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POLÍTICA. 3 |  Ministro das Comuni-
cações, Fábio Faria, criticou a gestão 
de petista Fátima Bezerra e disse 
que o presidente da República,  Jair 
Messias Bolsonaro,  tem sido o go-
vernador do Rio Grande do  Norte. 

GERAL. 10 |  Prefeitura do Natal vai 
iniciar na segunda-feira 27 a vacinação 
volante contra a covid-19. A Secretaria 
Municipal de Saúde firmou uma par-
ceria com o Procon Natal para utilizar 
a unidade móvel como  suporte.

GERAL. 11 |  Superintendente da 
Funasa no RN, Pablo Antônio Tatim, 
promoveu uma série de medidas vi-
sando reduzir a quantidade dos cha-
mados ‘lixões’, recorrentes em vários 
municípios potiguares.

POLÍTICA. 6 |  O presidente da CPI, 
deputado Coronel Azevedo, afi rmou 
que a Comissão está perto de desco-
brir a verdade sobre os prejuízos que 
ultrapassam o valor de R$ 421 mi-
lhões aos cofres públicos do Estado.

ESPORTES. 16 |  Programa Mossoró 
Vacina anunciou que a dose de refor-
ço, ou 3ª dose, está sendo aplicada, 
desde a sexta-feira 24, em idosos sem 
comorbidades a partir de 80 anos que 
completaram esquema vacinal .

Fábio Faria admite 
que Rogério Marinho 
“atropelou” acordo

Natal terá trailer para 
vacinação contra a 
covid-19 nos bairros 

Aterros sanitários 
serão soluções para 
lixões no interior

CPI da Arena deve 
entregar relatório 
final em novembro

Reforço contempla 
idosos a partir de 80 
anos em Mossoró

CIDADES. 9 | Antes das 6 horas desta sexta-feira 24, vítima dirigia seu carro quando foi interceptada pelos marginais, no bairro de Lagoa Nova. Ladrões 
levaram o carro, celular e quando a mulher pediu que deixassem, pelo menos, sua bolsa, foi alvo de um tapa na cara. É a insegurança na capital do RN.

Mulher tem carro roubado e recebe tapa 
no rosto por não querer entregar bolsa
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As más línguas já andam dizendo 
que o ministro Marcelo Queiroga, da 
Saúde, teria se contaminado em Na-
tal antes de ser testado positivo para 
covid em Nova Iorque. Vai saber.

O fato é que o espírito anedótico 
de “O Incrível Exército de Brancale-
one” em NY, só que sem nenhuma 
graça, continuou predominando en-
tre os americanos mesmo depois de 
Bolsonaro voltar ao Brasil.

Tudo por obra e graça de Bill de 
Blasio, prefeito da cidade que não 
dorme jamais, que continuou fazen-
do piadinhas com o nome do capitão 
a pretexto de estimular os seus cida-
dãos a se vacinarem.

Os EUA voltaram a registrar uma 
média de dois mil mortos pela covid 
esta semana por duas razões prin-
cipais: o variante Delta, muito mais 
transmissível, e a descrença que mui-
tos americanos ainda têm na vacina.

Bill de Blásio fez a sua parte 
usando o presidente brasileiro como 
exemplo a não ser seguido ou mau 
exemplo, como queiram.

Já Bolsonaro também tirou sua 
casquinha do episódio caindo na bo-
ca da população que fala inglês.

Mas seja português, italiano, 
francês, alemão, russo ou inglês, fa-
lem comigo. E que este belo exemplo 

de simplicidade e arrojo reverbere 
por milhares de tios e tias do zap ao 
redor do planeta.

É isto, afi nal, em que se transfor-
mou o Brasil para o mundo: uma pia-
da de Zorra Total americano.

De fato, poucas vezes o nome de 
um presidente brasileiro esteve tão 
presente na mídia internacional com 
trapalhadas e palhaçadas dignas de 
chanchada mexicana, com todo o 
respeito ao gênero.

Dedo do meio estirado em du-
as mãos pelo ministro da Saúde e 
devidamente documentado para o 
mundo; presidente comendo pizza 
na rua junto com a solidária comi-
tiva, já que aparentemente ele era 
o único não vacinado impedido 
de entrar num restaurante – toda 
essa palhaçada faz um enorme 
sentido.

Transmite a ideia de que real-
mente o Brasil está em maus lençóis 
com a infl ação voltando, o desem-
prego se mantendo e em breve a crise 
energética apavorando pessoas e em-
presas nas cidades e no campo.

De fato, como exortou Bolsonaro 
em sua última live desta quinta-feira: 
só tomando banho frio e apagando 
as luzes da casa, até que a última 
ocupante saia.  

O Incrível Exército de Brancaleone”

Branca x Bozo
Um texto de Demóstenes Tor-

res, jurista e senador cassado em 
2012 por quebra do decoro parla-
mentar, fez a mais brilhante asso-
ciação entre Bolsonaro e Branca 
Leone, num texto de 2019  para o 
Poder 360. Deliciem-se:

“Bolsonaro tem um ativo po-
sitivo na política: elimina, mata 
e aniquila para sobreviver, com 
imensa agilidade. Não cozinha o 
galo, como muitos dos seus an-
tecessores. É um carcará. Exerce 
como nenhum outro presidente 
a prerrogativa do poder original, 
o do voto. Faz o seu entorno per-
ceber que tem parcela do poder, 
mas que é derivada do presidente. 
Mesmo em relação a outros Pode-
res, tenta mostrar que é maior”.

