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POLÍTICA. 3 |  O secretário estadual 
de Gestão de Projetos e Relações 
Institucionais, Fernando Mineiro, 
rebateu as acusações feitas pelo mi-
nistro  das Comunicações, Fábio Fa-
ria, à governadora Fátima Bezerra, 
de que ela teria ‘rabo preso’ por não 
deixar o Consórcio Nordeste.  Minei-
ro atribuiu a fala do ministro ao seu 
desespero pela falta de alternativa 
de palanque para 2022. 

CIDADES. 9 |  Coroa cunhada a ouro, 
doada à igreja e colocada na ima-
gem de Nossa Senhora da Piedade, 
no município de Espírito Santo, no 
interior do Rio Grande do Norte, foi 
furtada entre a noite de terça 26 e a 
madrugada desta quarta-feira 27. O 
caso só foi descoberto pela manhã, 
quando voluntários chegaram para 
abrir o templo. Boletim de Ocorrên-
cia foi registrado em Goianinha.

GERAL. 11 | Vacinação contra a co-
vid-19 passa a ser obrigatória no âm-
bito do serviço público estadual do 
Rio Grande do Norte, com o objetivo 
de garantir um ambiente de trabalho 
com reduzido risco de contamina-
ção, preservando a saúde coletiva.

ECONOMIA. 8 |  O ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
disse que os estudos para definição 
do modelo de privatização do Porto 
de Santos estão perto da conclusão e 
uma consulta pública sobre a desesta-
tização deve ocorrer ainda em 2021.

ESPORTES. 16 |  O Minas Tênis Clube 
anunciou nesta terça-feira 27 que 
afastou por tempo indeterminado 
o jogador Maurício Souza por uma 
postagem nas redes sociais com 
“manifestações intolerantes”. O atle-
ta pediu desculpas pela atitude.

GERAL. 12 |  Dos 1.430 alunos matri-
culados na instituição, entre 100 e 
150 frequentam os turnos da manhã 
e o mesmo número estuda à tarde. Já 
à noite, o número é ainda mais bai-
xo, sendo apenas 20 estudantes fre-
quentes em todo o turno no colégio.

Mineiro: Fábio Faria 
está desesperado por 
não ter alternativa de 
palanque para 2022

Ousadia: bandidos 
entram em igreja e
furtam coroa de Nossa 
Senhora da Piedade

Vacinação passa a 
ser obrigatória para 
servidores públicos 
estaduais do RN

Ministro acredita que 
consulta para privatizar 
Porto de Santos sairá 
ainda neste ano

Jogador de vôlei 
é suspenso após 
postagem com 
teor homofóbico

Escola Anísio Teixeira:
evasão é principal 
dificuldade para volta 
presencial das aulas

 Com mais um aumento no preço dos combustíveis, motoristas natalenses lamentam situação e reclamam. Página 7
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Mineiro sai em defesa de Fátima Antes e depois mostra furto da coroa
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Não é de hoje que o poder mo-
dela pessoas e interesses.

Na verdade, isso existe 
desde os tempos das cavernas quan-
do o mais forte brandiu pela primeira 
vez o seu cajado, depois sua espada e 
mais tarde suas metralhadoras e arse-
nais nucleares.

A arminha, a caneta, o cargo, o 
poder de distribuir cargos e o dinheiro 
e a in� uência que vêm com eles são 
acessórios que acompanham ditadu-
ras e democracias.

A diferença é que enquanto a 
primeira impõe, a segunda negocia; 
enquanto a primeira determina, a se-
gunda põe em votação.

Democracias são imperfeitas, 
mas as ditaduras são intoleráveis.

São água e óleo, não se misturam; 
e, quando se misturam, logo se sepa-
ram porque o óleo por ser uma subs-
tância hidrofóbica repele a água.

O interessante é que as moléculas 
hidrofóbicas em geral não são polari-
zadas, razão pela qual não interagem.

É o que acontece hoje na política 
brasileira. Tem a ver até com o que 
não nos pertence, mas hoje está pre-
sente no Brasil com a passagem do 
fenômeno de Donald Trump nos EUA.

Um cometa que cruza de quando 
em quando o mesmo ponto do espa-
ço e que, nesse caso, ameaçou até a 
maior (longe de ser perfeita) demo-
cracia Ocidental do mundo, a norte-

-americana.  
O episódio, que poderia ter sido 

muito bem sucedido não fosse uma 
pandemia estragar os planos de um 
presidente praticamente eleito no 
começo do ano passado, teve seu des-
fecho no dia seis de janeiro deste ano.

Data da fatídica invasão do Capi-
tólio, sede do Congresso norte-ameri-
cano, no dia da rati� cação da vitória 
de Joe Biden, quando pelo menos 
quatro pessoas morreram.

Aqui, não se chegue a tanto (ou se 
chegue, sabe lá), mas isso não signi� ca 
que as condições não estejam dadas, 
até pela estrutura das duas socieda-
des que, em comum, estão recheadas 
de delirantes negacionistas da ciência 
e de gente que achou uma verdade 
própria fora do conhecimento e da 
informação.

Há uma pequena, mas renitente 
parcela de milhões de pessoas ao 
redor do mundo que até hoje não 
acredita que o homem foi à Lua; outra 
parcela um pouco menor de que a 
terra é plana; outra acredita piamente 
que vacinas contêm chips de controle 
comunista e por aí afora.

O céu da ignorância é o limite 
e historicamente há muitos que se 
aproveitam disso. E, é claro, ganham 
muito dinheiro com isso.

A propósito, Trump agora apoia a 
reeleição de Bolsonaro no Brasil. Que 
simpático!

A propósito, Trump apoia Bolsonaro

Até que
A coisa começa a engrossar e 

foge totalmente do controle quan-
do uma manifestante é atingida 
por um dos seguranças respon-
sáveis pela proteção dos parla-
mentares sitiados por trás de uma 
porta. Um desfecho provável para 
quem foi tão longe.

Um dos depoimentos ouvidos 
pelo documentário, que parecia 
vir de uma pessoa qualquer do po-
vo, explica que estava ali por causa 
de “800 mil crianças” raptadas e 
escravizadas sexualmente no país. 
Nesse ponto, os produtores do do-
cumentário começam a perceber 
que o que parece normal, não é. 

Fantasias
Todos têm direito de ter 

crenças, mas não podem recriar 
conhecimento consagrado, prin-
cípios cientí� cos provados ou a 
realidade de fatos. Mas é o que 
acontece no mundo e que piorou 
muito depois da passagem do co-
meta Trump pelos EUA.

Mangas de fora
 No Brasil, o deputado federal 

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), � lho 
03 do homem, vem intensi� cando 
os contatos com o ideólogo Steve 
Bannon, Donald Trump Jr, � lho do 
ex-presidente, e o ex-assessor de 
comunicação Jason Miller, criador 
da rede trumpista e de extrema di-
reita Gettr, entre outros nomes da 
extrema-direita dos EUA.

Bannon já foi em cana por me-
ter a mão no dinheiro do famoso 
muro que Trump estava cons-
truindo na fronteira com o México 
e deve estar se dando muito bem 
com defensores da antivacina no 
Brasil que tentaram enriquecer 
com vacinas.

Aliás
Jason Miller, um dos novos 

amigos de Eduardo Bolsonaro, 
esteve de passagem pelo Brasil 
por ocasião dos atos antidemo-
cráticos do dia 7 de setembro. E 
acabou detido pela Polícia Federal 
pouco antes de embarcar para os 
Estados Unidos para prestar de-
poimento no âmbito do inquérito 
que investiga a organização de 
milícias digitais bolsonaristas na 
promoção de ataques contra as 
instituições. Após ser liberado, ele 
usou a sua rede social para atacar 
o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Mora-
es, responsável pelo inquérito na 
Corte. Ele aprendeu rápido.
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Invasão
O sociólogo Marcelo Coelho, 

da USP, escreveu por estes dias um 
artigo em cima do documentário 
da BBC “Four Hours at the Capitol” 
para a Folha (sobre a invasão do Ca-
pitólio por simpatizantes de Donald 
Trump) que faz a gente pensar no 
tamanho da loucura humana quan-
do abraça uma causa.

Alguns invasores que o docu-

mentário conseguiu ouvir pareciam 
normais e nada assemelhados aos 
trumpistas de sempre (gordos care-
cas ou barbudos malhados). Muitos 
fumavam um baseado quando 
entraram no prédio histórico sem 
qualquer resistência e não pare-
ciam agressivos, poderiam passar 
por hippies e esquerdistas. Estavam 
ali tirando selfies e atendendo ao 
chamado de seu presidente.

A Câmara de Natal aprovou 
nesta quarta-feira, dia 27, o 
Projeto de Lei que impede 

o poder público de contratar con-
denados por abuso sexual contra 
crianças e adolescentes. De autoria 
do vereador Robson Carvalho, a 
proposta proíbe a admissão num 
prazo de doze anos após o cumpri-
mento da pena. A matéria foi apro-
vada por unanimidade e segue para 
a sanção do prefeito Álvaro Dias.

Em sua justi� cativa, o parla-
mentar destacou que um crime 
sexual cometido contra uma crian-
ça ou um adolescente pode ser a 
forma de violência mais aguda e 
covarde, pois in� ige graves danos 
à vítima mais indefesa por toda sua 
vida, desde a contaminação por 

síndrome da imunode� ciência ad-
quirida (SIDA), gravidez, depressão 
e até o suicídio.

“Em razão da gravidade de tais 
crimes, devemos adotar todas me-
didas legislativas, administrativas, 
sociais e educacionais apropriadas 
para proteger as nossas crianças 
contra todas as formas de abuso 
sexual, em atenção ao artigo 19 do 
Decreto Federal no 99.710, de 21 de 
novembro de 1990, que promulga 
a Convenção sobre os Direitos da 
Criança” frisou Robson.

O juiz substituto da 46ª Zona 
Eleitoral, José Herval Sam-
paio Júnior, cassou a chapa 

de vereadores que concorreu, nas 
eleições de 2020, pelo Partido da So-
cial Democracia Brasileira (PSDB), 
à Câmara Municipal de Taipu (RN), 
e consequentemente, os mandatos 
de dois vereadores eleitos pelo par-
tido tucano.  

José Herval Sampaio Júnior 
entendeu que houve candidaturas 
� ctícias pelo partido para preen-
cher a cota obrigatória de gênero 
feminino, conforme determina a 
legislação eleitoral. Prevalecendo 
a decisão, perdem seus mandatos 
os vereadores Aluízio Viana Filho 
e Erivan Pinheiro de Lima. Cabe 
recurso para o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE).

O autor da Aime (Ação de Im-
pugnação de Mantado Eletivo), o 
Partido dos Trabalhadores da ci-

dade, alegou que as candidaturas 
de Ana Karla Lima de Sá e Nádia 
Fernanda Lima de Almeida foram 
registradas tão somente com o in-
tuito de fraudar a cota de gênero.

Ana Karla teve seu registro de 
candidatura indeferido pelo Juízo 
da 46ª Zona, por não possuir do-
micílio eleitoral no município de 
Taipu (RN), e por não preencher o 
requisito legal de tempo mínimo de 
� liação partidária. Já Nádia Fernan-
da renunciou a disputa ao cargo 
antes do dia da eleição, tendo sido 
tal pedido homologado pela Justiça 
Eleitoral.

O PT de Taipu ainda disse que 
ambas as candidatas teriam sido 
supostamente recrutadas pelo PS-
DB apenas para atender à necessi-
dade de preenchimento da reserva 
mínima de gênero exigida pela le-
gislação eleitoral, no momento do 
registro de candidaturas.

Proibição de contratar 
condenados por crime 
sexual contra crianças

Justiça Eleitoral cassa 
mandato de vereadores

PROJETO | Câmara de Natal 
aprova projeto do vereador 
Robson Carvalho, que 
proíbe o poder público de 
contratar condenados

FRAUDE NAS COTAS

Robson Carvalho é o autor do projeto
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Consórcio
Não há justi� cativa consistente 

para o governo do Estado pagar cer-
ca de 1 milhão de reais por mês para 
permanecer no Consórcio Nordeste. 
Além de ser muito dinheiro, a tese 
do Consórcio ruiu após o calote que 
protagonizou em relação aos respi-
radores.

Desgaste
É absolutamente desgastante para 

o governo, sem nenhuma recompensa 
que justifique o fato de permanecer 
num grupo que só deu prejuízo ao 
Estado. Ficar só para agradar ao gover-
nador do PT da Bahia, é desnecessário.

Articulação
Ex-prefeito Carlos Eduardo man-

tém conversas políticas em Brasília, 
com foco no pleito do RN. Tem an-
dado no interior e tem se articulado 
bem. O que pesa contra o � lho de 
Agnelo é o passado de não cumprir 
compromisso. A fama de ‘ganha, mas 
não leva’, prejudica.

Conversa 
Após a volta da governadora Fátima Bezerra ao 

Estado, haverá uma conversa entre ela e a cúpula do 
MDB no RN, deputado Walter Alves e ex-senador Ga-
ribaldi Filho. Pauta: A� nar os ponteiros dos dois parti-
dos para a aliança de 2022.

Expectativa
Há grande expectativa com o material sigiloso que 

veio do STJ para a CPI da Covid no RN. As delações po-
dem destruir reputações e comprovar todo o esque-
ma, mostrando que não foi só um calote o caso dos 
respiradores. Foi um esquema grande de corrupção.

Rachadinha
Em Parnamirim, não se fala em outra coisa: O 

esquema de rachadinha na Câmara envolve vários ve-
readores e vai explodir a qualquer momento. Áudios 
de servidores comprovam o esquema da divisão do 
dinheiro na cidade Trampolim da Vitória.

Ação
Pessoas ligadas ao ministro Rogério Marinho não 

entendem como ele não cresceu associado às obras 
estruturantes que tem trazido para o RN. Acham que 
o grupo precisa repensar a estratégia. Matéria-prima 
para in� ar o nome tem. O que é que tá havendo?

