PRF. Denún-
cias sobre animais de grande porte 
soltos pelas ruas podem ser feitas 
diretamente na secretaria de Agri-
cultura, localizada no Pax Club.

Secretaria de Agricultura 
inicia trabalho de captura 
de animais soltos nas ruas

MACAÍBA | Trabalho de captura, para evitar acidentes e preservar vidas, percorreu os 
principais bairros da cidade capturando animais como cavalos, éguas e jumentos

Ações devem continuar acontecendo 
uma vez por semana, sempre com o 
apoio da Polícia Rodoviária Federal

ASSECOM/PMM
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Natal foi uma das cidades es-
colhidas para sediar o lança-
mento do Plano Nacional de 

Expansão da Testagem para covid-19. 
Na manhã desta sexta-feira 17, na 
Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, na 
solenidade que marcou a abertura do 
programa, mais de 100 testes de antí-
geno foram feitos, sem nenhum caso 
positivo registrado. O evento contou 
com a presença do prefeito de Natal, 
Álvaro Dias; do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga; e do secretário mu-
nicipal de Saúde, George Antunes. De 
acordo com o Governo Federal, mais 
de 60 milhões de testes serão distribu-
ídos para todos os Estados e o Distrito 
Federal.

Segundo recomendações do pla-
no, os testes devem ser aplicados para 
diagnosticar pessoas com sintomas 
da covid-19 e podem ser usados em 
locais de grande circulação e nas uni-
dades referenciadas. Cada Município 
vai organizar a sua operação de testa-
gem. Segundo os informes do Minis-
tério da Saúde, uma estratégia válida 
seria a criação de pontos de triagem, 
onde as pessoas em um trabalho de 
busca ativa serão convidadas a fazer o 
teste rápido de forma voluntária.

Assim, será possível identifi car os 
casos mais rapidamente, promover o 
isolamento, rastreamento e testagem 
de contato,e também fazer a qua-
rentena. Essa estratégia de testagem 

também é usada para a busca ativa 
de pessoas que podem demorar a 
apresentar sintomas da covid-19, para 
evitar a disseminação da doença. Os 
testes de antígeno também devem 
ser usados na investigação de surtos 
locais da doença como em escolas, 
abrigos de idosos e outras localidades.

Álvaro Dias saudou a presença do 
ministro Marcelo Queiroga e agrade-
ceu todo o apoio e os investimentos 
recebidos pelo Governo Federal ao 
longo da pandemia, destacando que 
essa parceria foi fundamental para a 
implementação das ações exitosas da 
gestão municipal no enfrentamento 

à covid-19. O prefeito lembrou da 
abertura do hospital de campanha, 
dos centros covid, criação de unida-
des exclusivas para o tratamento de 
infectados, compra de equipamentos, 
remédios e insumos, contratação de 
profi ssionais, ampliação e reestrutu-
ração da rede pública municipal de 
saúde, ações de testagem em massa, e 
agora com a campanha de vacinação. 

“Desde o início da pandemia não 
temos economizado esforços para 
salvar e proteger a vida dos natalen-
ses. Tudo isso só foi possível graças ao 
apoio inconteste do Governo Federal. 
Hoje temos a satisfação de sediar o 

lançamento do plano nacional de 
testagens que é mais uma ação funda-
mental no combate à doença. Vamos 
seguir trabalhando dia e noite para 
que a gente possa sair desse momen-
to. Já estamos em uma situação de 
maior controle, mas não podemos 
relaxar”, disse o prefeito Álvaro Dias.

Ele aproveitou ainda pra falar 
sobre o sucesso da campanha de vaci-
nação do Município, anunciando que 
mais de 50% da população vacinável 
já está completamente imunizada, 
bem como 87% dos natalenses já to-
mou pelo menos uma dose de alguma 
das vacinas disponíveis: “Essas estatís-

ticas são a prova da efi ciência da cam-
panha de vacinação estruturada pela 
Prefeitura e traduzem números positi-
vos relativos ao número de ocupação 
de leitos, novos contágios e óbitos. Va-
mos nos vacinar. Aqui em Natal, assim 
que recebemos as vacinas fazemos a 
distribuição para logo chegar ao braço 
da população”, complementou.

Marcelo Queiroga fi cou contente 
com o reconhecimento, atestou e elo-
giou o trabalho desempenhado pela 
Prefeitura de Natal. O ministro disse 
que muitas das ações e iniciativas 
realizadas pelo Município serviram 
de exemplo para todo o país. Sobre o 
plano de testagem, ele disse que era 
uma ação abrangente e fundamental 
para identifi car casos sintomáticos 
e assintomáticos na população geral 
e em grupos vulneráveis. Além disso, 
serve de base para orientar a imple-
mentação de medidas de controle da 
circulação do vírus. 

“O Ministério da Saúde vai adquirir 
com a Fiocruz cerca de 60 milhões de 
testes. Até o fi m do mês, iremos distri-
buir 4 milhões de testes aos estados. 
Essa ação se soma a outras que já ocor-
rem por parte de municípios, estados e 
iniciativa privada. Nós temos que ter os 
resultados na base de dados do Minis-
tério da Saúde para acompanhar o ca-
ráter epidemiológico da pandemia de 
forma efi ciente”, afi rmou o ministro.

Testagem 
Dos 223 testes realizados na ma-

nhã desta sexta-feira na Praça Gentil 
Ferreira, três tiveram resultado positi-
vo e foram encaminhados ao Instituto 
de Medicina Tropical para avaliação 
e investigação epidemiológica mais 
detalhada. 

Ministro lança Plano de Expansão 
da Testagem para covid-19 em Natal 

Hospital Municipal é “demanda justa”
Sobre a construção do Hos-

pital Público Municipal, o mi-
nistro Marcelo Queiroga anun-
ciou que o Governo Federal tem 
todo o interesse em garantir a 
totalidade dos recursos para 
viabilizar a obra, atendendo ao 
pleito do prefeito Álvaro Dias: 
“Essa é uma demanda justa e 
espero anunciar logo em breve 
que a capital potiguar terá o 
seu Hospital Público. O prefeito 
Álvaro Dias tem sido incansável 
nessa luta e vamos seguir, dialo-
gando com a equipe econômica 
do Ministério e do Governo 
Federal para obtermos os recur-
sos necessários”, fi nalizou.

Atualmente, R$ 26 milhões 
em recursos de uma emenda 
coletiva dos deputados federais 
e senadores do Rio Grande do 
Norte estão garantidos. O proje-
to para a construção do Hospi-

tal elaborado pela Prefeitura es-
tá orçado em R$ 100 milhões e 
esses recursos provenientes da 
emenda coletiva da bancada do 
RN serão utilizados para iniciar 
o projeto. Álvaro Dias informou 
que vai buscar o complemento 
dos investimentos para exe-
cutar a obra no Ministério da 
Saúde, bem como vai indicar 
recursos próprios do Município.

O Hospital Municipal de 
Natal deverá ser construído 
em um terreno próprio, com 
17.976,92m2, situado em qua-
dra defi nida pela Av. Omar 
O’Grady, Av. dos Xavantes e Rua 
Lago da Pedra, bairro Pitimbu. 
A unidade vai se destinar ao 
atendimento de usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
em Natal com uma população 
de mais de 800 mil habitantes, 
podendo abranger usuários do 

SUS de outros municípios do 
Rio Grande do Norte com as de-
vidas pactuações que o sistema 
de saúde prevê.