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍCIA

O secretário estadual de gestão 
de projetos e relações institu-
cionais, Fernando Mineiro, re-

bateu as acusações feitas pelo minis-
tro Fábio Faria (PSD) à governadora 
Fátima Bezerra (PT), de que teria ‘ra-
bo preso’ por não deixar o Consórcio 
Nordeste.  Mineiro atribuiu a fala do 
ministro ao seu desespero pela falta 
de alternativa de palanque para 2022. 
O secretário ainda classi� cou como 
chulas as palavras do ministro das 
Comunicações. E deu uma al� neta-
da, dizendo que Fábio Faria precisa 
ler mais.

“Olha, na verdade a governadora 
nem tem medo, nem tem rabo preso. 
Aliás os bolsonaristas estão usando 
algumas expressões muito chulas 
quando se trata de atacar as mulhe-
res. São declaradamente, assumida-
mente misóginos. E não é o primeiro 
bolsonarista que ataca uma mulher 
que faz política aqui no nosso estado. 

Tem sido uma regra constante. Se a 
governadora Fátima Bezerra tivesse 
medo ou rabo preso, não estaria on-
de está”, pontou Mineiro.

Com relação, as irregularidades 
apontadas pelo ministro na compra 
dos respiradores, através do Consór-
cio Nordeste, Mineiro orientou que 
o ministro lesse mais. Segundo o se-
cretário, o assunto dos respiradores 
já foi analisado pelos Tribunais de 
Contas do Estado (TCE-RN), e de Jus-
tiça do Rio Grande do Norte (TJRN). 
Mineiro enviou à nossa reportagem 
documentos contendo as decisões 
dos TCE-RN e TJ-RN com relação à 
denúncia citada pelo ministro.

“Entrando no mérito do assunto 
que é o Consorcio Nordeste, o TCE e 
TJRN, que analisaram a questão dos 
respiradores, já deram uma posição 
sobre isto e já disseram tudo. Eu re-
comendo ao ministro Fábio que lei 
os documentos e pareceres. Esses 
documentos dizem que o Governo 
do Estado não tem nenhuma culpa 
em relação ao calote que foi dado 
pela Empresa. Aliás quem denunciou 
a empresa, quem denunciou o calote 
e quem pediu a apuração foi o pró-
prio Consórcio Nordeste”, al� netou 
Mineiro.

E acrescentou: “O Consórcio 
Nordeste fez uma compra porque 
o Governo que ele (Fábio Faria) de-
fende não enviava respiradores e as 

pessoas estavam morrendo. O Rio 
Grande do Norte e os demais estados 
que levaram o calote, estão fazendo 
o possível pra reaver os recursos. O 
próprio Consórcio denunciou o ca-
lote e acionou os órgãos de controle 
para a devolução dos recursos”.

Fernando Mineiro ainda fez 
questão de enfatizar a trajetória 
da governadora Fátima Bezerra. E 
cutucou o desespero do ministro. 
“A governadora tem uma trajetó-
ria limpa conhecida e reconhecida 
pela sociedade brasileira e pelo Rio 

Grande do Norte. Vem de onde vem 
e chegou aonde chegou não foi à toa, 
quem tem medo não tem esta traje-
tória. Diferente de quem nasceu em 
berço de ouro e que recebeu alguns 
baús de votos transferido por uma 
política que está ultrapassada. Então 
quero responder, ministro Fábio, que 
tenha mais respeito à governadora 
do Estado, a mulher, a militante, e ele 
sabe mais do que ninguém da con-
duta ilibada da governadora Fátima. 
O problema é que o desespero da 
falta de palanque em 2022, por isso 

a verborragia que os bolsonaristas 
têm jogado aí contra a governo Rio 
Grande do Norte e todos nós que fa-
zemos uma política ao lado da vida”, 
enfatizou.

Fernando Mineiro ainda decla-
rou: “O ódio do ministro vem do fato 
de que hoje a população compara o 
governo de Fátima e o governo do 
pai dele. E vê a diferença. Tiramos o 
estado da UTI e vamos consolidar e 
avançar ainda mais”.

Mineiro rebate Fábio: “Fátima não 
tem medo, nem tem rabo preso”

 Mineiro: “A população compara Fátima e o governo do pai dele. E vê a diferença”

RESPOSTA | Secretário 
Fernando Mineiro sai em 
defesa da governadora após 
críticas do ministro Fábio 
Faria sobre a permanência 
do Estado no Consórcio/NE

A governadora tem uma 
trajetória limpa. Vem 
de onde vem e chegou 
aonde chegou não foi 
à toa, quem tem medo 
não tem esta trajetória. 
Diferente de quem 
nasceu em berço de ouro 
e que recebeu alguns 
baús de votos”

“
FERNANDO MINEIRO
SECRETÁRIO/RN

Fatinha, aquele Galeno é 
um grosso!  Mandou que eu 

falasse baixo. Logo eu que quase 
cochicho quando tô falando; 
uma verdadeira lady você 

não acha?

Relaxe Isoldinha. 
Comigo você sempre falou baixo. 
Não tenho do que reclamar, pois 

minha tiara protege meus ouvidos. 
Vou dar uns gritos em Galeno 

pra ele ver o que é bom!



Bahia, e outra, no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em segredo de Justi-
ça. O Ministério Público também foi 
acionado, e três empresários envol-
vidos na negociação foram presos 
temporariamente, de acordo com o 
contador.

O controlador comenta que a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) pediu 
a rescisão do contrato e a devolução 
do dinheiro, em virtude do atraso 
na entrega dos respiradores. Com a 
escassez de respiradores, os estados 
do Nordeste tiveram 48 horas para 
repassar o pagamento à empresa, 
segundo relato de Pedro Lopes. A 
contratada chegou a oferecer equi-
pamentos com qualidade inferior ao 
negociado, o que não foi aceito pelos 
governadores e motivou a ruptura do 
acordo, em maio de 2020.

Pedro Lopes isenta, em partes, a 
responsabilidade da gestão Fátima 
na compra frustrada ao detalhar que 
a Bahia, enquanto estado líder do 
consórcio, é responsável pelos ritos 
administrativos. Aos demais estados 
da região, como o RN, cabe a adesão 

aos termos apresentados, de acordo 
com ele. Nesse sentido, o contador 
assegura que “nenhum servidor do 
RN participou do processo adminis-
trativo para essa compra”.

CPI da Covid-19
A compra dos respiradores é um 

dos oito contratos investigados pela 
Comissão Parlamentar de Inquéri-

to (CPI) da Covid-19, instaurada na 
Assembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte (ALRN). O instrumento 
visa apurar a atuação do governo 
Fátima na pandemia, analisando 
negociações. A investigação é presi-
dida pelo deputado estadual Kelps 
Lima (SDD), a quem Pedro Lopes fez 
críticas.

“Desde o começo, o governo vem 

a� rmando que não há necessidade 
de constituir uma CPI porque não 
existe nenhum elemento para fazer 
uma investigação. O parlamento tem 
todo o direito de investigar a despesa 
pública, os contratos públicos, mas 
ele tem instrumentos próprios para 
isso, através de suas comissões. A 
CPI da ALRN é somente um espaço 
de palanque político do presidente 
(Kelps Lima), que agora deixou claro 
que pretende ser deputado federal”, 
considera.

O contador destaca nos oito 
contratos analisados “nada foi trago 
de novo”. Ele diz que, com a adoção 
de proposta por menor preço nas 
negociações, foi gerada uma econo-
mia de R$ 20 milhões aos cofres do 
estado. De acordo com Pedro, o pre-
ço médio dos contratos atinge R$ 54 
milhões, no Brasil, enquanto o RN 
aplicou R$ 34 milhões de dinheiro 
público neles. Somado a isso, Pedro 
Lopes garante que não há “corrup-
ção”, “incompetência” e “improbi-
dade” no Governo do Estado que 
justi� que a CPI na ALRN.

• Política Natal, quinta-feira, 28 de outubro de 20214

DIVULGAÇÃO

PEDRO TRINDADE
REPÓRTER

Um dos temas mais frequentes 
no meio político do Rio Grande 
do Norte é a compra dos res-

piradores realizada pelo Governo do 
Estado via Consórcio Nordeste. O pre-
juízo de quase R$ 5 milhões aos cofres 
públicos é avaliado atualmente como 
uma “operação de risco” e fracassada 
pelo Controlador Geral do RN, Pedro 
Lopes. Ele reconhece que a gestão pú-
blica foi enganada pela empresa que 
até hoje não entregou os equipamen-
tos contratados, nem realizou a devo-
lução do dinheiro repassado.

Contudo, o controlador ponde-
ra que o risco nasceu da necessida-
de de abrir leitos Covid-19 em meio 
ao avanço do vírus no estado, no 
mês de abril de 2020. Em entrevista 
ao ‘Agora Entrevista’ de quarta-feira 
(26), Pedro Lopes comentou que a 
compra coletiva foi realizada am-
parada na chamada lei Covid (Lei 
Nº 13.979), que autorizou a análi-
se de risco durante a execução do 
contrário, e não previamente, co-
mo acontece normalmente. A regra 
visava agilizar processos. O cenário 
de pandemia foi responsável pela 
mudança temporária na legislação, 
que não existe mais.

“Com o mundo descobrindo o 
vírus e, por isso, equipando hospi-
tais, o espírito da legislação era: abra 
os leitos, mesmo que isso seja mais 
caro. A operação do Consórcio Nor-
deste foi uma operação de risco? Sim. 
A operação fracassou. Toda operação 
está sujeita a risco, mas o governo 
trabalhou para garantir a proteção 
da sociedade. Infelizmente, fomos 
enganados por um grupo empresa-
rial. Lamentável, mas aconteceu”, es-
clarece o controlador, a� rmando que 
a compra de 30 respiradores via con-
sórcio visava auxiliar na estruturação 
de cerca de 600 leitos que deveriam 
ser abertos para atender a população 
durante o pico da pandemia, previs-
to, à época, para os meses de junho e 
julho de 2020.

Pedro Lopes revela que tem a 
“esperança” do Governo do Estado 
“recuperar esse dinheiro”; do recurso 
� nanceiro “voltar o mais rápido” aos 
cofres do Estado, porém não há pre-
visão para isso acontecer. Ele conta 
que há duas ações jurídicas trami-
tando com o objetivo de recuperar os 
quase 48 milhões empregados pelo 
consórcio e responsabilizar os envol-
vidos. Uma tramita na Polícia Civil da 

Controlador afirma ter esperança de 
receber dinheiro pago pelos respiradores 
DEFESA | Pedro Lopes 
admite que Consórcio 
foi vítima de golpe e que 
governo do Estado tomou 
as providências para não 
permanecer no prejuízo

Pedro: “A CPI é somente um espaço de palanque político do presidente Kelps”
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Os candidatos nas eleições da 
OAB-RN, Marcelo Torres e 
Barbara Paloma, estiveram na 

redação do Agora RN e, em entrevis-
ta, disseram que, uma vez eleitos, vão 
mudar as atuais diretrizes da Ordem 
do Advogados do Brasil, seccional 
Rio Grande do Norte. Os jovens advo-
gados são oposição, e se apresentam 
como alternativa ao grupo que co-
manda a OAB-RN há duas décadas.

Marcelo Torres e Barbara Paloma 
criticaram a atual gestão, que segun-
do eles, trabalha apenas para um gru-
po seleto de advogados, e a� rmaram 
que a OAB-RN precisa ser voltada 
para os interesses dos advogados de 
todo Estado e, não apenas para um 
grupo especí� co. “Infelizmente, o 
atual grupo que está à frente da nos-
sa Ordem é insensível às demandas 
da categoria, sobretudo os advoga-
dos que atuam no interior do Estado. 
Tudo é pensado para uma minoria. 
As ações não chegam para todos, só 
um pequeno grupo aqui de Natal que 
tem acesso aos benefícios da OAB”, 
comentou Marcelo Torres.

Barbara Paloma endossou seu 
companheiro de chapa e disparou: 
“Todos nós pagamos a anuidade da 
OAB e porque as ações são voltadas 
apenas para uma minoria e nunca 
chegam ao interior? Nossa proposta 
é mudar esta visão. Por isso o nome 
Somos Iguais, Somos OAB”.

Segundo os pré-candidatos, a 
chapa Somos Iguais, Somos OAB vai 
imprimir uma forma diferente de di-
rigir a entidade. “Nossa entidade con-
ta com 75% dos inscritos com idade 
inferior a 15 anos de pro� ssão. É um 
grupo novo que precisa ser melhor 
assistido. O mundo mudou, a OAB/
RN precisa acompanhar estas mu-
danças. E acreditamos que estamos 
aptos a fomentar o novo com proje-
tos igualitários para o jovem advoga-
do, a mulher advogada. Uma OAB de 
fato para todos”, comentou Marcelo 
Torres, enfatizando que “os advoga-
dos mais antigos também terão seus 
espaços. Será uma OAB para todos”.

Subseções
A candidata a vice Barbara Pa-

loma promete que, ao contrário da 
que acontece atualmente, vai ter 
uma aproximação com as subseções. 
Atualmente são sete: Assu, Caicó, 
Currais Novos, Goianinha, Macau, 
Mossoró, e Pau dos Ferros. “Vamos 
dialogar constantemente com os 

presidentes das Subseções. É impor-
tante haver um alinhamento com o 
advogado que vive no interior. Vamos 
dar voz aos nossos colegas interiora-
nos, com mais representatividade e 
espaço”, destacou a candidata a vice, 
inclusive evidenciando que a Somos 
Iguais, Somos OAB é a chapa em 
sua composição que mais privilegia 
o interior. Vale lembrar que Barbara 
Paloma é a atual presidente da Sub-
seção Mossoró.

Exame da Ordem
Os jovens advogados se dizem pre-

ocupados com os últimos resultados 
do Exame da Ordem. Para eles, o baixo 
índice de aprovação se deve à falta de 

um olhar diferente para o aspirante 
a advogado. A Somos Iguais, Somos 
OAB pensa em implementar uma ação 
junto aos cursos de Direto existentes 
no Rio Grande do Norte. “A nossa ideia 
é garantir uma aproximação maior en-
tre Escola da Advocacia, a Comissão de 
Ensino Jurídico e os cursos de Direito. 
Não é justo uma advogada, um advo-
gado chegar ao mercado de trabalho 
sem ter sequer uma base do que terá 
pela frente. Temos sim compromisso 
com a turma que se forma em Direito”, 
evidenciou Marcelo Torres.

Caixa de Assistência
Mesmo sendo um órgão a parte, 

tendo diretoria própria, os integran-
tes da chapa Somos Iguais, Somos 
OAB vão dar uma atenção especial à 
Caixa de Assistência dos Advogados 
(CAARN), que, como explicou Bar-
bara Paloma, é um órgão assistencial 
que busca viabilizar benefícios reais 
aos advogados e seus familiares.

A candidata a vice informou que 
todos os advogados e estagiários 
inscritos na OAB contribuem com a 
Caixa de Assistência. A contribuição 
ocorre mediante o pagamento da 
anuidade. “A Caixa de Assistência 
tem uma grande responsabilidade. É 
preciso dar devida atenção a mesma. 
Nós vamos estar atentos para garan-
tir que a ela desempenhe seu verda-
deiro papel”, disse Barbara Paloma.

Já Marcelo Torres completou di-
zendo que cabe a diretoria � scalizar 
a Caixa de Assistência e garante que 
durante a gestão da Somos Iguais, 
Somos OAB vai estar atenta para 

que haja transparência nas contas e 
ações da Caixa. “A Seccional assume 
a função de Conselho Fiscal, pois 
é ela o órgão que aprova e � scaliza 
as contas da Caixa. Os conselhos 
Seccionais podem intervir na Caixa 
de Assistência dos Advogados”, in-
formou Marcelo Torres, lamentado 
o escândalo na CAARN ocorrido re-
centemente.

O fato que mostrou falta de 
transparência com dinheiro dos ad-
vogados culminou com o pedido de 
afastamento feito pela própria presi-
dente da CAARN e uma sindicância 
foi aberta para apurar os gastos. O 
estranho foi que a CAARN teve suas 
contas aprovadas pela OAB-RN.

Eleição da OAB RN
O pleito eleitoral ocorrerá, de ma-

neira presencial, no dia 19 de novem-
bro de 2021, no horário de 9h às 17h. 
O presidente da Comissão Eleitoral, 
Wlademir Soares Capistrano, convo-
cou, através de edital, toda advocacia 
potiguar para votar na escolha dos 
membros do Conselho Seccional, da 
Diretoria, dos Conselhos Federais, da 
diretoria da Caixa de Assistência dos 
Advogados do RN (CAARN) e a dire-
ção ou conselho das Subseccionais 
no triênio 2022/2024.

Em Natal, as votações vão ocor-
rer na UNI-RN. Nas subseccionais 
a votação será realizada em suas 
respectivas sedes, exceto em Macau, 
onde a votação será feita na Sala da 
Advocacia da Vara do Trabalho de 
Macau, e no Mato Grande, em que os 
pleitos ocorrerão no SEST SENAT.

Cada chapa é composta por 35 
Conselheiros Seccionais Titulares, in-
cluindo 5 membros para composição 
da diretoria; 35 Conselheiros Seccio-
nais Substitutos; três Conselheiros 
Federais Titulares; três Conselheiros 
Federais Suplentes; cinco membros 
da Diretoria da CAARN; dois su-
plentes da CAARN; e Diretorias das 
Subseções e/ou Conselhos Subsec-
cionais, e Suplentes, se houver.

Para participar do processo elei-
toral da OAB/RN é necessário estar 
com inscrição regular na Seccional 
Potiguar, e adimplente com o paga-
mento da anuidade. Além disso, é 
vedada a transferência de domicílio 
eleitoral até às 18 horas do dia ante-
rior à publicação do edital.

Chapa Somos Iguais, Somos OAB critica 
gestão atual: “Ações para uma minoria”
RENOVAÇÃO | Com proposta 
de oxigenar a Ordem no 
RN, chapa formada por 
jovens advogados quer 
mudar a OAB: “Para todos”

Marcelo Torres e Bárbara Paloma formam a chapa que representa o coletivo jovem dos advogados: “Temos compromisso com a turma que se forma em Direito”

Acreditamos que estamos 
aptos a fomentar o novo 
com projetos igualitários 
para o jovem advogado, 
a mulher advogada. Uma 
OAB de fato para todos. 
Os advogados mais 
antigos também terão 
seus espaços”

“
MARCELO TORRES
CANDIDATO A PRESIDENTE

É importante haver um 
alinhamento com o 
advogado que vive no 
interior. Vamos dar voz 
aos nossos colegas 
interioranos, com mais 
representatividade e 
espaço”

“
BARBARA PALOMA
CANDIDATA A VICE
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Fábio Faria torce que Bolsonaro assine a ficha do PP

Quem observou os passos do mi-
nistro Fábio Faria (Comunica-
ções) nas agendas de segunda e 

terça-feira também focou nas entrevistas 
que ele concedeu no Seridó, em Mossoró 
e no  Meio-Dia RN da 96FM, com Bruno 
Giovanni, anunciado já como suplente 
na chapa. O potiguar reafirmou que vai 
assinar a ficha do PP, acordo já fechado 
com o ministro Ciro Nogueira (Casa Ci-
vil), com quem tem boa convivência. “Foi 
dos primeiros amigos que eu ganhei quando cheguei em Brasí-
lia. Temos uma boa relação”, destacou.

Em Mossoró, a capa do jornal De Fato foi uma entrevista 
com Fábio. Questionado se o seu desembarque no PP criaria 
di� culdades com o deputado federal Beto Rosado, presiden-
te estadual da sigla, ele respondeu que não há incompatibi-
lidade ente os projetos eleitorais dele e de Beto. Aliás, o PP 
anda brigando pela � liação do presidente Jair Bolsonaro. 

Notícias vindas de Brasília garantem que Bolsonaro 
voltou a colocar na mesa suas exigências. Pediu garantias 

de que o PP apoiará seus candidatos 
ao Senado em estados estratégicos, o 
que inclui o ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas, em São Paulo. 
Também foram discutidas as possi-
bilidades de lançar o vice Hamilton 
Mourão pelo Rio e o ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello em Rorai-
ma. Os caciques do PP apelaram 
também para o fato de Bolsonaro 
já ter sido � liado ao partido e ter se 

mostrado � el ao governo. Ao � nal da conversa, ouviram que 
a sigla voltou a ser a favorita na corrida pela � liação.

Fábio Faria não disse, mas, nos bastidores, torce que 
Bolsonaro assine a � cha do PP. Mas ainda há a percepção 
que Bolsonaro possa ir para o PL. Nas duas legendas, a 
chegada do presidente será capaz de atrair novo � liados, 
alavancando a eleição de vários deputados em 2022, e 
quadros políticos. Um deles é Eduardo Bolsonaro, que se 
� liará ao partido do pai e tem potencial para levar muitos 
votos com ele em São Paulo.

Agendas sem fotos
O ministro Fábio Faria (Comunicações) teve algumas agen-

das sem fotos e digamos “secretas”, de olho na vaga de candidato 
ao Senado. Ainda na agenda de Fábio Faria, uma reunião com o 
marketing, que tem a frente o publicitário Alexandre Macedo. Na 
pauta, as pesquisas qualitativas e a perspectiva de ser o escolhido 
até março, como o “Senador de Bolsonaro no RN”. 

Ladrona? 
O relator da CPI da Covid, deputado Francisco do PT, quer 

a convocação do colega seridoense Nelter Queiroz (MDB), para 
prestar depoimento. O ex-prefeito de Parelhas quer que o deputa-
do de Jucurutu prove que a governadora Fátima Bezerra (PT) tem 
envolvimento esquema de corrupção do Consórcio Nordeste. “Eu 
acho que cabe e vou conversar com os membros da CPI, para que 
a gente convoque o deputado Nelter, para que ele apresente as 
provas de que a governadora roubou alguma coisa. Ele a� rmou, 
está gravado. Chamou a governadora de ladrona”, frisa o petista.

O nome de Mossoró
O deputado estadual que terá o apoio do prefeito Allyson Be-

zerra poderá vir do secretariado do Palácio da Resistência. Há um 
favorito para defender a bandeira do Solidariedade: o secretário 
de Desenvolvimento Social e Cidadania, � iago Marques. Na se-
mana passada, � iago esteve com Allyson na abertura da Escola 
de Jovens Líderes do Solidariedade.

JOANA LIMA/SECOM

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“A minha avaliação é prejuízo. 
É dano ao erário público. É 
comprar e não receber”. Essa 

foi a avaliação feita pelo senador da 
República Styvenson Valentim (Pode-
mos), indignado pelo fato do governo 
do Rio Grande do Norte persistir em 
permanecer no Consórcio Nordeste, 
onde o Estado levou um calote nos 
cofres públicos de quase R$ 5 milhões 
de reais, na compra de 30 respiradores 
que nunca foram entregues e nem o 
dinheiro foi devolvido. 

Em entrevista concedida nesta 
quarta-feira (27), ao Jornal Agora RN, 
Styvenson classi� cou o Consórcio 
Nordeste como um arranjo políti-
co de gente parasita e preguiçosa: 
“Fátima insiste em permanecer em 
um consórcio que só trouxe prejuí-
zos, descon� ança e ainda continua 
colocando dinheiro público do Rio 
Grande do Norte na manutenção 
desse sistema”. E completou: “No 
meu ponto de vista, é simplesmente 
esse arranjo entre ideologias, entre 
partidos de mesma direção, que cria-

ram esse tipo de consórcio para gerar 
cargos e manter os seus � liados, for-
mando esse cinturão nordestino de 
gente parasita e preguiçosa, sugando 
o dinheiro do povo”, disparou. 

Para o senador do Rio Grande 
do Norte: “Qualquer ‘Homo Sapiens’ 
sensato já teria se retirado de algo 
que só gerou prejuízos e descon� an-
ça. Não há lógica nenhuma conti-
nuar gastando dinheiro público na 
manutenção dessa estrutura oblíqua, 
sem credibilidade que não seja pela 
manutenção de cargos para abrigar 
apoiadores e militantes partidários, 
muitos bem pagos com dinheiro do 

contribuinte potiguar. Como se fôs-
semos ricos o su� ciente para manter 
esse luxo de Consórcio Nordeste”, 
destacou.

De acordo com o Styvenson Va-
lentim: “Eu espero que a CPI estadual 
da Assembleia Legislativa, Ministério 
Público e a polícia descubram. Es-
pero que o dinheiro seja devolvido, 
espero que se retire o Estado desse 
Consórcio Nordeste e espero que a 
gente pare de ter prejuízos, porque 
é prejuízos em cima de prejuízos, é 
obra inacabada, é contratos muitas 
vezes superfaturados, é sempre essa 
fumaça de descon� ança com as coi-

sas públicas. É inaceitável, é incon-
cebível, é imperdoável permanecer 
ainda em um consórcio que só deu 
prejuízo até aqui”, enfatizou. 

Membros da CPI da Covid insta-
lada na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte disseram que vão 
pedir a quebra de sigilo de mais pes-
soas envolvidas na compra de respi-
radores que nunca foram entregues. 
Os deputados da CPI também anun-
ciaram nesta na última segunda-feira 
que vão protocolar um pedido ao go-
verno do RN para que o Estado deixe 
o consórcio.

Questionado qual a avaliação que 

faz, sobre o Estado não ter cobrado a 
devolução da quantia de quase R$ 5 
milhões de reais investidas na com-
pra dos respiradores Styvenson expli-
cou: “Eu � co imaginando o seguinte, 
quando a gente empresta um dinhei-
ro a um irmão de alma, alguém bem 
próximo a gente, que faz parte do 
nosso convívio, pessoas que a gente 
tenha algum laço de con� abilidade, 
cumplicidade. Ficar cobrando esse 
dinheiro, ainda mais dinheiro públi-
co, que não é meu, é por isso que nin-
guém zela com a coisa pública”, disse.

Segundo o Senador Styvenson 
Valentim: “Eu quando surgiu essa 
conversa de comprar respiradores e 
não enviar, encaminhei um o� cio ao 
então ministro André Mendonça, ao 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
ao Ministério Público Federal e a 
todos os órgãos de controle e � sca-
lização, porque eu estou interessado 
nisso. Estou interessado também 
nas outras operações, porque essa é 
a minha linha de raciocínio, eu não 
sou partidário, eu não tenho lados e 
a minha função é essa. Eu posso ser 
fraco em tudo, mas eu tenho muita 
força para � scalizar e torço para 
que tudo isso seja esclarecido. E se 
for esclarecido, de uma forma que 
comprove que houve desvios, im-
probidade administrativa, que hou-
ve qualquer crime do código penal, 
que leve ao indiciamento, que seja 
preso e devolva o dinheiro. Mas que 
antes de ser preso, devolva o dinhei-
ro”, � nalizou.  

Styvenson: “Fátima insiste em um 
Consórcio que só trouxe prejuízo”
CRÍTICA | Senador chama 
a atenção para o fato de 
que o Consórcio Nordeste 
causou um prejuízo de 
quase R$ 5 milhões aos 
cofres do Estado

Styvenson: “Não há lógica continuar gastando dinheiro público na manutenção dessa estrutura oblíqua, sem credibilidade”
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Litro da gasolina chega a R$ 7,29 em Natal
DIFICULDADES | Motoristas 
reclamam do valor e 
contam que tem diminuído 
a utilização dos próprios 
veículos

Com o preço da gasolina che-
gando a custar R$ 7,29 em 
alguns postos de Natal nesta 

terça-feira 26, muitos motoristas 
têm reclamado dos aumentos cons-
tantes. O reajuste mudou o com-
portamento dos consumidores, que 
muitas vezes precisam diminuir a 
frequência de utilização de veículos 
para não gastar mais.