“A construção da sede pró-
pria do Hospital Municipal é um 
sonho perseguido há mais de 30 
anos pelos gestores da capital po-
tiguar e a nossa gestão vai fazer o 
possível para concretizá-lo”, des-
tacou o prefeito Álvaro Dias.
As linhas de atenção planejadas 
para o hospital preveem atendi-
mentos referenciados a pacien-
tes adultos clínicos para interna-
ção hospitalar e cirúrgicos para 
cirurgias programadas (eletivas), 
além de atendimento de urgên-
cia 24h a pacientes adultos e 
pediátricos com traumas orto-
pédicos de baixa complexidade 
e atendimentos ginecológicos 
e obstétricos para gestantes de 
risco habitual e alto risco.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

“Até o fi m do mês, iremos distribuir 4 milhões de testes aos estados”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

SAÚDE | Testes devem ser 
aplicados para diagnosticar 
pessoas com sintomas da 
covid-19 e ser usados em 
locais de grande circulação

Construção da sede do Hospital é um 
sonho perseguido há mais de 30 anos, 
lembrou o prefeito Álvaro Dias
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O titular da secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), Th iago Mesquita e 

a secretária adjunta de fi scalização 
e licenciamento, Alessandra Ma-
rinho, estiveram na manhã desta 
sexta-feira 17, na Avenida Norton 
Chaves, acompanhados de técnicos 
da pasta, para vistoriar o primeiro 
trecho das obras de reforma e es-
truturação dos 70km de calçadas de 
Natal. O objetivo foi acompanhar a 
execução e averiguar o que pode ha-
ver de falhas e difi culdades e evitar 
que se repitam nas demais fases.

A obra licitada pela secretaria de 
Obras Públicas e Infraestrutura (SE-
MOV) tem recursos federais orçados 
em mais de R$ 29 milhões e está de 
acordo com a norma que prevê o Pla-
no Diretor de Natal, que deve ser ela-
borado com um projeto de rotas aces-
síveis, com intervenções nos passeios 
públicos para garantir acessibilidade 
às pessoas. Entre estas medidas estão 
calçadas com rampa e sem desnível.

“A execução das calçadas dará 
uma nova aparência nas quatro 
regiões da cidade, mais inclusão e 
acessibilidade. A Prefeitura do Natal 
avança no compromisso de tornar 
Natal cada dia mais acessível e mo-
derna para as pessoas e melhorar a 
mobilidade de quem caminha pelas 
ruas da cidade”, disse Mesquita.

Já a secretária adjunta da 
Semurb, Alessandra Marinho, expli-

ca que as vistorias objetivam acom-
panhar a execução para garantir o 
atendimento às normas de acessi-
bilidade 9050/2020, 16537/2016 e 
legislações correlatas. “Entre elas 
conferir medidas, inclinações, es-
paçamento para plantio de árvores, 
o tipo de piso que está sendo colo-
cado, se realmente é acessível, anti-

derrapante e ao mesmo tempo não 
é trepidante, por exemplo”.

As obras de recuperação e mo-
dernização dos espaços públicos, 
com implantação de rotas de deslo-
camento para os pedestres, quer do-
tar os equipamentos de mais acessi-
bilidade e melhorar a mobilidade de 
quem caminha pelas ruas da cidade.

Vacinas para reforço contra covid-19 são 
distribuídas e idosos já podem ser imunizados

No início da tarde dessa sex-
ta-feira 17, a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública 

(Sesap) distribuiu o primeiro lote 
de vacinas contra a covid-19 para 
a aplicação da dose de reforço. 
A aplicação pode acontecer de 
imediato, assim que chegar aos 
municípios, de acordo com a dis-
ponibilidade de cada um.

Foram encaminhadas aos mu-
nicípios 20 mil doses de Pfi zer. A 
Sesap orienta que a vacinação de 
reforço deve começar pelos idosos 
acamados e aqueles que vivam em 
instituição de longa permanência.

Além dessas para o reforço, ain-
da estão sendo distribuídas, para 
segunda dose, mais 73.750 unida-
des, sendo 28.200 da Pfi zer, 18,840 
de Coronavac/Butantan e outras 
26.710 de Astrazeneca/Fiocruz, 
imunizante que voltou a ser entre-

gue pelo Ministério da Saúde.
Assim, totalizam-se 93.754 do-

ses que a Sesap, com apoio da Polí-
cia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, encaminha com objetivo de 
dar continuidade à campanha de 
vacinação no Rio Grande do Norte.

Parte dessas vacinas foram re-
cebidas no fi m da tarde desta quin-
ta-feira 16. Chegaram ao estado 
67.780 doses, sendo 39.780 da Pfi zer 
e 28 mil Astrazeneca/Fiocruz.

Até o fi m desta manhã, a plata-
forma RN+ Vacina registrava pouco 
mais de 3,49 milhões de doses apli-
cadas em solo potiguar. São 2,24 
milhões de pessoas que receberam 
ao menos uma dose, alcançando 
84% do público-alvo. O recorte en-
tre os maiores de idade vacinados 
com duas doses ou dose única é de 
47% dos adultos, o que representa 
1,25 milhões de moradores do RN.

ATENÇÃO | Sesap orienta 
que a vacinação de reforço 
deve começar pelos idosos 
acamados e aqueles que 
vivam em instituição de 
longa permanência

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LP – Licença Prévia Nº 
2021-164612/TEC/LP-0114, com prazo de validade até 14/09/2022, em favor do empreendimento: viabilidade 
ambiental para pesquisa da substância mineral saibro em uma área de 50,00 ha e volume total de extração 
de 25.000 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
830.014,87 m E; 9.361.486,22 m N, localizada na Fazenda São José, Zona Rural, Caiçara do Rio do Vento/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  

Diretor Superintendente 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-158471/TEC/LS-0029 
 

ERALDO BATISTA DA CRUZ, CPF 082.645.614-62, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA 
Nº 2021-158471/TEC/LS-0029, com prazo de validade até 22/02/2023, em favor do empreendimento Extração 
mineral de Areia no leito do Riacho Varginha, em uma área de 0,24 há e volume de 600m³/mês referente 
ao processo ANM Nº 848.224/2020, localizado no Sítio Canoa Branca, Zona Rural, Equador/PB. 
 

ERALDO BATISTA DA CRUZ 
Administrador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.941/2021

O Município de Afonso Bezerra/RN, através do seu Pregoeiro, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Prefeito Municipal, Torna Público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 025/2021, com critério de julgamento tipo menor preço por item, no dia 
30/09/2021, às 09H00MIN, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA OS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, DA ZONA RURAL E URBANA, 
DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O ANO LETIVO DE 2021. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no site www.portaldecompraspublicas.com.br e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos na Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, 
nº 1000, Centro, CEP 59.510-000, Afonso Bezerra/RN, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min mesmo endereço e período no qual 
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Afonso Bezerra/RN, em 17 de setembro de 2021
TONYZETTE DARLYTON DA SILVA

Pregoeiro Municipal

Semurb vistoria trecho das obras 
de reforma e estruturação dos 
70km de calçadas de Natal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

TP 004/2021 - Pavimentação em Paralelepípedo sobre Colchão de Areia espessura 20 cm 
(vinte centímetros) rejuntado com argamassa de Cimento e Areia e calçadas com 
Acessibilidade em via que interliga o Bairro dos Fiéis a comunidade de Pedra Branca no 
Município de São Pedro/RN - Data da Sessão - 24/09/2021 às 09:00 (nove) horas (horário local). 
Informações através do e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, em 17 de setembro de 2021
Marciana Lopes de Oliveira - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021

O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo maior desconto por item, referente à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO 
A FROTA DE RESPONSBILIDADE DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/RN, cujas especicações 
encontram-se detalhadas no ANEXO I – Termo de Referência, conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
30/09/2021, às 09h00min. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. ID DO 
PROCESSO: 157117, REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no 
sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou através do e-mail: tangara.cpl@gmaill.com, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00 horas.