O Agora RN foi a alguns postos 
da capital potiguar e conversou 
alguns dos motoristas, dentre eles, 
Wilson Machado, ele atribui o au-
mento aos governantes. “Eu não 
posso achar nada, porque é o siste-
ma que funciona dessa forma. Não 

tem governante que dê jeito e a gen-
te muito menos”, comentou.

Outra realidade é a dos moto-
ristas por aplicativo, como é o caso 
de Brenda Nadinne. Ela contou que 
muitos de seus colegas pretendem 
desistir da pro� ssão. “Até algumas 
das pessoas que eu converso, outros 
motoristas, dizem que vão desistir 
porque acaba que a gente precisa 
� car selecionando corrida”, disse.

“Muitos dos passageiros recla-
mam que os motoristas estão cance-
lando ou demora muito para chegar. 
Tudo isso devido a esse aumento 
que, pelo que a gente está vendo, 
não tem previsão de diminuir, só de 

aumentar”, disse Brenda. 
O motorista de aplicativo Carlos 

Augusto chegou a pensar em desistir 
de trabalhar por conta dos aumen-
tos. “Eu mesmo ia desistir, mas já 
consegui colocar o gás e continuei, 
mas eu ia desistir por causa dos 
aumentos de combustíveis que não 
dá. A gente estava, praticamente, 
pagando para trabalhar”, comentou.

Reajuste
De acordo com um levanta-

mento feito pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(ANP), o valor médio do combustível 
subiu cerca de 47,8% de janeiro até 

outubro em Natal.
A agência ainda aponta que o 

Rio Grande do Norte tem o preço 
médio mais caro entre todos os es-
tados do Brasil, chegando ao valor 
de R$ 6,94.

Nesta terça-feira 26, entrou em 
vigor o reajuste de 7% para gasolina 
e 9% para o diesel. Com isso, a gaso-
lina chegou ao valor de R$ 7,29 em 
Natal, na maioria dos postos.

Um carro popular abastecido 
com 20 litros, a  R$ 7,29 cada, vai 
gerar um custo de R$ 145,80 em um 
dia para o motorista. Em cinco dias, 
ele gastará R$ 729,00. Ao mês, o valor 
totalizará R$ 2.916,00.

O Rio Grande do Norte registrou 
um saldo de 6.302 postos de 
trabalho com carteira assina-

da em setembro e 68,7% dessas novas 
vagas foram geradas pelas empresas 
de micro e pequeno portes. Os pe-
quenos negócios têm conseguido 
ultrapassar signi� cativamente as 
médias e grandes empresas em ter-
mos de novas contratações frente ao 
número de desligamentos. No nono 
mês do ano, essas organizações abri-
ram 4.332 novas frentes de trabalho, 
elevando o sado de emprego formal. 
Esse número é 51% maior que o ve-
ri� cado em setembro do ano passa-
do, quando o RN somou 2.865 vagas 
abertas pelos pequenos negócios.

O segmento demonstra a impor-
tância para a economia potiguar ao 
se avaliar o saldo acumulado que es-
se tipo de negócio acumulou ao lon-
go do ano em termos de geração de 
empregos. Juntas, as micro e peque-

nas empresas de vários segmentos 
somam ,até setembro, um volume de 
25.645 novos postos de trabalho. Isso 
equivale a 85,3% das mais de 30 mil 
novas vagas geradas no estado em 
2021.

Os dados constam no Mapa do 
Emprego no RN de setembro, uma 
publicação elaborada mensalmente 
pelo Sebrae no Rio Grande do Norte, 
que analisa a evolução das contrata-
ções e demissões formais. O informa-
tivo foi divulgado nesta quarta-feira 
(27), tendo como base os números 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), referentes 
aos nove primeiros meses do ano, di-
vulgados pelo Ministério do Trabalho 
e Previdência.

Desde janeiro do ano passado, o 
uso do Sistema do Caged foi substitu-
ído pelo eSocial (Sistema de Escritu-
ração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas) para 

as empresas, o que traz diferenças 
na comparação com resultados dos 
anos anteriores a 2019. O Mapa do 
Emprego no RN está disponível para 
visualização e download no portal do 
Sebrae www.rn.sebrae.com.br/.

De acordo com o boletim, há 
462.287 trabalhadores no Rio Grande 
do Norte registrados em empregos 
formais. Em setembro, foram re-
gistradas 17.487 admissões contra 
11.185 desligamentos, o que gerou 
um saldo de 6.302 empregos. Com 
isso, o RN foi o quinto estado com 
maior número de novos empregos 
gerados, � cando atrás de Pernambu-
co, Alagoas, Ceará e Bahia.

Ainda segundo o informativo do 
Sebrae-RN, no nono mês do ano, a 
atividade que mais absorveu mão 
de obra formal foi o setor de serviços 
com a criação de 1.896 novas vagas, 
seguido do setor agropecuário, res-
ponsável pela geração de 1.634 novas 

frentes de trabalho. A construção 
civil criou 1.028 vagas, enquanto a in-
dústria e o comércio abriram, respec-
tivamente, 966 vagas e 778 empregos.

O Mapa do Emprego aponta ain-
da as regiões onde as contratações 
estiveram em alta ou em baixa no 
período. Em setembro, as oportuni-
dades de novos empregos formais 
surgiram principalmente nos mu-

nicípios de Natal, que gerou 1.921 
vagas, e de Mossoró, com a criação 
de outras 1.205 vagas. Já Parnamirim 
abriu no mês passado 323 novas va-
gas. As cidades onde foram registra-
dos os maiores números de redução 
de postos de trabalho, foram Pedra 
Grande (-77), Coronel João Pessoa 
(-38), Caiçara do Rio do Vento (-33), 
Jucurutu (-28) e Pau dos Ferros (-19).

Pequenos negócios respondem por 85,3% das vagas 
GERADAS NO ANO

Carro popular abastecido com 20 litros, a  R$ 7,29 cada, vai gerar um custo de R$ 145,80 em um dia para o motorista. Em cinco dias, ele gastará R$ 729,00. Ao mês, o valor totalizará R$ 2.916,00

REPRODUÇÃO

Dados constam no Mapa do Emprego no RN, publicação mensal do Sebrae

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Macaíba
Ontem, no programa Nordeste Urgente, na 

Band, tive o prazer de entrevistar o prefeito de 
Macaíba, Emídio Junior. Após a entrevista, � ze-
mos esta foto; este comunicador com o prefeito 
e seu digníssimo pai. Aproveito a oportunidade 
para desejar toda felicidade do mundo para o 
povo querido de Macaíba, que completa mais 
de 140 anos de existência. Conforme o prefeito, 
o aniversário da cidade vai ser comemorado até 
dezembro.

CEDIDA

Combustível
É com muita revolta que o povo recebe mais um aumento de 

combustível, chegando a 47% só em 2021. O preço da gasolina 
chega a R$ 7,29 em Natal, um absurdo!!!

Luiz Almir

Obras paradas
Governo do Estado parali-

sa obras de construção de 156 
casas habitacionais em vários 
municípios do RN, por falta de 
recursos para pagar as empre-
sas. Isto é ruim para as famílias 
mais humildes.

Educação
O MEC repassa R$ 1,8 mi-

lhão, para escolas de Nivel Mé-
dio Integral no RN, inclusive o 
Atheneu já vinha reivindicando 
recursos.

Bate-boca
Depois do bate-boca entre 

o ex-vereador e advogado Cice-
ro Martins e o vereador Tercio 
Tinôco, no plenário da Câmara 
Municipal, ontem os dois tive-
ram a oportunidade de desa-
bafar, cada um expondo suas 
verdades na emissora 96FM. 

Investimentos 
O Ministério do Desenvol-

vimento, que é um dos mais 
requisitados por todos os mu-
nicípios do Brasil, devido a 
cuidar de saneamento, rios, 
lagoas, infraestrutura em geral, 
para sorte do RN o ministro é 
daqui, Rogério Marinho. O mes-
mo vem investindo bastante em 
nosso Estado, inclusive tentan-
do socorrer 89 cidades que es-
tão em seca total. Rogério está 
preocupado por que reduziram 
R$ 1 bilhão do orçamento do 
seu Ministério.

Greve da saúde
Servidores da Saúde � zeram 

um protesto ontem, às 9 horas,  
em frente ao Hospital Walfredo 
Gurgel. A governadora, após 
tomar conhecimento, marcou 
para hoje uma conversa para 
tentar chegar a um acordo.

Injustiça
Dia 25 passado, um policial, 

à paisana, viu um delinquente 
roubando � os da rede elétrica, o 
que é crime e pode trazer preju-
ízos para toda a comunidade do 
bairro onde ele roubava os � os. 
O policial tomou as providências 
necessárias e prendeu o ladrão, 
só que para surpresa de toda a 
população, incluindo a imprensa 
de um modo geral, o bandido foi 
solto e o policial detido, criticado, 
por ter tomado uma ação sem o 
mesmo está de serviço. Na minha 
concepção, o policial é policial 
fardado, sem farda, em casa,  na 
rua, na igreja, em qualquer lugar,.
Esta opinião é da maioria da po-

pulação potiguar. Parabéns ao 
policial. Esperamos que outro 
fato desta natureza nunca mais 
aconteça no RN.

Cartórios
Mais uma maneira de faci-

litar a vida do cidadão, os car-
tórios já permitem reconhecer 
� rma pela internet. A novidade 
está disponível para maioria 
dos cartórios do país. Para uti-
lizar a função, o consumidor 
precisa ter � rma aberta e uma 
assinatura digital emitida pelo 
mesmo tabelionato, sem custo. 
O reconhecimento da � rma é 
um procedimento previsto na 
legislação que credita fé pública.

O número de empregados com 
carteira de trabalho assina-
da no setor privado somou 

31 milhões de pessoas no trimestre 
móvel encerrado em agosto, uma 
alta de 4,2% na comparação com o 
trimestre encerrado em maio e de 
6,8% em relação ao mesmo trimes-
tre de 2020. Já os empregados sem 
carteira assinada no setor privado 
� caram em 10,8 milhões, uma alta 
de 10,1% no trimestre e de 23,3% no 
ano, as maiores variações da série 
histórica.

Os dados são da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílio 

Contínua Mensal, divulgados nesta 
quarta 27 pelo Instituto Brasileiro 
de Geogra� a e Estatística (IBGE). A 
taxa de desocupação fechou o tri-
mestre móvel encerrado em agosto 
em 13,2%, queda de 1,4 ponto per-
centual na comparação com o tri-
mestre terminado em maio, � cando 
em 13,7 milhões de pessoas.

De acordo com a analista da 
pesquisa, Adriana Beringuy, o nível 
de ocupação se recuperou e passou 
de 50%, depois de chegar a 46,8% em 
agosto de 2020. Porém, ela destaca 
que a base de comparação de um 
ano atrás estava muito baixa.

“Os percentuais de variações nas 
comparações anuais estão bastante 
signi� cativos, obviamente que pela 
recuperação em si do mercado de 
trabalho, que temos observado nos 
últimos meses, mas também a base 
de comparação com agosto de 2020, 
que foi o momento em que as condi-
ções de ocupação eram as mais bai-
xas da série. Foi um ponto bastante 
deprimido da série de ocupação, 
com 81,7 milhões de pessoas. Agora, 
a gente tem 90,2 milhões de pessoas 
ocupadas.”

O número de empregadores foi 
de 3,8 milhões em agosto, estável 

nas duas comparações. Os empre-
gados no setor público somaram 
11,6 milhões de pessoas, incluindo 
estatutários e militares, uma queda 
de 3,1%. As trabalhadoras domésti-
cas somam 5,5 milhões, um aumen-
to de 9,9% em relação ao trimestre 
encerrado em maio e mais 21,2% na 
comparação com agosto de 2020.

O número de trabalhadores por 
conta própria � cou em 25,4 milhões 
de pessoas, recorde da séria históri-
ca, com altas de 4,3% no trimestre 
e de 18,1% na comparação anual. A 
taxa de informalidade foi de 41,1% 
da população ocupada no trimes-

tre, o que equivale a 37,1 milhões de 
trabalhadores informais no país. No 
trimestre encerrado em maio, a taxa 
� cou em 40% e no mesmo trimestre 
de 2020 estava em 38%.

Adriana ressalta que, apesar da 
expansão das pessoas ocupadas, o 
rendimento real habitual caiu 4,3% 
na comparação trimestral e 10,2% 
na anual, � cando em R$ 2.489 em 
agosto, as maiores quedas percen-
tuais da série histórica, re� exo do 
aumento da informalidade.

A massa de rendimento real 
habitual � cou estável em R$ 219,2 
bilhões.

Consulta para privatizar Porto de Santos sai neste ano

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
disse nesta quarta-feira 27 

que os estudos para de� nição do mo-
delo de privatização do Porto de San-
tos, no litoral paulista, estão perto da 
conclusão e uma consulta pública 
sobre a desestatização deve ocorrer 
ainda neste ano.

“Acredito que agora no � nal do 
mês de novembro ou início do mês 
de dezembro estamos soltando os 
documentos para audiência públi-
ca”, disse Freitas, durante um se-

minário online sobre Agronegócio, 
promovido pelo banco BTG Pactual. 
O modelo para privatização do porto 
é preparado pelo Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES).

Freitas ressaltou que a proposta 
vencedora do leilão deverá aplicar 
um grande volume de recursos pa-
ra aprimorar a infraestrutura em 
Santos. “Estamos falando em R$ 16 
bilhões em investimento”, a� rmou o 
ministro.

Entre as obras que devem ser to-
cadas pela concessionária vencedora 
está aprofundamento do canal do 
porto de 15 metros para 17 metros, a 
construção de um túnel entre Santos 
e Guarujá e diversas outras melho-
rias nos acessos rodoviário e ferrovi-
ário em torno do porto.

Com a privatização e os inves-

timentos, a ideia do governo é que 
Santos se torne “o grande hub para 
contêineres da América Latina”, dis-
se Freitas. Isso deve ser incentivado 
também pela BR do Mar, como é 
chamado o projeto de lei de incen-
tivo à navegação de cabotagem que 
tramita atualmente no Senado e que 
o governo espera ver aprovado em 
breve, ressaltou o ministro.

Freitas con� rmou a previsão de 
que a primeira privatização de um 
porto no país, a do Porto do Espíri-
to Santo, ocorra ainda no primeiro 
trimestre de 2022. Nesse caso, os in-
vestimentos privados devem ser da 
ordem de R$ 1,6 bilhão.

Outro porto que está na mira 
para ser privatizado é o de Itajaí, em 
Santa Catarina, que deve receber 
mais R$ 2,8 bilhões em investimen-
tos, segundo o ministro.

IBGE: aumenta emprego formal e informal, mas rendimento cai 
PESQUISA NACIONAL

PROJETO | Entre as obras 
que devem ser tocadas 
pela vencedora está 
aprofundamento do canal 

RICARDO BOTELHO/MINFRA

Vencedora do leilão aplicará recursos para aprimorar infraestrutura em Santos 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de um residencial multifamiliar com duas unidades habitacionais (UH-01 e 
UH-02) no lote 642, quadra 34, localizadas na Avenida Flor do Cerrado, bairro parque das nações, loteamento 
bosque das orquídeas, PARNAMIRIM-RN.  
 

Victor Eduardo Bastos de Souza 
Responsável Técnico 

 

 
 
 
 
O Sindicato dos Servidores da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte – SINTERN, torna 
público novo prazo de inscrições das chapas no período 03/11/2021 à 09/11/2021, exclusivamente através do 
email contatosintern89@gmail.com, até ás 14h do dia 09/11/2021, no horário de Brasília. 
 

Presidente da Comissão Eleitoral 
Maria de Fátima Ribeiro da Silva 
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COMUNICADO 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

ABG Mineração LTDA, CNPJ n° 20.937.327/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Licença de Instalação, com 
prazo de validade até 23/10/2025, em favor do empreendimento Planta industrial de fabricação de cimento na 
área de 122, 18 hectares, sendo 10.474,00 m² de área construída e 95.475,00 m² de área pavimentada 
localizada na Rodovia BR 304 - Km 70, s/n, Sítio Martins, zona rural, Município de Mossoró/RN. 

                         
Bruno Camargo Siqueira 

Representante Legal 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO N° 2011-048666/TEC/LRO-0265 

A DE SOUZA LEITE SOARES, CNPJ 09.649.896/0001-09, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de Regularização 
de Operação 2011-048666/TEC/LRO-0265, com prazo de validade até 14/03/2019, localizado na Rua 
Francisca Bobo, 304, Centro, São Miguel/RN, CEP 59.920-000.  

A DE SOUZA LEITE SOARES  
Representante Legal 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO - Usucapião Extraordinário 
A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com 

base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: JULIA GERCINO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, microempresária, portadora da Carteira de Identidade nº 
056.101-SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob o nº 012.731.084-34 e ALDENOR CORLET DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 132.914-SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.444.664-20, ambos 
residentes e domiciliados no Povoado do Mendes, nº 49, Mendes, São José de Mipibu/RN- CEP: 59.162-000. 
Área objeto da usucapião: “UM TERRENO LOCALIZADO Á RUA SEBASTIÃO LOPES, PRINCIPAL VIA DA COMUNIDADE 
DO MENDES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU, com uma área total do terreno de 5.736,26m² (cinco mil setecentos e 
trinta e seis metros e vinte e seis metros quadrados), com os seguintes limites e dimensões: Ao Norte, com Paulo Lopes da Silva, 
medindo 187,41m; ao Sul, com Herdeiros de Joana Paulino, medindo 152,47m e José Luiz dos Santos medindo 30,59m; ao 
Leste, com a Rua São Sebastião, medindo 39,50m; ao Oeste, com a Rua do Campo, medindo 34,00m; e  Inicia-se a descrição 
deste perímetro do vértice V-1, de coordenadas E 244928,12m e N 9336286,10m e uma distância de 39,50m com azimute de 
182°3’24” chega-se ao Vértice V-2, partindo do vértice V-2, de coordenadas E 244926,70m e N 9336246,56m e uma distância de 
53,30m com azimute de 289°23’5” chega-se ao Vértice V-3, partindo do Vértice V-3 de coordenadas E 244876,00m e N 
9336263,00m, e uma distância de 99,17m com azimute de 282°52’1” chega-se ao Vértice V-4, partindo do Vértice V-4 de 
coordenadas E 244778,02m e N 9336278,33m; e uma distância de 30,59m com azimute de 278°54’51” chega-se ao Vértice V-5, 
partindo do Vértice V-5 de coordenadas E 244747,80m e N 9336278,33m; e uma distância de 34,00m, com azimute de 
352°30’17”, chega-se ao Vértice V-6, partindo do Vértice V-6, de coordenadas E 244743,36m e N 9336316,78m, e uma distância 
de 131,23m, com azimute de 352°30’17”, chega-se ao Vértice V-7, partindo do Vértice V-7, de coordenadas E 244872,28m e N 
9336292-24m, e uma distância de 56,18m, com azimute de 96°16’30”, chega-se ao Vértice V-1, que é o inicio desta descrição 
Perimétrica que perfaz uma área total de 5.736,26m², todos os  limites e dimensões constantes  acima, foram fornecidos  pelo (s)  
solicitantes e de conformidade com  a  Planta de Situação  –  Memorial Descritivo e  a ART/CREA),  assinado  pelo  Sr.  Ricardo 
César Freire Gurgel.  – Inscrito no CREA n° 210412655-0, apresentados nestas Notas.”. O imóvel usucapindi não possui registro, 
conforme certidão apresentada e arquivada. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 30 (trinta) anos, 
advinda de posseiros anteriores conforme descrito em ata notarial arquivada na Serventia. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no 
prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitor ias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de 
usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)  
 

São José de Mipibu/RN, 08.10.2021 
 

Maria do Carmo da Silva Carneiro 
Notária e Registradora 

 
Foram recolhidos para os custos do Edital: Emolumentos-R$ 102,61. FDJ-R$ 26,80 FCRCPN-R$ 10,26  ISS 5,13 – Total: R$ 
144,80 
Guia FDJ :  7000004214762 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
Areia MT EIRELI CNPJ: 37.713.399/0001-68, torna público está requerendo do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA uma Licença Prévia- LP, para extração de 
Areia em uma área de 32,7 ha, com volume de extração de 3.000 m³/mês, localizado na Fazenda Cabugi, Zona 
Rural, Município de Fernando Pedroza/RN. 

Diego Marinho Gomes  
Requerente/Proprietário 

 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

Dunamis Projetos de Energia Fotovoltaica SPE LTDA, CNPJ: 32.708.258/0001-33, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação para o Complexo Fotovoltaico Quasar III, localizada na Zona Rural do município de 
Santana do Matos/RN. 

Iron de Bezerra Medeiros 
Representante Legal 

 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

GOUVEIA RAÇOES & OLEOS VEGETAIS LTDA, CNPJ: 23.394.909/0001-77, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, 
LICENÇA SIMPLIFICADA para FABRICAÇÃO DE RAÇÕES BALANCEADAS PARA ANIMAIS, localizada no 
SITIO MATÃO, ZONA RURAL, JOÃO CAMARA, Rio Grande do Norte. 

FRANCISCO CANINDE FONSECA DE GOUVEIA – Proprietário 

 

Coroa de Nossa Senhora da Piedade 
é furtada da igreja de Espírito Santo
OFICIAL| Padre Alexandre 
Rossino foi à cidade de 
Goianinha registrar Boletim 
de Ocorrência

Uma coroa cunhada a ouro, 
doada à igreja e colocada na 
imagem de Nossa Senhora 

da Piedade, no município de Espíri-
to Santo, foi furtada entre a noite de 
terça 26 e a madrugada desta quar-
ta-feira 27.

O caso só foi descoberto pela 
manhã, quando voluntários que 
trabalham no local chegaram para 
abrir a igreja.

O administrador da paróquia 
de Espírito Santo, padre Alexandre 
Rossino, a� rmou que uma janela da 
sacristia, que � ca por trás do altar 
onde a imagem da santa está, foi ar-
rombada. Por lá, é possível ter aces-
so ao cemitério e ao Rio Jacu, que 
cruza a cidade. Esses locais � cam 
por trás da igreja, onde não há rua e 
não há muito movimento.

O sacerdote foi à Delegacia de 

Polícia Civil mais próxima, que � ca 
em Goianinha, cidade vizinha, para 
registrar Boletim de Ocorrência.

O objeto furtado foi doado para 
a igreja em setembro.

“Não sabemos qual horário, qual 
foi o momento, mas a igreja foi ar-
rombada e levaram a coroa de Nos-
sa Senhora. Pedimos ajuda de todos 

que souberem do paradeiro de 
quem fez isso, que nos comunique, 
para que essa pessoa possa devolver 
a coroa”, disse o padre.

A devoção a Nossa Senhora da 
Piedade é muito forte na região do 
agreste do RN. A imagem, vinda de 
Portugal, está na cidade há mais de 
140 anos, segundo o Portal G1 RN.

REPRODUÇÃO

Ninguém escapa da ousadia da bandidagem, que age sem piedade

Criminosos 
assaltam família 
e apontam arma 
para criança 

EM NATAL

Três criminosos assaltaram 
uma família na noite desta 
terça-feira 26, na zona Oeste 

de Natal. De acordo com o relato 
das vítimas, uma arma chegou a 
ser apontada para o rosto de uma 
menina de sete anos. Um carro 
prisma de cor branca foi levado 
pelos suspeitos. 

Uma mulher e dois homens 
estariam envolvidos no crime, que 
aconteceu no bairro das Quintas. 
Segundo as vítimas, quem teria 
apontado a arma para a criança 
foi a assaltante.

Durante a fuga, um popular 
presenciou a ação e atirou contra 
os criminosos, mas eles consegui-
ram fugir. No veículo, � caram as 
marcas da violência, segundo o 
Novo Notícias.

Dois suspeitos chegaram a ser 
presos minutos depois, após ren-
der uma motorista de aplicativo 
no Bairro Bom Pastor. Procurado 
pelo Agora RN, o delegado Júlio 
Rocha não possuía mais informa-
ções, pois estava ausente do 7º 
DP, que cobre a área onde o crime 
ocorreu (Júlio acumula funções, 
sendo responsável pelos 7º e 3º 
Distritos Policiais).
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de um residencial multifamiliar com duas unidades habitacionais (UH-01 e 
UH-02) no lote 643, quadra 34, localizadas na Avenida Flor do Cerrado, bairro parque das nações, loteamento 
bosque das orquídeas, PARNAMIRIM-RN.  
 

Victor Eduardo Bastos de Souza 
Responsável Técnico 

 

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

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Renovação de Licença de Operação Nº 2021-162550/TEC/RLO-0476, com validade até 
20/10/2024, para o poço petrolífero 7CAM1225RN, localizado no Campo de Produção 
de Canto do Amaro (CAM), Município de Mossoró/RN.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Renovação de Licença de Operação Nº 2021-159057/TEC/RLO-0040, com 
validade até 20/10/2024, para 40 poços petrolíferos 7ARG0419RN, 7ARG0420RN, 
7ARG0421RN...,7ARG0465RN, 7ARG046-RN, 7ARG0470RN, localizados no Campo de 
Produção de Alto do Rodrigues, Município de Alto do Rodrigues/RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Licença Prévia para 03 (três) linhas de surgência dos poços com os códigos 
7ET1887DRN-A, 7ET1892RN-A e 7ET1897RN-A, localizadas no campo de Produção 
de ESTREITO, situadas no município de Alto do Rodrigues/RN.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
15ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo: 20 dias) 
 

O Excelentíssimo Sr. Dr. ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz de Direito em Substituição Legal da 15ª 
Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica INTIMADA a pessoa de GERALDO GRUGEL 
OLIVEIRA, CPF 570.352.101-72, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, 
por todos os atos e termos da Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, (proc. n.º 0825274-11.2015.8.20.5001), proposta 
por VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, contra GERALDO GRUGEL OLIVEIRA, em tramitação por este 
Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor requerido pelo credor, acrescido de custas, se 
houver, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Fi ca o 
executado advertido de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem que ocorra o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação, de acordo com o art. 525, do CPC. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 27 de 
setembro de 2021 Eu, JAILZA SILVA DO NASCIMENTO, Auxiliar Técnica, digitei. 

 
ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA  

Juiz de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n° 11.419/06) 

 

 
2x7,5 

 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 05/11/2021 às 11h 2º Leilão: dia 12/11/2021 às 11h

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDUARDO CONSENTINO, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário OURINVEST REAL ESTATE 
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrita no CNPJ nº 029.603.957/0001-04, faz saber que, nos termos do 
artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 05 de Novembro de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 12 de 
Novembro de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais 
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: UM APARTAMENTO 
RESIDENCIAL Nº 701, no 7º pavimento tipo (6º andar), da Torre “E”, integrante do “VIVER BEM CIDADE SATÉLITE – RESERVA PARQUE”, 
situado na Av. dos Caiapós, nº 1.945, no bairro Pitimbu, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, em Natal/RN, CEP: 59067-400, do tipo 
“B”, composto de sala de estar/jantar, 02 quartos, banheiro social, cozinha/área de serviço, com 51,08 m² de área privativa real e 47,55 m² de área 
comum, totalizando 98,63 m² de área total, correspondendo a uma fração ideal de 0,281464% do terreno próprio, designado por lote A, medindo 
17.167,22 m² de superfície, com direito ao uso de 01 vaga de garagem localizada no pátio do estacionamento. Matrícula nº 52.149 do Registro de 
Imóveis 3ª Zona de Natal/RN. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 308.633,82. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
2º Leilão R$ 199.423,67. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do 
imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior 
ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até 
a data do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão 
por conta exclusiva do arrematante. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, deverão se cadastrar no site 
www.biasileiloes.com.br e se habilitar em até 02 (duas) horas antes do início do leilão. Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar de 
acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de 
fechamento. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência 
para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida mais 5% de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. Correrão por conta do 
comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, 
certidões, emolumentos cartorários, registrais, etc. Havendo arrematação, a escritura pública deverá ser lavrada em até 60 dias contados a partir 
da data do leilão, sendo as despesas com a transferência da propriedade por conta do arrematante. O imóvel encontra-se ocupado, e será vendido 
no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A 
desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive 
honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
C DE L DANTAS DE AMORIM CNPJ: 11.843.725/0001-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia – LP, para 
um Posto Revendedor de Combustíveis e Lubrificantes, localizado na Rua Joaquim Clemente, 02, 
Centro, CEP 59.59865-000, Umarizal- RN. 
 