Tangará/RN, 17 de setembro de 2021
O Pregoeiro Ocial

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO/SEMURB

Policiais e bombeiros militares são fundamentais no encaminhamento das vacinas

Objetivo foi acompanhar averiguar se houve falhas na execução das obras

URBANIZAÇÃO
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A Caurn (Caixa de Assistência Uni-
versitária do Rio Grande do Nor-
te) está completando 24 anos no 

mês de setembro e para comemorar 
vai promover uma Live Solidária neste 
sábado 18, a partir das 13h, com show 
da banda Ribeira Boêmia. O Sicoob RN 
é patrocinador da ação, reafi rmando 
seu compromisso com a comunidade 

potiguar, sobretudo neste período de 
pandemia. A transmissão será pelo 
YouTube simultaneamente nos canais 
da Caurn e do Sicoob Nordeste.

Estão sendo arrecadados alimen-
tos não perecíveis, itens de higiene e 
dinheiro. A doação será feita ao Fórum 
Vila em Movimento, instituição que 
trabalha com famílias em situação de 

vulnerabilidade na Vila de Ponta Negra, 
Lagoa Azul e Felipe Camarão 2. Quem 
tiver interesse em colaborar basta ir a 
um dos postos de arrecadação localiza-
dos nas seis unidades do Sicoob RN na 
Grande Natal.

As doações em dinheiro serão di-
vulgadas durante a Live Solidária, ao 
vivo, mas já podem ser feitas pela conta 

bancária disponível no fi nal deste tex-
to. Também durante a live, a equipe do 
Fórum Vila em Movimento estará no 
Auditório do Hotel Barreira Roxa para 
receber todas as doações feitas até o 
momento. Após essa data, as unidades 
da Caurn seguirão recebendo as con-
tribuições que podem ser de alimentos 
não perecíveis e itens de higiene pessoal.

PIX: CNPJ 14.294.908/0001-60
Banco do Brasil
Agência 1845-7
Conta Corrente: 70.222-6

ORGANIZAÇÃO MUTIRÃO

Sicoob RN patrocina live solidária da Caurn
NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Mossoró, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação (SME), planeja 

a ampliação e o redimensionamento 
de vagas ofertadas na rede de ensino. 
Nesse sentido, a SME concluiu um es-
tudo georreferenciado que apontou a 
real necessidade de vagas para esco-
las e Unidades de Educação Infantil 
(UEI) distribuídas nas zonas urbana 
e rural. O levantamento, inédito, in-
tegra uma série de ações conduzidas 
pelo Poder Executivo para garantir 
aos mossoroenses o acesso digno à 
educação.

“Logo que chegamos à Secretaria 
Municipal de Educação nós percebe-
mos que não havia um planejamento 
de ampliação de vagas, construção 
de unidades com base nas necessida-
des reais da rede, ou seja, você saber 
onde e quais vagas são necessárias, 
em que regiões da cidade. Temos, por 
exemplo, regiões cobertas com ofer-
tas de vagas do Ensino Fundamental 
– Anos Finais, tanto pelo Município 
quanto pelo Estado, mas naquela 
região faltam vagas para a Educação 
Infantil”, explica a titular da SME, 
professora Hubeônia Alencar.

A secretária municipal de Educa-
ção destaca que, sem os dados, não 
havia como iniciar um planejamento 
para resolver as demandas de falta de 
vagas apresentadas pelos pais de alu-
nos. “Conhecer essa realidade é es-
sencial para um planejamento bem 
elaborado. Foi isso que nós fi zemos, a 
partir do que chamamos de um estu-
do georreferenciado, para que pudés-
semos identifi car, de fato, onde nós 
necessitamos de vagas”, acrescenta.

Com o levantamento concluído 
foi possível identifi car, por exemplo, a 
necessidade de se construir uma UEI 
na região do Nova Mossoró, ampliar 
a quantidade de vagas para turmas 
da Educação Infantil e dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental na 
região do Sumaré, Abolições e Santa 
Delmira, entre outros locais. “Na re-
gião da Barrinha, zona rural, é urgen-
te ampliar o número de vagas para o 
quinto ano do Ensino Fundamental. 
Esses são apenas alguns exemplos do 
resultado desse estudo”, relata Hube-
ônia Alencar.

Finalizado o georreferenciamen-
to, a rede municipal de ensino mon-
tou um cronograma de ações, que 

será executado de forma gradativa. 
“Elaboramos o Plano de Ação Arti-
culada (PAR), cujo preenchimento 
das informações é feito diretamente 
no Sistema de Monitoramento, Exe-
cução e Controle do Ministério da 
Educação (SIMEC), e estamos nos 
organizando para que as próximas 
construções e/ou ampliações de 
equipamentos educacionais da rede 
municipal de ensino contemplem 
as necessidades reais de vagas por 
região”, afi rma a secretária de Educa-
ção de Mossoró.

O coordenador de Registro e 
Inspeção Escolar da SME, professor 
Hélio Oliveira, detalha como o estu-
do foi operacionalizado. “Através de 
um questionário eletrônico, solicita-
mos aos diretores das escolas e UEIs 
informações sobre as demandas 
reprimidas e de que natureza eram 
essas demandas, se houve recusa de 
novos alunos por falta de vagas, para 
que tivéssemos ciência, por exem-
plo, de onde será necessário ampliar 
turmas, construir novas salas, novas 
escolas”, disse.

O estudo georreferenciado contou 
com a parceria da Secretaria Munici-

pal de Infraestrutura, Meio Ambien-
te, Urbanismo e Serviços Urbanos, 
como frisa a secretária de Educação, 
Hubeônia Alencar. “A Infraestrutura 
identifi cou, entre outros pontos, os 
terrenos para construção de novos 
equipamentos. É um trabalho feito 
em equipe, planejado, capitaneado e 
executado pela SME, com um olhar 
baseado no presente, mas também 
focado no futuro. Nós podemos dizer 
que vamos construir em Mossoró o 
que de fato a rede municipal de ensino 
precisa”, conclui a secretária.

GESTÃO| Levantamento, 
inédito, integra uma série 
de ações conduzidas 
pelo Poder Executivo para 
garantir aos mossoroenses o 
acesso digno à educação

Logo que chegamos à 
Secretaria percebemos 
que não havia um 
planejamento de 
ampliação de vagas”

“
HUBEÔNIA ALENCAR
SEC. DE EDUCAÇÃO DE MOSSORÓ

Mossoró: Secretaria de Educação planeja 
ampliação de vagas em escolas e UEIs

ALLAN PHABLO/PMM

Secretária Hubeônia Alencar: “Nós 
podemos dizer que vamos construir 
em Mossoró o que de fato a rede 
municipal de ensino precisa” 
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O projeto musical Ardu, em 
parceria com o coletivo au-
diovisual Rua da Palha, lan-

çou na quinta-feira 16 o videoclipe 
da música “Dunas do Tempo”. Ex-
poente da nova safra de bandas da 
capital potiguar, a Ardu nasceu em 
2018 para tirar da gaveta composi-
ções inéditas do músico e vocalista 
João Lima, que já integrou outros 
tantos projetos da cena local, co-
mo VZL Swami, Talude e Arduíno 
Contra o Bando.