CAMILO DE LELLIS DANTAS DE AMORIM 
Proprietário 

 
 

Mossoró registrou no mês 
de setembro saldo positivo 
na geração de empregos, 

de acordo com dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-

gados (CAGED), divulgados nesta 
terça-feira 26. O crescimento de 
criação de postos de trabalho da ca-
pital do Oeste potiguar foi de 22,6%. 
Esse foi o sexto mês consecutivo 
que Mossoró registra saldo positivo 
em 2021. Foram 1.205 empregos 
gerados em Mossoró, o que equivale 
a 19,1% do total do Rio Grande do 
Norte (6.302 empregos).

No terceiro trimestre do ano 

(meses de julho, agosto e setembro) 
o saldo de geração de empregos 
permaneceu acima dos 22% em 
Mossoró. A taxa mensal � cou acima 
da registrada em Natal e da média 
de todo o Rio Grande do Norte. A 
Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Inovação e 
Turismo (SEDINT) ressalta a impor-
tância do saldo positivo no fomento 
de novos postos de trabalho.

Mossoró tem sexto mês consecutivo em  
crescimento na geração de empregos
POSITIVO | Taxa mensal ficou 
acima da registrada em 
Natal e da média de todo o 
Rio Grande do Norte
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Covid-19: vacinação passa a 
ser obrigatória para servidores 
públicos estaduais do RN

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Stylo Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 37.880.003/0001-77, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada (LS) para a construção de um residencial multifamiliar com duas unidades habitacionais (UH-01 e 
UH-02) no lote 644, quadra 34, localizadas na Avenida Flor do Cerrado, bairro parque das nações, loteamento 
bosque das orquídeas, PARNAMIRIM-RN.  
 

Victor Eduardo Bastos de Souza 
Responsável Técnico 

 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO QUALY AYRTON SENNA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA inscrito sobre 
CNPJ: 08.042.736/0001-07 torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Renovação Licença de Operação de n° 2021-
162985/TEC/RLO-0536, com validade de 14/11/2027 para uma Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos 
com capacidade de armazenamento 60,00m³, localizado na Avenida Ayrton Senna – Parque dos Eucaliptos 
– Parnamirim - RN. 

Judson de A. Bezerra 
Sócio Proprietário. 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO QUALY CAJUPIRANGA LTDA inscrito sobre CNPJ: 20.170.469/0001-37 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão 
da Licença de Operação de N° 2018-128546/TEC/LO-0293, com validade de 04/10/2027 para uma Revenda 
Varejista de Combustíveis Líquidos com capacidade de armazenamento 80,00m³, localizado na Rodovia RN 
313 – km02 – Estrada para Pium – 2800 – Cajupiranga – Parnamirim - RN. 

Judson de A. Bezerra 
Sócio Proprietário. 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

RG2 SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ: 17.600.047/0001-99, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação 
para o Complexo Fotovoltaico Barra da Onça, localizada na Zona Rural do município de Santana do Matos/RN. 

Adriana Macedo de Sousa 
Sócio Administrador 

 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

RG2 SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ: 17.600.047/0001-99, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação 
para o Complexo Fotovoltaico Quasar I, localizada na Zona Rural do município de Santana do Matos/RN. 

Adriana Macedo de Sousa 
Sócio Administrador 

 

A vacinação contra a covid-19 
passa a ser obrigatória no 
âmbito do serviço público es-

tadual do Rio Grande do Norte, com 
o objetivo de garantir um ambiente 
de trabalho com reduzido risco de 
contaminação, preservando a saú-
de coletiva dos servidores e assegu-
rando um cenário epidemiológico 
favorável no Estado. A regra passa a 
valer por meio do Decreto Estadual 
Nº 31.022, de 26 de outubro de 2021, 
publicado nesta quarta-feira 27, no 
Diário O� cial do RN. 

O novo decreto é destinado a 
todos os agentes públicos do Poder 
Executivo Estadual, civis ou milita-
res. Os órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública estadual direta e 
indireta comunicarão, no prazo de 
cinco dias úteis, seus servidores e 
empregados a � m de que apresen-
tem a comprovação do esquema 
vacinal em conformidade ao calen-
dário de imunização.

À título de comprovação do 
esquema vacinal, serão aceitos os 

seguintes documentos, os quais são 
considerados o� cialmente como 
passaporte da vacina: Aplicativo 
Mais Vacina; Conecta SUS; Carteira 
de Vacina emitida pelas Secretarias 
de Saúde dos Estados ou Municí-
pios, bem como institutos de pes-
quisa clínica ou outras instituições 
governamentais, nacionais ou es-
trangeiras.

A regra não se aplica aos ca-
sos em que os servidores tenham 
atestado médico que desautoriza a 
imunização, como, por exemplo, as 
pessoas alérgicas aos componentes 
da vacina; e também aos servidores 
que não integrem grupo elegível, 
nos termos do PNI.

Em situações de descumpri-
mento da norma, caberá à che� a 
imediata ou setor de recursos hu-
manos do órgão ou entidade noti� -
car o agente público não imunizado 
para que, antes da instauração de 
processo administrativo disciplinar, 
o servidor possa imunizar-se ou 
apresentar justi� cativa médica ou 

técnica.
O servidor público civil e mili-

tar que não atender ao disposto no 
decreto incorrerá em falta discipli-
nar passível de sanção, podendo 
ir da advertência até a suspensão 
ou mesmo a demissão, em caso de 
manutenção da recusa, observada a 
legislação aplicável. O procedimen-
to aplica-se, ainda, aos empregados 
públicos estaduais, con� gurando 
justa causa para dispensa do víncu-
lo empregatício a recusa, sem justo 
motivo, da vacinação contra a co-
vid-19. 

Nos contratos de prestação de 
serviços � rmados no âmbito da ad-
ministração pública estadual direta 
e indireta, o � scal de contrato desig-
nado deve exigir à empresa presta-
dora de serviço a comprovação do 
esquema vacinal em conformidade 
com o calendário de imunização de 
todos os trabalhadores terceiriza-
dos, como condição para início ou 
continuação da prestação de servi-
ços.

EXCEÇÃO| Regra não se aplica aos servidores tenham atestado médico que desautoriza a 
imunização, como, por exemplo, as pessoas alérgicas aos componentes da vacina

Novo decreto é destinado a todos os agentes públicos do Poder Executivo Estadual, civis ou militares

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Quer aumentar a disposição?
Hoje o assunto é disposição! E 

farei algumas dicas para aumentar 
sua disposição. E eu sei que é difícil 
começar uma vida � tness e fazer 
ela durar pra sempre… mas, deixe 

a alimentação de qualidade entrar 
em sua vida. 

Emagrecer tem tudo a ver com 
essa disposição, só que você precisa 
mudar! Fica muito mais fácil quan-

do temos alguém para nós inventar, 
fato! Aproveitem essas dicas, por-
que pra eu contar tudo que eu sei 
pra vocês eu vou precisar de anos 
de postagem como essa! 

REPRODUÇÃO

1- Acordar mais cedo
acordar antes das 8h faz teu rendimento melhorar durante o dia porque ativa o seu hormônio cortisol cronológico. 

2- Fazer atividade física pela manhã
Este é o momento em que o cortisol (hormônio do estresse) atinge seu nível mais alto. Assim, ele aumenta a meta-
bolização de carboidratos e gorduras, transformando-os em energia gasta durante o esporte.

3- Fazer sua primeira refeição antes das 8h
pelo fato de seu corpo ter � cado horas de jejum enquanto você estava dormindo, assim que acorda ele necessita 
nutrientes importantes para � car bem. E isso será conquistado apenas através da alimentação. Isso vai ajudar a 
estabilizar as taxas de açúcar no sangue e permitir que o metabolismo � que bem regulado logo pela manhã. 

4- Fazer shot para ativar teu metabolismo
nele pode ter cúrcuma, gengibre, canela, cacau, limão, água de coco, própolis e spirulina. Veja a melhor opção para você.

Com a retomada das aulas 
no modelo 100% presencial, 
nem todas as escolas retor-

naram no mesmo ritmo de antes 
da pandemia. É o caso da Escola 
Estadual Anísio Teixeira, no bairro 
de Petrópolis, zona Leste de Natal. 
O diretor Francisco Neres Viana 
a� rmou, na quarta-feira 20, que a 
adesão dos alunos tem sido baixa: 
“Percebemos que a frequência é 
bem baixa, a gente ampliou para 
60%, 70%, melhorou um pouco, 
mas ainda continua aquém das ex-
pectativas. A gente esperava que a 
frequência fosse melhorar. Tanto é 
que a gente já liberou para vir todos 
os alunos dos segundos e terceiros 
anos para a aula presencial”. 

Dos 1.430 alunos matriculados 
na instituição, entre 100 e 150 fre-
quentam os turnos da manhã e o 
mesmo número estuda à tarde. Já à 
noite, o número é ainda mais baixo, 
sendo apenas 20 estudantes fre-
quentes em todo o turno no colégio. 

Para Bruno César, professor de 
Biologia, a maior di� culdade na 
retomada tem sido a parte peda-
gógica. “Essa parte pedagógica do 
aluno retornar e retomar o ritmo 
de estudo, acho que é o ponto mais 
crítico”, disse. 

Sobre a evasão escolar, a Se-

cretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer 
(SEEC) informou que tem buscado 
meios para sanar o problema. “O 
Governo do RN, em parceria com 
a Unicef, está realizando o Busca 
Ativa Escolar, programa que visa 
encontrar esses alunos que deixa-
ram a escola, entender os motivos 
e trazê-los de volta. Estamos ma-
peando toda a rede e atuando onde 
é necessário. Esse trabalho é com-
partilhado com os municípios”. 

Problemas enfrentados
Aluna do 2º ano do ensino médio 

da escola, Elizabeth Ariel classi� ca 
a retomada das aulas como difícil. 
“Para recuperar os assuntos do ano 
de 2020 e, também, difícil para con-
seguir recuperar o ritmo das aulas e 
de estudo”, apontou. A estudante co-
mentou que teve muitos problemas. 
“Tive que resolver as coisas sobre 
planos de inserção das notas do ano 
passado, que ainda faltam algumas 
matérias disponibilizarem os planos 
para fazer”, complementou.

A estudante ainda apontou a 
falta de professores na instituição. 
“Outro problema também tem sido 
a organização da escola. Ano pas-
sado, por falta de professores, não 
teve algumas aulas e etc. Mas, esse 
ano, o único problema ta sendo a 
organização de horários em ques-
tão da quantidade de alunos em 
cada sala, por causa da pandemia, 
que ainda não acabou obviamente, 
mas ainda ta sendo muito difícil or-
ganizar tudo isso”, apontou. 

Sobre a falta de professores, o 
Agora RN procurou a SEEC, mas o 
órgão não se posicionou até o fe-
chamento desta reportagem. 

Aulas remotas 
A escola adotou material im-

presso inicialmente, mas percebeu 
que muitos alunos não iam buscar 
as atividades. Então, foi determi-
nado o modelo 100% virtual, com 
atividades no sistema. 

Para Francisco, após a pande-
mia, muitos alunos não retornaram 
nem no virtual. “Todas as escolas eu 
acredito que registram ausência dos 
alunos na rede online, nas aulas vir-
tuais. Tem muitos alunos que não se 
apresentaram ainda”, disse. Agora, a 
escola tenta trabalhar estratégias pa-
ra contornar a ausência. Segundo o 
diretor, os que têm ido para o colégio 
atualmente são os mesmos partici-
pantes das aulas online. 

O acesso é a maior di� culdade 
dos alunos, conforme explica o pro-
fessor Bruno César. “Eles não têm 
acesso. A questão da internet para 
eles é difícil, ter aquele pacote de da-
dos ou uma forma de acessar”, disse. 

Bruno conta que precisou fazer 
investimentos com recursos pró-
prios para ensinar os alunos. “Sem-
pre os recursos são próprios, então 
até mesmo durante a pandemia 
precisei trocar o meu equipamento 
em casa, ter uma máquina melhor 
para ter esse acesso. Nesse ponto, 
tanto na rede estadual, quanto na 
municipal, não houve nenhum 
apoio em termos � nanceiros”, a� r-

mou. 
“Eu falo por todos quando eu 

digo que foi muito difícil. Foi difícil 
acompanhar as aulas, acompanhar 
as matérias, foi difícil conseguir 
acompanhar a rotina de atividades 
que alguns professores excediam 
uma quantidade que eu chamo 
de necessária”, comentou a aluna 
Elizabeth Ariel. A estudante ainda 
apontou que alguns professores 
sequer davam aulas, mas passavam 
atividades toda semana. 

Ainda de acordo com Elizabeth, 
a maioria das matérias teve uma 
rotina irregular. “Os alunos que ti-
nham que acordar cedo para ir pra 
aula tiveram que, simplesmente, 
quebrar a própria rotina e parar 
de acordar cedo, para os que têm 
maior di� culdade de ser disciplina-
dos e tiveram que ter aula em um 
horário que não tinham antes, ainda 

mais no ano passado que não teve 
aula, teve só atividade. Esse ano foi 
o único ano no decorrer da pande-
mia que tivemos aula online. No ano 
passado só passavam atividade, ou 
seja, foi pior ainda. Mas esse ano as 
rotinas foram piores”, � nalizou.

Sobre o assunto, a SEEC a� r-
mou ao Agora RN que “durante a 
pandemia, diversas plataformas fo-
ram dar continuidade ao processo 
de ensino e aprendizagem, como a 
Escola Digital no SIGEduc. Por � m, 
para aqueles que tiveram di� culda-
de no acesso a internet, a SEEC le-
vou ao ar aulas via TV aberta, todos 
os dias da semana, com conteúdos 
do ensino fundamental, médio e 
EJA. Ainda neste ano, a pasta rea-
lizará compra de equipamentos de 
informática e iniciará a universali-
zação de internet banda larga na 
rede estadual”.

Evasão tem sido a maior dificuldade para 
retomada na Escola Estadual Anísio Teixeira
NÚMEROS | Dos 1.430 alunos 
matriculados, cerca de 
320 comparecem às aulas 
segundo a direção 

Francisco Neres Viana, diretor da Escola Estadual Anísio Teixeira

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Alô, alô, arianos! Com a entrada da Lua no seu 
paraíso astral, sua autoestima deve fi car nas alturas 
e você tem tudo pra mitar. Os astros avisam que 
pode fi car mais popular e atrair amizades, bons 
aliados e gente pronta pra te ajudar.

Meninos e meninas de Libra, seu otimismo e 
entusiasmo fi cam acesos e tudo indica que irá 
correr atrás das suas metas e sonhos com mais 
vontade. Seu jeito criativo, simpático e encantador 
deve te ajudar a fazer excelentes contatos.

A ligação com a família e o interesse pelos 
assuntos do lar têm tudo pra aumentar, taurinos. 
Se trabalha em casa, deve se sentir à vontade pra 
fazer suas coisas. Há sinal de transformações txóp 
na profi ssão.

A área profi ssional está em destaque e tudo 
indica que vai querer conquistar reconhecimento, 
popularidade e riqueza, escorpianas e escorpianos. 
Ainda bem que deve contar com muito talento 
para atrair mais dinheiro. Amém que fala, né?

Gêmeos, meu consagrado, tudo indica que o seu 
signo estará todo expansivo e animado, com a 
mente borbulhando de ideias. Pode ter sucesso 
e encher o bolso com associações, contratos e 
assuntos legais.

Sagitarianos amados, seu lado animado e expansivo 
está em destaque e te ajuda a brilhar no trabalho, 
sobretudo na área de ensino, publicidade ou exportação. 
Com sua mente criativa, pode mandar bem ao escrever 
mensagens, discutir assuntos, participar de reuniões.

A Lua entra na sua Casa da Fortuna e há boas chances 
de nadar na fortuna, cancerianas e cancerianos. Seu 
bom gosto e altos padrões de beleza devem te 
ajudar a ganhar mais dindim, sobretudo se trabalha 
com moda, cosméticos, estética ou artes.

Capricórnio, meu cristalzinho, tudo indica que o seu signo 
estará mais seletivo e irá lidar com negócios e fi nanças 
de pessoas com quem sinta uma conexão maior. À 
tarde, deve rolar chuva de dinheiro e boas chances de ter 
sucesso, receber um bônus no trabalho e atrair mais grana.

Seu jeito expansivo, animado e otimista deve fi car mais forte 
hoje, coleguinha, mas também o seu dom para o drama e 
o orgulho. Na área profi ssional, as coisas devem ir de vento 
em popa. Pode ter facilidade para escolher com que se 
associa e faz parcerias, conseguindo vantagens materiais.

Você tem tudo pra lacrar em seus relacionamentos, 
aquarianes. Tudo indica que seu signo vai querer receber 
atenções e estará mais sociável, expansivo e simpático 
com as pessoas. A sorte pode pintar e há chance de ter 
ótimas oportunidades pra realizar seus sonhos.

A Lua embarca na sua Casa 12 e abre a porteira 
do inferno astral, o que não deve ser muito bom, 
virginianes. É que o seu signo tende a fi car mais 
teimoso e sensível, podendo ter reações um pouco 
dramáticas.

Pre-pa-ra que agora é a sua hora de dar show, 
piscianes! Seu jeito mais expansivo e sociável está em 
alta e deve te favorecer no emprego, sobretudo se lida 
com público. Além de contar com a ajuda de colegas ou 
chefes, pode ter sucesso e crescer na profi ssão. Oxalá!

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
A coletiva de imprensa para o 

lançamento do “Perrengue na Band”, 
online, será na próxima quarta-feira, 

às 18h...... O programa estreia no 
dia 7, às 20h, depois do “Terceiro 
Tempo”.Felipe Bueno, ex-Band, 

atuou ontem como convidado 
no primeiro dia da TV Jovem Pan 

News.Marina Ruy Barbosa já está 
participando normalmente das 
gravações de “Rio Connection”, 

série da Sony com a Globo.Band 
coloca hoje no mercado o plano da 
Fórmula 1 do ano que vem...... E 

com uma apresentação acima dos 
costumes da casa.Agora com uma 
nova organização, o concurso Miss 
Brasil Universo 2021 terá direito a 

uma série em estilo reality show...... 
“Behind � e Crown” estreia neste 
domingo e será apresentada pelo 
canal UMiss, na plataforma Soul 

TV...... Serão 11 episódios, de 
aproximadamente 20 minutos e 
exibidos a cada dois dias até 8 de 

novembro.

Uma diferença
Na disputa das eleições em 

1994, diferentemente de agora ou 
do que está se prometendo, o ódio 
e a radicalização não entraram 
em jogo.

Foi uma disputa respeitosa, 
honesta. 

Voz
Laís Yasmin, ex-� e Voice, 

com vários trabalhos em novelas 
da Record e Band, está lançando 
agora “Modo Automático”, que fa-
la muito da forma como as pesso-
as estão vivendo nos dias atuais.

A música, que até propõe uma 
re� exão, já nasce com um clipe, 
no canal da Laís no YouTube.

Ele quer ver
O SBT, a pedido do dono, nes-

te próximo � nal de semana vai 
gravar o musical “Silvio Santos 
Vem Aí”, em cartaz no 033 Roof-

top do Teatro Santander.
Silvio Santos quer assistir em 

casa. E também mandou colocar 
chamadas do espetáculo no ar.

Está confirmado
A Globo já tem de� nida para 

17 de janeiro, uma segunda-feira, 
a estreia do “BBB 2022”.

Além da expectativa que pas-
sa a existir em torno da escolha 
dos participantes, a estreia de Ta-
deu Schmidt.

Entrevista
Nesta quinta-feira, Malu Ma-

der é uma das convidadas de “O 
Tempo Que A Gente Tem”, às 23h, 
no GNT.

No programa, conduzido por 
Leilane Neubarth, uma conver-
sa sobre a consciência da idade 
e como chegar à maturidade da 
melhor maneira possível.

Bomfim em Reis
Depois de “Gênesis” e “Nos Tem-

pos do Imperador”, Roberto Bom-
� m fechou novo contrato com a Re-
cord, agora para o elenco de “Reis”.

Bom� m que ainda aparece na 
edição especial de “Império”, na 
Globo.   

Jornada dupla
O programa do Amaury Junior 

passa a ser exibido duas vezes por 
semana na Rede TV!.

Às quartas e sextas-feiras, faixa 
da meia-noite, depois do “Leitura 
Dinâmica”.

Esquema de sempre
Aos poucos, por sinal, o pro-

grama do Amaury Junior está 
readquirindo o seu formato de 
sempre.

As festas e os grandes eventos, 
sociais e corporativos, começam a 
voltar com moderação.

1994 – 2022, um 
traço na história

No papel, 2022, em seu esboço, 
nos leva a relembrar muito do que 
aconteceu em 1994.

Ano que a política estava em 
caldo quente, depois da cassação 
de Fernando Collor, o � m do man-
dato de Itamar Franco e o embate 
entre Fernando Henrique Cardoso 
e Luiz Inácio da Silva na disputa da 
Presidência da República.

No dia 3 de outubro, em turno 
único, FHC ganhou as eleições 
com 34 milhões de votos contra 
17 de Lula e 4 de Enéas Carneiro, a 

RICARDO STUCKERT

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

14 ENTRETENIMENTO SÁBADO E DOMINGO, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2021
agorarn.com.br

CRUZADAS

HORÓSCOPO

Dia perfeito para exercitar o desapego, ariana. A Lua na 
Casa 8 convida você a dar uma geral nos armários, mexer 
nos seus guardados e separa tudo que só ocupa espaço, 
mas não tem mais serventia para você. Avalie o que pode 
doar ou descartar e livre-se do que não precisa mais.

A Lua anuncia um bom dia para você ganhar 
dinheiro, por isso, preste atenção nas 
oportunidades de aumentar seus ganhos ou use a 
criatividade para fazer algo lucrativo e faturar uma 
grana extra.

Trabalhar em equipe ou sociedade deve deixar o seu 
dia muito mais produtivo. Invista no diálogo e na 
troca de ideias com os colegas, pois isso deve garantir 
propostas criativas e bem interessantes para agilizar 
as tarefas e obter resultados melhores para todos.

A Lua em harmonia com Mercúrio e Marte aconselha 
você a buscar o apoio de amigos e colegas para 
realizar seus objetivos. Trabalhar em equipe será 
a melhor opção. Vocês podem trocar ideias e 
encontrar soluções incríveis para os desa  os.

Mercúrio na Casa 4 facilita muito a sua convivência 
com a família, pois facilita a comunicação. Você 
vai sentir que todos estarão mais dispostos a 
conversar e isso deve ajudar muito na tomada de 
decisões que envolvam seu lar.

Marte e Mercúrio garantem muita energia e 
determinação para você correr atrás dos seus 
interesses e a Lua avisa que você deve buscar 
seus objetivos sem comentar seus planos com 
ninguém.

O céu anuncia um sábado alegre, animado e 
prazeroso para você. Com a Lua na Casa 5, você 
vai usar toda sua criatividade para cumprir as 
tarefas e deixar o convívio com os colegas mais 
leve e empolgante.

Você vai investir boa parte da sua energia na busca 
por seus ideais e por coisas que possam bene  ciar 
o seu futuro. O conselho dos astros para você é 
investir no estudos, pois isso pode abrir muitas 
portas para a sua vida.

A família terá prioridade para você neste sábado. 
Talvez queira investir um pouco mais no seu lar e 
garantir um pouco mais de conforto aos seus amores. 
Lua, Mercúrio e Marte também indicam um bom dia 
para ganhar dinheiro com algo feito em casa.

O céu incentivará você a mergulhar fundo no 
trabalho, cumprir suas tarefas com toda dedicação 
e batalhar por melhorias. Se você gosta do que faz, 
vai querer garantir mais estabilidade no emprego.

Você estará cheia de ideias e com muita vontade 
e disposição para colocá-las em prática. Converse 
com as pessoas à sua volta, apresente seus 
projetos aos chefes, busque aliados para os seus 
objetivos.

Ótimo astral para viajar, mais ainda se for com seu 
amor. Mas escolham lugares onde possam relaxar, 
longe de aglomerações. Os astros também enviam 
ótimas vibrações para quem planeja se dedicar aos 
estudos e se preparar para provas ou concursos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
O Amazon Prime Video marcou 

para 15 de outubro a estreia 
da série “Eu Sei o que Vocês 
Fizeram no Verão Passado”, 

em oito episódios... ... A Sony 
Pictures Television é parceira 
nessa produção. José Luiz 

Datena parece bem decidido 
a sair candidato nas próximas 

eleições... ... Em uma conversa 
com este que vos fala, disse que 

seu nome tem aparecido bem em 
todas as pesquisas... ... E que não 
tem motivo para não encarar. De 

volta ao Brasil, depois dos Jogos 
Olímpicos, Glenda Kozlowski 

retoma seus trabalhos na 
Band... ... Lívia Nepomuceno, que 
a substituiu no “Show do Esporte”, 
agora será transferida para outras 

funções do próprio esporte e 
do jornalismo Confi rmando: 

especial do Silvio Santos, 
produzido há cinco anos, será 
reprisado na próxima quinta-

feira...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Chuteira preta
A Amazon Prime Video iniciou 

as gravações da segunda temporada 
da série “Chuteira Preta”, ambienta-
da no submundo do futebol.

Os trabalhos acontecem em 
Porto Alegre e movimentam  Mar-
cos Breda, Edson Celulari, Márcio 
Kieling, Nuno Leal Maia, Kadu Mo-
literno e Allan Souza Lima.

A definir
As gravações da segunda tem-

porada da série “Desalma”, em 10 
episódios, foram concluídas e pas-
saram para a fase de montagem. 

Não existe uma defi nição se a 
Globoplay colocará no ar ainda es-
te ano ou deixará para 2022.     

Verdades secretas
“Verdades Secretas”, que será re-

exibida na Globo a partir do dia 24, 
foi um dos trabalhos que Guilhermi-
na Guinle mais gostou de fazer.

“A Pia é um dos personagens 
mais reais que eu fi z nos últimos 
anos, porque ela é uma mulher co-
mum. Existem muitas mulheres co-
mo ela por aí”, acredita Guilhermina.

Chegando lá
A Record já está gravando cenas 

do capítulo 148 da novela “Gênesis”. 
O projeto possui um total de 150.

Porém, é sempre bom lembrar 
que existe um processo de edição, que 
não segue necessariamente essa or-
dem e aumenta a duração da história.

Foi que foi
Juliano Cazarré, confi rmado, 

está participando normalmente 
dos primeiros trabalhos de “Pan-

tanal” na Globo.
Todo problema da vacinação, 

que ele se recusava tomar, já foi 
superado. Fatura vencida.

Quase no fim
Ainda em se tratando de novelas 

da Globo, Lícia Manzo deve entregar 
nesses próximos dias os últimos ca-
pítulos de “Um Lugar ao Sol”, que vai 
substituir “Império” na faixa das 21h.

Gravações em curso. Deve ir ao 
ar completamente gravada. 

Start
Os trabalhos de produção do 

“Show do Milhão”, que o SBT vai 
estrear em 3 de setembro, estão 
adiantados.

Neste sábado, inclusive, serão 
sorteados os 48 participantes para 
seletiva do primeiro programa.