Adotando o formato power 
trio, a banda conta ainda com Isa 
Graça (ex-Demonia) no contrabai-
xo e Vik Romero (Vikos e Talude) 
nos samples e sintetizadores. Em 
pouco tempo de existência, a Ardu 
já lançou um álbum - intitulado 
Solto ou Guia da Cidade Invisível, 
de 2018 -, além de vários videocli-
pes e também marcou presença 
em eventos como os festivais DoSol 
e MADA. Ainda fi zeram apresenta-
ções pelo Nordeste, nas cidades de 
Recife e João Pessoa.

É com essa trajetória consisten-
te que a Ardu vem trabalhando no 
próximo álbum de estúdio ao longo 
de 2021, sendo a música ‘’Dunas do 
Tempo’’ uma primeira e excelente 
prévia do que vem por aí. A sonori-
dade da banda passeia por referên-
cias que vão de Toro y Moi e Free 
Nationals à Jorge Ben. 

“Não conseguimos defi nir mui-
to bem, porque temos várias infl u-
ências. Uma pessoa já defi niu como 
‘eletronicamente tropicalista’ e nós 
gostamos. Não temos bateria, por 
exemplo, por isso é muito eletrôni-
co. Fazemos uma MPB com esses 
elementos eletrônicos”, disse Isa 
Graça ao Agora Entrevista. Instru-
mentos orgânicos, samples e sinteti-
zadores se juntam numa espécie de 
chillwave tropical, com produções 
eletrônicas encorpadas e melodias 
repletas de brasilidade, enquanto as 
letras relatam experiências pessoais 

e abordam questões do cotidiano e 
do meio urbano.

A música ‘’Dunas do Tempo’’ 
está disponível nas plataformas 
de streaming. A canção fala sobre 
esperança de liberdade, plenitude e 
paz interior em meio aos caminhos 
tortuosos de desejos e vontades. 
“Estamos mais maduros e tem 
muito mais coisa de nós três. Essa 
música fala muito de esperança. É 
para não deixar a esperança morrer, 
e também traz uma busca pela li-
berdade. Para o momento que esta-
mos vivendo, é muito legal ter essa 
canção agora porque as coisas estão 
começando a melhorar. É muito sig-
nifi cativa”, pontuou Isa.

O videoclipe dirigido por Guesc, 
transformou a temática numa 
eletrizante jornada poética, em 
busca de algo que sacie todas estas 
ânsias. A produção conta a história 
de um só personagem (ARDU), que 
se divide em três (Isa, João e Vik) e 
que foge de um fogo devastador, 
caminhando por dunas, passando 
sede e fome, procurando por um 
oásis, até que depois de dias e noites 
caminhando, eles encontram a tão 
sonhada liberdade sob a forma da 
música, de seus instrumentos.

A metáfora das dunas ressalta a 
originalidade da trama audiovisual 
do grupo potiguar. Nesta cidade 
construída em cima de dunas, liber-

dade é movimento, condição indis-
pensável para não deixar ‘’soterrar’’ 
desejos, memórias e até mesmo 
planos de futuro. Enquanto o vento 
e o tempo seguem transformando a 
paisagem ao redor, a Ardu se movi-
menta com criatividade e desenvol-
tura, fazendo da liberdade musical 
seu norte.

O clipe de “Dunas do Tempo” te-
ve patrocínio da Lei Aldir Blanc no 
Rio Grande do Norte. Fundação José 
Augusto, Governo do RN. Secretaria 
Especial da Cultura, Ministério do 
Turismo e Governo Federal.

Dunas do Tempo
CANÇÃO| Banda potiguar Ardu acaba de lançar música e clipe “Dunas do Tempo”, 
que traz importante mensagem sobre esperança em tempos cinzas

Vik Romero e Isa Graça, dois dos integrantes da banda potiguar Ardu

LUCAS BASTOS/DIVULGAÇÃO

FÁBIO EWERTON/AGORA RN

Para o momento que 
estamos vivendo, é muito 
legal ter essa canção 
agora porque as coisas 
estão começando 
a melhorar. É muito 
significativa”

“
ISA GRAÇA
CONTRABAIXISTA 

“Processo nº 0058165-71.2019.8.19.0001 - MPERJ x AZUL - Isso posto, CONFIRMO A TUTELA 
DE URGÊNCIA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para o fim de CON-
DENAR a Ré a: I) Sempre que especificar regra de reembolso/cancelamento e alteração de voo, a 
ESCLARECER, COM DESTAQUE E PARA PRONTA VISUALIZAÇÃO, a faculdade de o consumidor 
desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante, conforme previsto na Resolução nº 
400/16 da ANAC (art. 11), ou ato normativo que vier a substituí-lo, sob pena de multa diária que fixo 
em R$10.000,00 (dez mil reais); II) INDENIZAR os danos materiais e morais de que tenham padecido 
os consumidores, individualmente considerados, em virtude dos fatos narrados, devendo a liquidação 
e o cumprimento da presente sentença se dar nos termos do artigo 97, ou ainda do artigo 98, ambos 
do CDC, devendo o Cartório, a requerimento dos interessados, expedir as certidões da sentença, 
constando ou não a ocorrência do trânsito em julgado, a fim de que o consumidor possa liquidá-la 
junto ao juízo cível que couber por distribuição; III) RESTITUIÇÃO do preço pago a maior de forma 
simples; IV) REPARAR os danos materiais e morais causados aos consumidores, considerados em 
sentido coletivo, no valor mínimo de R$200.000,00 (duzentos mil reais), corrigidos e acrescidos de 
juros, cujo valor reverterá ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, mencionado no art. 13 da 
Lei n° 7.347/85; V) seja o réu condenado a publicar, às suas custas, VI) PUBLICAR, no prazo de 30 
dias, em dois jornais de grande circulação em cada uma das capitais do país, a parte dispositiva da 
presente sentença, a fim de que os consumidores dela tomem ciência para exercício de seus direitos 
individuais, sob pena de multa diária que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais) corrigidos monetaria-
mente. PUBLIQUEM-SE os editais a que se refere o art. 94 do CDC. Condeno a Ré nas despesas 
processuais e deixo de condená-la em honorários advocatícios ante o entendimento pacífico do STJ, 
no sentido de não caber condenação da parte vencida em ação civil pública ao pagamento de hono-
rários advocatícios em favor do Ministério Público, em função da observância do princípio da simetria.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021
PROCESSO ADM. N° 2.285/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S) PESADO, SEMIPESADO 
E LEVE SEM MOTORISTA(S), VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 180.360,00 (Cento e oitenta mil, trezentos 
e sessenta reais). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, Fornecedor a 
empresa: COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, CNPJ Nº 08.228.979/0001-61. BASE 
LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 021/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho de 
2019, revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 
meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 14/09/2021. CONTRATANTE: João Batista da 
Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: José Gurgel Santos Neto, CPF: 
010.574.554-58.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021
PROCESSO ADM. N° 2.285/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S) PESADO, SEMIPESADO 
E LEVE SEM MOTORISTA(S), VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 133.176,00 (Cento e trinta e três mil, cento 
e setenta e seis reais). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, 
Fornecedor a empresa: F ERNILTON COSTA EIRELI, CNPJ Nº 39.773.067/0001-02. BASE LEGAL: 
O presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
021/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, 
revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 
meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 14/09/2021. CONTRATANTE: João Batista da 
Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: Francisco Ernilton Costa, CPF: 
007.791.004-41.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021
PROCESSO ADM. N° 2.285/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S) PESADO, SEMIPESADO 
E LEVE SEM MOTORISTA(S), VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 186.000,00 (Cento e oitenta e seis mil 
reais). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, Fornecedor a empresa: P 
& C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 07.623.973/0001-26. BASE LEGAL: O 
presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
021/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, 
revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 
meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 14/09/2021. CONTRATANTE: João Batista da 
Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: Mario Cesar Fernandes Canuto de 
Carvalho, CPF: 051.700.254-08.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

PROCESSO ADM. N° 2.285/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S) PESADO, SEMIPESADO E 
LEVE SEM MOTORISTA(S), VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE AFONSO BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 28.740,00 (Vinte e oito mil, setecentos e quarenta reais). 
PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, Fornecedor a empresa: TAC 
TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI, CNPJ Nº 05.097.586/0001-78. BASE LEGAL: O 
presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
021/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, 
revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses, 
a partir da sua assinatura. Assinaturas em 14/09/2021. CONTRATANTE: João Batista da Cunha Neto, 
CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: Alexandre Veras Brito, CPF: 778.510.994-04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
AVISO DE EDITAL - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021

PROCESSO Nº 615005/2021
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
ÁREA DE SAÚDE. O Município de Lagoa D'Anta/RN, torna público que a Chamada Pública outrora 
suspenso para o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços na área de 
saúde. Os interessados poderão entregar os envelopes na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa D'Anta/RN, pelo período de: 20/09/2021, 
09h00min à 24/09/2021, às 09h00min. Legislação aplicável: Lei nº 8.666/93 e subsidiárias. 
Informações, o Edital e anexos podem ser solicitados através do e-mail: pmld.cpl2021@gmail.com.

Lagoa D'Anta/RN, 17 de setembro de 2021
Wyller Pacico Batista da Costa

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
AVISO DE EDITAL - CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 721001/2021
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 
Recebimento dos envelopes contando a documentação e o projeto de venda ocorrerá até 
06/10/2021 às 09h00min na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. A sessão para 
abertura dos envelopes será realizada na sala da CPL na sede da Prefeitura de Lagoa D'Anta-RN 
em 06/10/2021 às 10h00min. Solicitação de edital e pedidos de esclarecimentos poderão ser 
realizadas através do e-mail: pmld.cpl2021@gmail.com ou presencialmente na sala da CPL.

Lagoa D'Anta/RN, 17 de setembro de 2021
Wyller Pacico Batista da Costa

Presidente



Social •Natal, sábado e domingo, 18 e 19 de setembro de 2021 13

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Mariana Ceci, Tânia Flor Flores, Sérgio Cabral, Marília Galvao, Eugênio Cantidio e Marcelo Alves, amanhã Luzi Bezerra, Francisco Ramos, Cadidja Capuxu, José Pega-do, Debora Sayonara, Luís Maria, Vicente Freire, Ângela Catharine

Se quer cultivar algo, cultive a alegria!

“
BOAS & CURTAS

 Criativo! Um cacho de banana é o convite enviado por Matheus 
Bulhões para seus 29 anos. Será no dia 07 de outubro, no Zanzi Co-
quetéis. Welcome to Th e Jungle. 
 O projeto “Chic é ser solidário”, criado pelo jornalista Elias Medeiros, 

tem mais uma edição próximo dia 24 de setembro, atendendo família caren-
tes com almoço, cesta básica, brinquedos e roupas.
Nos próximos 12 dias o jornalista Anderson de Almeida passa no 

além mar, em Portugal. Homem de audiovisual vai em trabalho pela 
UFRN. 
 Alessandra Brenda Pontes Simões, 26 anos, foi eleita na nMiss Universo 

Rio Grande do Norte 2021. Representou Tibau e disputa o título nacional en-
tre os dias 29 de outubro e 7 de novembro, no Cruzeiro Vumbora.
Dua Lipa é a atração do Rock in Rio 2022, no dia 11 de setembro 

no palco Mundo. Os ingressos pra o festival do próximo ano já come-
çam a ser vendidos próximo dia 21.

“

B- DAY - MARCELO ALVES 

B-DAY - TÂNIA FLOR

B-DAY - VICENTE FREIRE

B-DAY - CHIQUINHO RAMOS

B-DAY - DÉBORAH SAYONARA  

B-DAY - LUZI BEZERRA

B-DAY - EUGÊNIO CANTÍDIO 

Ele tem só 26 anos mas já rea-
lizou muito! Arquiteto urba-
nista é um dos queridinhos 

do momento, quando o assunto é 
cenografi a de festas. O que come-
çou como um hobby, ajudando ami-
gos, se transformou em profi ssão e 
revelou seu grande talento. Assim 
nasceu a DM Decor onde todos os 
esforços são para materializar os 
sonhos dos clientes, vê o olhar des-
lumbrando de satisfação, diante de 
uma decoração. Para ele festa per-
feita precisa ter fl ores e planejamen-
to e antes de tudo é preciso pensar 
nos convidados. Um bom buff et e 
serviço de bar também ajudam.In-
quieto, @dmdecor_ gosta de cuidar 
dos mínimos detalhes nos projetos 
e acha que o seu diferencial é a de-
dicação extrema e a pitada de amor 
que coloca em tudo o que faz. 

Quando é possível dizer que uma 
desta está bem decorada? 

Quando o ambiente decorado está 
sendo respeitado, quando não há 
excesso nem falta, quando o equilí-
brio é o centro do projeto! 

Defi na a festa perfeita?
A bem planeja pelos anfi triões, a 
que pensa nos convidados. Um bom 
serviço de bar, buff et e decoração 
deixa, sim, o evento ainda mais es-
pecial! 

O que não pode faltar? 
Para mim, sem duvida, o que não 
pode faltar são lindas fl ores e, claro, 
um bom motivo para festejar... 

Que festa ainda não fez e qual gos-
taria?

Ainda não fi z uma união homoa-
fetiva entre mulheres, tenho muita 
vontade.

O que o contratante nunca deve 
perguntar? 

Quanto outro cliente investiu na 
decoração de sua festa, cada festa é 
única e exclusiva, cada uma tem seu 
valor! 

Quem é sua referência profi ssional 
e pessoal?

Da minha área, a cenógrafa carioca 
Patrícia Vaks,sempre impecável em 
suas produções. Referência de ser 
humano é minha querida mãe,  Al-
cinda. Quem a conhece sabe do que 
estou falando.

Conte uma história engraçada...
Fiz um casamento intimista. Os 
noivos chegaram, mais nenhum 
convidado chego na hora marcado. 
O casamento começou com mais 
de 2 horas de atraso por falta de 
convidados.

Tem a festa preferida? 
Ao longo desses 6 anos já fi z mui-
tos eventos, mas para dizer que 
não tenho um festa preferida, te-
nho um estilo preferido: que são 
as festas ao ar livre, sempre lindas 
e charmosas com a luz natural e 
com um potencial cênico incrível 
do nosso estado! 

Em que trabalharia se não com de-
cor? 

Com certeza iria trabalhar com 
projetos de interiores. Amo tudo 
no mundo da decoração e arqui-
tetura! 

TUDO COM DIOGO MAIA 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Você começa o  nal de semana alimentando 
grandes sonhos e poderá contar com a companhia 
dos amigos para o que precisar! Se já estiver 
liberado na sua região, aproveite para reunir as 
pessoas queridas em casa ou em outro lugar.

O  m de semana promete muita animação e, logo 
cedo, a Lua sorri para Mercúrio e Júpiter, o que 
deve dobrar a sua sorte. Aproveite o astral pra lá 
de favorável para fazer uma fezinha, participar de 
um sorteio, concurso ou até uma aposta.

Apesar do dia de folga, você cai da cama com a 
corda toda para cuidar das tarefas e fará o que 
estiver ao seu alcance para dar um up na carreira. 
Bora lá botar as mãos na massa para conseguir o 
que deseja!