A Web rádio é a nova  
porta de entrada dos 
talentos esportivos

Nesta última semana foi 
destacada a contratação de Pe-
dro Martelli, um jovem talento 
da narração de futebol, pela 
Rádio e TV Bandeirantes.

Assim como se salientou o 
fato de ele ter começado na web 
rádio, na Contínua antes e na do 
Neto em seguida. Por aí se ob-
serva o trabalho importante que 
as web rádios estão  realizando, 
também como porta de entrada 
no jornalismo esportivo.

Além do Martelli, já exis-
tem outros casos, como os 

de Matheus Pinheiro, nos ca-
nais ESPN, e Rolando Botar, do 
BandSports, que trabalharam 
na Premium Sports.

O rádio, no passado, foi sem-
pre o grande celeiro do jornalis-
mo esportivo, responsável pelo 
surgimento de algumas das suas 
maiores feras, como Pedro Luiz, 
Osmar Santos, Fiori Giglioti, Jo-
sé Silvério, Fausto Silva, Orlando 
Duarte, Juarez Soares, Milton 
Neves, Flávio Araújo e tantos 
outros.

Galvão Bueno, por exemplo, 
foi revelado em um concurso 
realizado pelo Roberto Petri na 
rádio Gazeta.

Este papel, que antes era 
só do rádio, especialmente das 

emissoras do interior, agora 
também está a cargo das web 
rádios. Muito bom. Quanto 
mais, melhor.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

grande surpresa.
Antes disto, em 1º 

de maio, o Brasil cho-
rou a morte de Ayrton 
Senna no Grande Prê-
mio de San Marino, 
em Ímola, na Itália.

Mas depois, 17 de 
julho, comemorou o 
quarto título mundial 
da Seleção Brasileira 
de futebol, ao vencer 
os Estados Unidos, 
nos pênaltis, por 3 a 2, após um 0 a 
0 no tempo normal.

Foi um ano de grandes repor-
tagens e fortes emoções.

A mídia, agora, terá pela frente 
uma disputa presidencial, que já 

começa a mexer com a saúde de 
todos, além da esperança do povo 
em uma nova vitória na Copa do 
Mundo, tudo isto ainda ao tempe-
ro da triste pandemia da Covid-19.

Que venha 2022.
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

ALIANÇA
Miguel Medeiros, o querido 

da Gela Natal, o� cializa a união 
com a bancária � aís Mantova-
nelli. A cerimônia religiosa será 
no próximo dia 08 de janeiro e 
recepcionam amigos e parentes 
no La Mouette Recepções. A 
união civil ocorreu  este mês. 
Uma coisa é certa, cerveja não 
vai faltar neste festa. A coluna 
deseja muitas felicidades ao 
casal.

SOLIDÁRIO 
O empresário Gilnei Nocito, 

o controlador do Outback 
Natal, leva a responsabilidade 
social a sério. Dentro do espírito 
solidário, o restaurante � rmou 
parceria com o Hospital Infantil 
Varela Santiago, por meio de 
uma doação de R$ 10 mil em 
gift cards para a instituição. 
Os cartões poderão ser comer-
cializados e toda a renda será 
destinada para a manutenção 
do unidade, especializada em 
pediatria e que atende crianças 
de 0 a 14 anos. 

APPS 
Quem não tem um app 

instalado em um aparelho é 
quem não possui um celular, 
notebook ou tablet hoje em dia. 
Os aplicativos são diversos e 
atendem qualquer necessidade 
e os brasileiros gostam deles. O 
país, segundo pesquisas inter-
nacionais aparece no ranking de 
3 levantamentos, � gura entre os 
principais mercados por down-
loads de aplicativos sociais”, 
“por gastos do consumidor” 
e por “horas gastas”. Segundo 
a primeira pesquisa, o Brasil 
é o quarto na lista de países 
que mais � zeram downloads 
no primeiro semestre de 2021, 
� cando atrás somente da Índia, 
Estados Unidos e Indonésia, 
nesta ordem. 

BLEND
Jovens e empreendedores 

no segmento gastronômico, 
Felipe Alonzo, Eduardo Farias 
e Nicolas Deleon lançaram na 
última terça-feira a 5ª edição 
do Blend Festival. Reuniram a 
turma interessante e descolada 
no DD Burger, de Fábio. 

Como nos anos anteriores, o 
evento congrega estabelecimen-
tos, 26 em 2021, que oferecem 
Burger, bebida e acompanha-
mento num valor � xo. Começa 
hoje e vai até o dia 7 de no-
vembro. Se ama hambúrguer, 
prepara a fome!

VESTIR 
Garantindo a elegância dos 

guapos potiguares o empresário 
Beto Santos foi se encontrar 
com o estilista Ricardo Almeida, 
conhecido pela alfaiataria de ex-
celência, modelagem impecável 
e uso tecidos nobres. O potiguar 
é um entusiasta das roupas 
de qualidade e que aposta na 
recuperação do mercado pós 
pandemia, foi conhecer, em pri-
meira mão São Paulo,  a coleção 
já para o inverno 2022. 

NO POTENGI
As arquitetas Joice Stela, 

Andrea Cariello, Maria Luiza, 
Isnara Gurgel, Mariana Dias 
Maia, Maria Luiza Lamas, 
Daniela Othon e Kleyne Ron-
delly, dentre outras festejaram 
no Rio Potengi, o aniversário 
da também arquiteta Kleisa 
Macedo. Brindes, gargalhadas, 
e o maravilhoso por do sol para 
completar o festejo.

Happy    Birthday
Gustavo Fernandes, Dinarte Assunção, Bruno Josuá, Laurita Arruda, Raniere Barbosa, Paulo Goettems, Genarson Fonseca, João Bastos, Marcos Silva e Milene Liberato Magalhães

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 Hoje, no Centro Administrativo tem mais uma edição da 
“Quinta do Servidor”, com a tradicional é ótima Feira do Artesanato. 
Vale a visita. Produtos e peças com bom preço.
 A Comunidade Católica Maria Mater, associação cristã sem � ns 

lucrativos, promove dia 31 de outubro, a III Feijoada Solidária, das 11h às 14h, 
na sede localizado na rua Ceará Mirim, 260, no Tirol. 
 Dia 1º de novembro tem ação “Ser Gentil Sempre”, com 

tarde especial de autocuidado para as mães de crianças cardiopatas 
assistidas pela AMICO. Antecipando o 13 de novembro, Dia Mundial 
da Gentileza.
 Ontem foi apresentada à imprensa a Casa Cor. A casa de Luís e 

Tuisa Flor está bem transformada sem perder a originalidade. Em virtude de 
problemas de logística, o início do evento só deve ocorrer no domingo, 31.

No mundo de in� uenciadores que não 
tem conteúdo  ARTHUR ALVES e GUGA 
AZEVEDO se destacam. Respectiva-
mente desde 2016 e 2018 eles se dedi-
cam no Instagram a mostrar os comes 
e bebes do RN, apresentando estabe-
lecimentos, pratos e novidades. São 
um sucesso e hoje trabalham única e 
exclusivamente com isso. O diferencial 
dos meninos é que levam o trabalho a 
sério e por isso apontam como falha 
do mercado o pensamento tacanho de 
alguns empresários que não valorizam 
(ou querem pagar) pelo conteúdo. Os 
meninos do @indo.comer e @bora-
comerecurtir são guias para quem 
aprecia a nossa gastronomia.

Não se encolha para 
caber nos espaços“

“

B-DAY - RANIERE BARBOSA

Meninos Blend, Felipe Alonzo, 
Nicolas De Leon e Eduardo Farias

Em dia de festejos, Edmara Gadelha, Larissa 
Borges, Silvana Galvão e Alessandra Bayerlain

No Potengi, Daniele 
Othon entre as 
Marias Luizas

Beto Santos com o estilista 
Ricardo Almeida 

Franqueados da 
Casa Cor, César 

Revoredo e 
Luciano Almeida
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RODRIGO FERREIRA
@rodrigoferreirarn

@rodrigoferrelra
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ABC errou na estratégia 
para reta final da temporada

Antes de mais 
nada, é im-
portante fri-

sar que sim. O ABC 
pode sim reverter as 
duas situações ve-
xatórias em que ele 
se colocou na Série 
D e na Pré-Copa do 
Nordeste. Mas isso 
não invalida uma 
constatação básica que até o mais leigo torcedor pode fazer: o clube 
errou na estratégia adotada para a reta � nal da temporada. Com o 
acesso garantido, a Série D teria que deixar de ser prioridade. A� nal, 
além de status e pontuação em ranking, ela não tem mais nada a ofe-
recer ao ABC. Ainda assim, o clube optou por priorizá-la em detri-
mento da Pré-Copa do Nordeste, que por sua vez pode garantir um 
baita orçamento para 2022. Isso � cou claro, mas muito claro, com a 
escalação do time reserva ontem (27) contra o Sousa-PB. Resultado? 
derrota por 3 a 0 e um cenário di� cílimo de ser revertido.

Atuação pífia
Deu vergonha assistir o time do 

ABC em campo na Paraíba. Em que 
pese o fato de apenas 4 titulares terem 
sido escalados, o time mais parecia 
um amontoado de jogadores que se 
conheceu ali mesmo, uns 30 minutos 
antes da partida, vestiu o uniforme e foi 
para o gramado. Que medíocre atua-
ção tivemos o desprazer de ver. O ABC, 
por toda sua história, não pode jamais 
achar aquilo ali algo natural.

Dependência
Partidas como essas servem para 

nos lembrar o quão dependente é o 
ABC de seu craque Wallyson. Num 
cenário daquele, quando a equipe está 
perdendo sem render nada, é comum 
ver o camisa 11 indo buscar a bola lá 
na zaga para tentar alguma coisa. Sabe 
quem herdou essa função ontem? Nin-
guém. O time estava cheio de dificulda-
des na partida e a apatia dos atletas era 
de fazer qualquer um chorar.

Jejum
Esses dois reveses com 7 gols 

sofridos e apenas 2 marcados nos 
últimos 4 dias chamaram a aten-
ção para o tabu que o ABC vive 
em jogos fora de casa. A última 
vitória longe do Frasqueirão foi no 
distante 17 de julho, contra o Cam-
pinense. Exatos 3 meses e 11 dias 
sem vencer uma partida sequer 
longe de Natal. Desde então, são 4 
empates e 5 derrotas, com 5 gols 
marcados e 18 sofridos.

Cenário
Nos compromissos � nais da 

temporada, o clube terá uma tarefa 
no mínimo indigesta: tirar 5 gols 
de saldo negativo em 2 jogos. No 
domingo que vem, contra a Apare-
cidense na semi� nal da Série D, o 
objetivo é vencer por pelo menos 2 
gols e forçar a disputa de pênaltis. 
Em 17 de novembro, terá que fazer 
pelo menos 3 no Sousa para ir aos 
tiros livres diretos. Que os Deuses do 
futebol abençoem.

Apoio
Ao torcedor, resta lotar o Fras-

queirão nestes dois próximos jogos. 
A movimentação está interessante 
para este domingo contra a Apare-
cidense-GO. Acredito que se o time 
conseguir uma remontada histórica 
parecida com a que houve diante da 
Chapecoense pela Copa do Brasil, a 
torcida vai empolgada também para 
o compromisso futuro na Pré-Copa 
do Nordeste. Vamos acompanhar!

DIVULGAÇÃO

Lista aponta Lewandowski 
como vencedor da Bola de Ouro

Jogador de vôlei é suspenso 
após postagem polêmica

Uma lista extrao� cial, com 
o resultado do prêmio da 
Bola de Ouro, realizado 

pela revista France Football, está 
circulando nas redes sociais. Nela, 
Robert Lewandowski do Bayern de 
Munique aparece como vencedor 
do prêmio. Lionel Messi é o 2º e o 
francês Karim Benzema completa 
o pódio.

Em dezembro, Lewandowski já 
faturou o prêmio da Fifa como me-
lhor jogador do Mundo em 2020, su-
perando Cristiano Ronaldo e Messi. 
Com o recorde de gols em uma mes-
ma temporada do Campeonato Ale-
mão, 41 no total, Lewa larga como 
um dos principais nomes para con-
quistar o prêmio da France Football.

Mohamed Salah, Jorginho, 

Mbappé, Kanté, Haaland, Cristiano 
Ronaldo e Kevin de Bruyne fecham 
o top 10, segundo a suposta lista. 
Neymar é apenas o 19º colocado na 
classi� cação.

A cerimônia o� cial para a en-
trega da Bola de Ouro está marcada 
para o dia 29 de novembro e será re-
alizado no � éâtre du Chatelet, em 
Paris, na França.

O Minas Tênis Clube anunciou 
nesta terça-feira 27 que afas-
tou por tempo indeterminado 

o jogador Maurício Souza por uma 
postagem nas redes sociais com “ma-
nifestações intolerantes”.

“O Minas Tênis Clube reforça que 
não aceita e não aceitará manifesta-
ções intolerantes, racistas, preconcei-
tuosas e homofóbicas, e que intensi-
� cará campanhas internas em prol 
da diversidade, respeito e união, por 
serem causas importantes e alinha-
das com os valores institucionais”, diz 
a nota publicada pela equipe mineira.

Logo após o posicionamento do 
Minas Tênis Clube, o atleta publicou 

em seu per� l no Twitter um pedido 
de desculpas: “Pessoal, após conver-
sar com meus familiares, colegas e di-
retoria do clube, pensei muito sobre 
as últimas publicações que eu � z no 
meu per� l. Estou vindo a público pe-
dir desculpas a todos a quem desres-
peitei ou ofendi, esta não foi minha 
intenção”.

O anúncio do Minas Tênis ocor-
reu após dois dos patrocinadores da 
equipe, a Fiat e a Gerdau, pressio-
narem por uma punição ao jogador 
pela postagem com conteúdo homo-
fóbico. A postagem do jogador teve 
uma grande repercussão negativa 
nas redes sociais.SOLENIDADE |  Cerimônia oficial para a entrega da Bola de Ouro está marcada para o dia 
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