Boa parte da sua atenção estará focada em casa neste 
sábado. Se ainda tem tarefas pela frente, vai se sair melhor 
se estiver trabalhando em home of ce. Mas assuntos 
domésticos também devem disputar seu tempo, e você 
vai se sentir melhor se conseguir deixar tudo do seu jeito.

Aproveite o sabadão para se divertir, fazer alguns 
contatos e cair na estrada -- se for possível, é claro. 
Sair da rotina será o segredo para se divertir e 
deixar de lado o estresse do trabalho.

Sabadou, meu bem, e seu espírito irrequieto 
promete animar as coisas hoje! Aproveite para 
passear, visitar um amigo, conhecer um lugar novo 
ou simplesmente dar um rolê por aí, sem destino 
certo. Claro, tomando todos os cuidados!

Logo cedo, as mudanças estão a todo vapor e 
você pode dar aquela repaginada em casa, seja 
iniciando uma reforma, comprando um móvel 
novo ou apenas mudando as coisas de lugar.

Sua habilidade com as  nanças segue em alta e, 
se tiver que trabalhar hoje, pode se sair melhor do 
que esperava. O astral é bom para ir às compras: 
com seu bom gosto, vai ser fácil encontrar ótimas 
ofertas e, de quebra, dar aquele up no visual.

Você começa o  nal de semana com muita 
disposição para se divertir com as pessoas que 
ama. Se não der pra reunir todo mundo por conta 
da pandemia, o jeito é usar a criatividade, meu 
cristalzinho!

O desejo de sair da rotina e fazer só o que tem 
vontade promete dar as cartas neste sábado. Seu 
espírito de aventura também ganha impulso e, se 
pintar a oportunidade de fazer uma viagem, vá em 
frente sem pensar duas vezes!

Logo cedo, concentre-se no serviço que precisa 
fazer e organize melhor a sua agenda, seja para 
botar o trabalho em dia ou para dar conta das 
tarefas domésticas. A saúde também precisa de 
atenção.

O sabadão talvez comece mais devagar do que 
você gostaria, mas aproveite os momentos de 
folga para meditar, rever algumas coisas e tomar 
decisões importantes que vinha adiando. Siga sua 
intuição e  que longe de gente invejosa.

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
Diego Hypolito, Mariana Rios e 

Robson Nunes estreia neste domingo 
no “Show dos Famosos” do “Domingão”.
A mãe de Alexandre Borges, dona 

Rosa Linda, que foi lembrada por 
ele no “Th e Masked Singer Brasil” 

terça-feira, morreu na quinta. Tinha 
Alzheimer.O fi lme “Garota da 

Moto”, com Maria Casadevall, estreia 
na próxima semana...... Roberto 
Birindelli e Duda Nagle também 
estão no elenco.Aos sábados e 

domingos, apresentações online do 
espetáculo “Mulheres Nascidas de um 
Nome”, texto de Claudio Hochman e 

realização de Michelle Raja Gebara...... 
Tem a participação de atrizes de 12 
países e legendagem em espanhol.
Th iago Martins, de tantos trabalhos 

na Globo, acertou com a Netfl ix 
para um fi lme.Na Globo, “Nos 

Tempos do Imperador” é motivo de 
preocupação...... Audiência em baixa e 
uma novela que ainda não deslanchou. 
Pior é que, nesta altura, não há muito 

que fazer.

Geografia
Nos principais telejornais ameri-

canos ou europeus, sobram cabeças 
brancas em suas apresentações ou nas 
redações.

Muitos até são impedidos de se 
aposentar, enquanto aqui há um vi-
sível preconceito com quem é mais 
experiente.

Tanto assim que
Alguns, por medo ou porque 

acham melhor, até mais bonito sei lá, 
recorrem aos derivados do Tablete 
Santo Antonio.

A seu jeito tentam esconder as 
marcas do tempo.

Parênteses
Assim como é bom verifi car as 

exceções.
Record e Globo têm no comando 

de seus principais telejornais, dois 
profi ssionais que ostentam orgulhosa-
mente os seus grisalhos: Celso Freitas 

e William Bonner.

Não tem como
A troca de informações, o próprio 

convívio com aqueles mais escolados, 
sempre será importante para formar 
grandes profi ssionais.

Isso em todos os setores. Dentro 
da televisão, como fora dela.

Barrado do baile
No último “Programa de Todos os 

Programas”, Ronnie Von foi o entrevis-
tado.

Como alguém como ele, com a 
estampa e história que tem, inteligen-
te, artista completo, que fala tão bem 
sobre diferentes assuntos, está longe 
da TV? Das mil conversas até agora, 
nenhuma foi fechada. Complicado en-
tender. Quem perde é a televisão.

Foi mal
Não terminou nada bem o desli-

gamento de Evaristo Costa da CNN 

Brasil.
Precisava? Sem tomar partido de 

ninguém, tudo podia ter acontecido 
de uma forma mais conveniente. 
Quando não acontece, acaba desta 
forma. Ataques dos dois lados.

Reta final
Em cenas de “Império”, na Globo, 

a partir de segunda-feira, a vida da Co-
ra (Marjorie Estiano) começa a mudar.

Desmascarada por Reginaldo 
(Flávio Galvão) e Jurema (Elizângela), 
que em um vídeo mostram seu envol-
vimento na morte de Fernando (Erom 
Cordeiro), ela passa a faxinar a casa do 
casal.

A propósito
Se tudo continuar como agora, a 

Globo já tem decidido que “Império” 
será a última a encerrar a exibição de 
reprises.

Daqui em diante, em todos os ho-
rários, apenas trabalhos inéditos.

Alguns problemas 
do esporte da Globo 
são compreensíveis, 
outros não

Aqui, em mais de uma opor-
tunidade, já se falou dos proble-
mas que um pessoal do esporte 
da Globo, especialmente do 
SporTV, vem enfrentando nas 
escalas de transmissão.

Alguns continuam comple-
tamente esquecidos, enquanto 
outros só de vez em quando são 
lembrados, nem sempre para 
ocasiões mais importantes.

Daí a insatisfação e as críti-
cas, cada vez maiores, a este com-

REPRODUÇÃO
portamento e ao pro-
cedimento das chefi as, 
embora por trás de tu-
do também exista um 
problema operacional: 
com todos os jogos 
em “off  tube”, muitos 
que seriam São Paulo, 
acabam indo pro Rio, 
onde a estrutura de off  
é muito maior. São dois 
pontos de transmissão 
de uma praça contra 
seis da outra, daí tan-
tos jogos de paulistas 
sendo feitos por equi-
pes do Rio.

De certa forma, isso explica. Mas não justifi ca.
Não é possível que uma TV, com tantos talentos, continue oferecendo 

sempre as melhores oportunidades a apenas alguns poucos.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Um homem que vendeu um 
mesmo imóvel a três pessoas 
diferentes, no município de 

Guamaré, foi denunciado pelo Mi-
nistério Público Estadual e conde-
nado pela 2ª Vara de Macau a uma 
pena de quase dois anos de reclusão, 
substituída por uma pena restritiva 
de direitos, diante da consideração 
de atenuantes, bem como ao res-
sarcimento monetário às vítimas do 
delito de estelionato.

Segundo a denúncia do MP, o 
acusado, que não teve o nome in-
formado pelo site do Tribunal de 
Justiça do RN, praticou o delito de 
estelionato por duas vezes, apre-
sentando-se como proprietário de 
um terreno localizado no centro 
da cidade, e efetuando a sua venda 
a três pessoas diferentes, receben-
do o valor da alienação do mesmo 
imóvel por três vezes.

Uma das vítimas declarou que 
comprou o terreno por R$ 2.200, 
descobrindo posteriormente que o 
imóvel já havia sido vendido a ou-
tras pessoas. O mesmo valor teria 
sido pago pelas demais vítimas do 
estelionatário.

“Desta forma, indene de dúvidas 
que o denunciado vendeu o mesmo 

imóvel para três pessoas, agindo 
de forma dolosa e com o intuito de 
obter, induzindo as vítimas a erro 
mediante ardil (dizendo-se de dono 
de um terreno que não mais lhe per-
tencia), vantagem para si em prejuízo 
de terceiro (os ofendidos pagaram, 
cada um, R$ 2.200,00 ao réu, acredi-
tando estarem adquirindo o imóvel), 
conduta esta que se enquadra no tipo 
do art. 171, caput, do CPB”, diz a sen-
tença do juiz Ítalo Gondim.

A sentença destaca que os es-
telionatos foram praticados nas 
mesmas circunstâncias de tempo 
(diferença de poucos meses), lugar 
(município de Guamaré) e modo de 
execução (o denunciado, fi ngindo 

ainda ser proprietário do terreno), 
acrescenta o juiz, o qual, desta 
forma, esclarece que tais delitos 
devem ser considerados como uma 
única série delitiva, aplicando-se a 
pena de um dos crimes, aumentada 
em 1/6, ante a quantidade de infra-
ções penais praticadas.

O magistrado afastou a alega-
ção de que o crime tenha prescrito. 
“Compulsando os autos, tenho que 
assiste razão ao Ministério Público”. 
Conforme a sentença, a pretensão 
não ocorre, já que a pena máxima 
atribuída ao crime é de cinco anos e, 
a teor do disposto no artigo 109, do 
Código Penal, o prazo prescricional 
é de 12 anos a partir do recebimento 
da denúncia, conforme preceitua o 
artigo 117, do Código Penal.

“Assim, como a denúncia foi 
recebida em 12/04/2012, portanto, 
tem-se que não transcorreu tempo 
sufi ciente para reconhecer a pres-
crição da pretensão punitiva em 
abstrato”, esclarece a sentença, ao 
destacar que, no caso dos autos, 
tem-se que os estelionatos foram 
praticados nas mesmas circunstân-
cias de tempo (diferença de poucos 
meses), lugar (município de Guama-
ré) e modo de execução (o denuncia-
do, fi ngindo ainda ser proprietário 
do terreno”, acrescenta o juiz, o qual, 
desta forma, esclarece que tais deli-
tos devem ser considerados como 
uma única série delitiva, aplican-
do-se a pena de um dos crimes, au-
mentada em 1/6, ante a quantidade 
de infrações penais praticadas.

Estelionato em Guamaré: 
homem é condenado por vender 
mesmo terreno a três pessoas

REPRODUÇÃO

GOLPE | Uma das vítimas 
comprou o terreno por R$ 
2.200, descobrindo que o 
imóvel já havia sido vendido 
a outras pessoas.

O denunciado vendeu 
o mesmo imóvel para 
três pessoas, agindo de 
forma dolosa e com o 
intuito de obter, induzindo 
as vítimas a erro mediante 
ardil, vantagem para si 
em prejuízo de terceiro”

“
ÍTALO GONDIM
JUIZ DE DIREITO

Sentença destaca que os estelionatos 
foram praticados nas mesmas 
circunstâncias de tempo, lugar 
e modo de execução

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

FRANCISCO GILMAR DA SILVA SANTOS, CPF: 046.685.994-50, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença Prévia - LP, para 
Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m3, Localizado no Sítio Pau de Fora, S/N, Zona 
Rural, Patu/RN. 

FRANCISCO GILMAR DA SILVA SANTOS 
PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEIREIRA PANCIERI LTDA, CNPJ: 07.412.785/0001-59, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, para Comercialização de Madeira (sem beneficiamento), localizada na Av. 
Presidente Getúlio Vargas, 100, Monte Castelo, Parnamirim/RN; 
 

HENRIQUE PANCIERI NETTO 
PROPRIETARIO 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
AUTO POSTO T4 LTDA, CNPJ: 41.326.834/0001-79 torna público recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença Prévia nº 2021-
161491/TEC/LP-0073, com validade ate 15/09/2023, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, a se 
localizar na Av. 27 de novembro, 153, Centro, Umarizal/RN, CEP: 59.865-000. 
 

Tiago Antunes do Oliveira Silva 
Sócio 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ROMULO JOSÉ MEDEIROS DE BRITO, inscrito no CPF nº 069.649.514-74, torna público, que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a 
Licença Simplificada – LS, para a atividade de extrativismo mineral “areia”, em uma área de 10,00 hectares, 
extraindo o volume de 1.000 m³/mês, na Lagoa dos Vieiras, zona rural, situado no município de Pedro 
Velho/RN. 

Romulo José Medeiros de Brito - Empreendedor 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

SALINAS INDÚSTRIA DE PESCA LTDA, CNPJ 04.744.543/0001-74, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 15/09/2027 em favor do empreendimento Indústria de Beneficiamento de 
Lagosta, Camarão e Pescado, localizada na Rua Padre Antônio Joaquim, nº 01, Centro, Município de Areia 
Branca/RN. 
 

JORGE JOSÉ DA SILVA BASTOS FILHO 
Sócio Administrador 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA, CNPJ: 38.234.098/0001-14, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
concessão da Licença de Regularização de Operação nº 2021-158850/TEC/LRO-0018, com validade até 
15/09/2023, para uma indústria (envasamento de água adicionada de sais), localizada a Rua Silvia Bandeira de 
Melo, 40, Parque de Exposições, Parnamirim/RN. CEP: 59.146-640. 
 

PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ 
DIRETOR 

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias do Ramo da Construção Pesada, Montagens 
Industrial, Hidráulica, Instalações, Usina de Concretos, Produtos e Artefatos de Cimento, Cal e Gesso 

no Estado do Rio Grande do Norte. SITRACOMP/RN CNPJ: 09.067.290/0001-65 
  

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO NOMINAL DE CHAPAS INSCRITAS 
 
O Presidente da Comissão eleitoral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Ramo da Construção Pesada, Montagens Industrial, Hidráulica, Instalações, Usina de Concretos, 
Produtos e Artefatos de Cimento, Cal e Gesso no Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com Art. 36º 
§1º do Estatuto faz saber que, para concorrer às eleições para renovação de diretoria, que será realizada no 
dia 29 de Setembro do corrente ano, foi deferido o registro de uma Única Chapa, numerada CHAPA 01, 
composta pelos seguintes cargos e membros: Presidente – Alberto Ferreira da Silva; Secretário Geral – 
Evandro Alves Barbosa; Diretor Financeiro – Josélio Elias Alves; Suplentes da Diretoria – Jackson Alberto 
da Silva Ferreira, Glauber Henrique da Silva, Glauber Eduardo Elias Alves, Conselho Fiscal-Titulares: Luan 
Teixeira da Silva, Estevam Luis da Silva Neto, João Soares Pereira Filho, Suplentes Conselho Fiscal – 
Danniedson Silva da Costa, Marcelo da Silva Pontes, Antônio Cesario dos Santos, O prazo para impugnação 
de candidaturas é de 03 dias a contar da publicação deste edital. Natal, /RN, 17/09/2021. Luciano Ribeiro da 
Silva – Presidente da comissão eleitoral.  

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

TATIANE RAIRENE DE MORAES COSTA LTDA, CNPJ: 42.155.037/0001-39, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Operação, para Transporte de Cargas Perigosas (combustíveis líquidos), com capacidade total de 
armazenamento de 50t, localizado na Rua Francisco das Chagas Gurgel, 170, Conjunto Nestor Fernandes, 
Caraúbas/RN. 

TATIANE RAIRENE DE MORAES COSTA LTDA 
 SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
W.S. DOVAL & CIA LTDA, CNPJ: 33.490.485/0001-06 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA SIMPLIFICADA para 
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Potiguares definem rumos na Série D

Os pla-
n e j a -
m entos 

inteiros de ABC 
e América para 
a temporada de 
2021 estão na 
berlinda neste 
fi nal de semana. 
Das duas, uma: 
ou seguirão de 
pé, ou cairão 
mais uma vez de maneira precoce no Brasileiro. Isto, meus amigos, na-
da mais é que o mata-mata da Série D. Cruel, difícil e pouco tolerante 
com os erros, por menores que eles sejam. Que Deus dê muita sabe-
doria aos treinadores Moacir Júnior e Renatinho Potiguar ( fotos) para 
que eles possam armar as equipes da melhor maneira possível. E que 
consigam, principalmente, garantir sobrevida aos nossos clubes dentro 
da competição. O cenário é o mesmo para ambos os lados: só a vitória 
interessa. O ABC diante do Retrô. O América contra o Itabaiana. Estou 
confi ante de que vai dar tudo certo!

Treino aberto
Com a vantagem de fazer o se-

gundo jogo do mata-mata dentro 
de casa, o ABC vai aproximar seu 
elenco da torcida neste sábado. O 
último treino da equipe antes de en-
carar o Retrô será aberto ao público. 
Os torcedores se mobilizaram du-
rante toda a semana para fazer uma 
verdadeira festa nas arquibancadas 
do Frasqueirão. Afi nal, se não pode 
no jogo, que o apoio seja dado ao 
menos no treino. 

À distância
No lado do América, o apoio de 

sua imensa e apaixonada torcida se-
rá de longe. Isso porque é na cidade 
de Lagarto, em Sergipe, que o Alvir-
rubro decidirá sua vida no Brasilei-
ro. Na semana passada, os adeptos 
até fi zeram uma bonita festa para 
receber os atletas na chegada à 
Arena das Dunas. Infelizmente, não 
houve efeito prático e o time acabou 
por empatar o duelo em Natal. 

Responsabilidades
Chegou o momento de os atle-

tas mais experientes e identifi cados 
com os clubes assumirem suas res-
ponsabilidades não só com a bola 
rolando, mas também no jogo de 
vestiário. O América precisa muito 
da liderança de Felipe Guedes, da 
qualidade de Esquerdinha e da efi -
ciência de Alvinho para voltar ao 
RN com a vaga. Vale o mesmo para 
Wallyson, Valderrama e Allan Dias 
no ABC. É agora ou nunca.

Bagunça
Foi o que se tornou o futebol brasi-

leiro em meio ao festival de liminares 
concedidas pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) a alguns 
clubes que disputam as mais variadas 
divisões do Brasileirão. Uns jogam 
com público nos estádios, outros per-
manecem impedidos. Sempre defendi 
que, se fosse pra voltar, que voltassem 
todos juntos. Mas o STJD bagunçou o 
meio-campo. 

Iniciativa
Em tempo de registrar por aqui 

as palmas para o Governo do RN, 
que nesta semana anunciou inves-
timento de R$ 5 milhões em um 
programa de incentivo ao esporte 
potiguar. Em resumo, a iniciati-
va funciona nos moldes da Lei 
Estadual de Incentivo à Cultura, 
destinando recursos mediante re-
núncia fi scal em prol de eventos e 
atividades.

Boa hora
Este programa surge em um 

excelente momento, em que o 
Rio Grande do Norte conquistou 
importantes medalhas nos Jogos 
Olímpicos e, principalmente, Pa-
ralímpicos, disputados em Tóquio, 
no Japão. Temos inúmeros talen-
tos por aqui em várias modalida-
des. Falta apenas isso: algo que in-
centive esses atletas a construírem 
suas carreiras no esporte. Muito 
bacana!

DIVULGAÇÃO

O Flamengo não poderá mais 
contar com a presença da 
torcida nos próximos jogos, 

após o Superior Tribunal de Justi-
ça Desportiva (STJD) cassar nesta 
quinta-feira 16 uma liminar que 
permitia que o time realizasse par-
tidas no Maracanã com a presença 
de público.

A decisão foi tomada um dia 
após o time carioca entrar em 
campo pela Copa do Brasil, contra 
o Grêmio, com a presença de mais 
de 6 mil torcedores no Maracanã. 

O clube esperava ter torcedores 
também no jogo deste domingo 
19, contra o mesmo adversário, pe-
lo Campeonato Brasileiro.

No entanto, a presença de 
torcida em jogos do Flamengo foi 
questionada pelos demais clubes 
da Série A do Campeonato Brasi-
leiro, que ameaçavam não entrar 
em campo na próxima rodada 
por entender que o time da Gá-
vea estava sendo favorecido, uma 
vez que outras cidades ainda não 
autorizaram a volta de torcedores 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

O auditor do STJD Felipe Bevi-
lacqua deferiu o pedido feito por 
17 clubes da Série A e pela própria 
Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF) para vetar a presença de 

torcedores em jogos do Flamengo.
“Tratando-se de matéria com 

escopo relevante e que traduz, em 
análise perfunctória, probabili-
dade de dano de difícil ou incerta 
reparação com a iminente não re-
alização da rodada deste próximo 
fi nal de semana, concedo parcial-
mente o efeito suspensivo ativo 
vindicado”, afi rma Bevilacqua em 
trecho de sua decisão.

A presença de torcedores em 
jogos do Flamengo foi liberada 
pela prefeitura do Rio no que se 
chamou de evento-teste. Para ter 
acesso à partida, o torcedor preci-
sava apresentar teste negativo de 
covid-19 e apresentar carteira de 
imunização, além do uso de más-
cara e a manutenção do distancia-
mento social.

STJD impede presença da 
torcida em jogos do Flamengo

RICARDO MORAES/REUTERS

LIMINAR CASSADA| Decisão 
foi tomada um dia após jogo 
do Rubro-Negro com 6 mil 
pessoas

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

A Inglaterra, fi nalista da úl-
tima edição da Eurocopa, 
tirou a França da terceira 

posição do ranking de seleções da 
Fifa, publicado nesta quinta-feira 
16, deixando a campeã mundial 
em quarto lugar.

A Bélgica permaneceu no topo 
do ranking, seguida pelo Brasil. A 
Itália, campeã europeia e com uma 
série de invencibilidade recorde de 37 
partidas, está em quinto lugar, com a 
Argentina em sexto.

O terceiro lugar iguala a melhor 
classifi cação da Inglaterra desde 
2012. A equipe comandada pelo téc-

nico Gareth Southgate perdeu na dis-
puta dos pênaltis para a Itália na fi nal 
da Eurocopa no estádio de Wembley, 
em julho, e foi semifi nalista da Copa 
do Mundo de 2018, na Rússia.

A França saiu da Eurocopa nas 
oitavas de fi nal.

No ranking feminino, a Suécia 
alcançou o segundo lugar, atrás dos 
campeões mundiais Estados Unidos, 
com a Alemanha caindo para o ter-
ceiro lugar.

A seleção brasileira ocupa a séti-
ma colocação, uma à frente da Ingla-
terra, que está sob o novo comando 
de Sarina Wiegman.

Bélgica permaneceu no topo do ranking, seguida pelo Brasil. Itália está em quinto lugar

Brasil permanece 
na vice-liderança do 
ranking de seleções

FIFA