Delta com tudo
Os Estados Unidos registra-

ram essa semana uma média de 
2.075 mortes por covid-19, o maior 
número desde fevereiro, segundo 
o Th e New York Times. Causa: a 
disseminação da variante Delta, 
mais contagiosa, e aos esforços do 
governo americano de acelerar a 
campanha de vacinação, paralisa-
da por conta da inacreditável  con-
testação de parcelas da população 
que não confi am na vacina.

Os números
Nos últimos sete dias, o país 

registrou em média 130.592 novos 
casos por dia, com 91.189 hospi-
talizações.  Os Estados que regis-
traram maior número de mortes 
foram a Carolina do Sul (61.4%) e 
Tennessee (64.7%), seguidos por 
Kentucky (39.1%). Todos estados 
com grande número de apoia-
dores do ex-presidente Donald 
Trump, o pai ideológico de Jair 
Messias.

Menos é mais
O que faz toda estratégia polí-

tica ser bem sucedida é a noção de 
dosagem da exposição. O saudoso 
arquiteto Jaime Lerner venceu 
uma eleição para a prefeitura de 
Curitiba em apenas 12 dias em 
1989, mesmo depois do grupo po-
lítico dele ter passado o ano todo 
atrás nas pesquisas.

Segundo um amigo do arqui-
teto ouvido este ano pelo G1 sobre 
aquela curiosa eleição, Lerner 
tinha decidido não ser candidato 
a prefeito em 1988, após perder 
duas disputas eleitorais seguidas. 
Vai  entender a política. 

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

Sobre Brancaleone
Para quem não sabe e não tem pa-

ciência de bisbilhotar no Google, em 
meados dos anos 60 do século passa-
do, o diretor italiano Mario Monicelli 
lançou o filme de comédia O Incrível 
Exército de Brancaleone, baseado no 
Dom Quixote, de Cervantes. Um filme 
festejado pela sua atualidade, embora 
retirado das entranhas da chamada 
baixa Idade Média.

Em meio a peste, guerra. fome 
perigosamente complexas relações 
feudais, envolvendo igreja católica, 
sarracenos, bizantinos e bárbaros, 
o desgosto e a decadência abso-
lutos, Brancaleone busca  sua he-
rança num feudo, apoiando num 
punhado de delinquentes, gente 
da pior espécie, que lhe dá susten-
tação, mas também sofre com o 
chefe.

Bancada independente 
é para pressionar por 
interesses particulares

A Na última semana, houve 
uma verdadeira rebelião na 
bancada de sustentação ao 

prefeito Álvaro Dias na Câmara de 
Natal. Cinco vereadores anuncia-
ram afastamento da base governis-
ta para formar o que chamaram de 
“Bancada Independente”.

Na verdade, sob compromisso 
de preservação da fonte por mo-
tivos óbvios, um vereador expe-
riente com trânsito livre em todas 
as correntes partidárias, disse ao 
Agora RN que a formação da nova 
bancada não passa de motim para 
chamar a atenção e pressionar o 
prefeito por novos cargos e mais es-
paços no Executivo natalense.

Segundo esse parlamentar, “é a 
primeira vez que vejo algum vere-
ador querer romper com o prefeito 
por falta de diálogo. A questão prin-

cipal não é essa. O que está por trás 
é que alguns vereadores querem 
mais cargos e o prefeito não cedeu. 
O ‘abandono’ que eles reclamam é 
esse, a abertura de novos espaços 
na gestão para que possam indicar 
pessoas suas”, disse o parlamentar. 

O vereador acrescenta: “Rom-
per com um prefeito bem avalia-
do pela população por causa de 
cargos é feio. Se fosse por outro 
motivo, eu concordaria. Mas, não 
é falta de diálogo, é falta de cargos 
e outras coisas. Eu não vou dizer 
que é chantagem porque é uma 
palavra muito forte, mas é perto 
disso. A bancada independente 
é para pressionar por interesses 
particulares”, afi rmou.

Para esse parlamentar, a cria-
ção da ‘bancada independente’ foi 
a forma que eles encontraram para 
criar difi culdades para o prefeito 
e pressionar por mais espaço na 
gestão: “Se querem fi car indepen-
dentes, entreguem os cargos e vão 
para a oposição. Manter pessoas 
em cargos no governo e posar de in-
dependente, não é a forma correta 
de proceder”, avaliou o experiente 
vereador natalense. 

DIVULGAÇÃO

Câmara hoje se divide entre governo, oposição e bancada independente

PARLAMENTO | Vereador 
levanta suspeitas sobre real 
argumento para a rebelião 
na base do prefeito de 
Natal, Álvaro Dias 
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Máquina
Deputado Benes Leocádio 

precisa ter cuidado com suas 
ações em conjunto com a FE-
MURN. Ele é candidato a gover-
nador, ex-presidente da federação 
de prefeitos e pode incorrer em 
uso da máquina ou propaganda 
antecipada.

Resposta
O nível de resposta do minis-

tro Rogério Marinho à imprensa 
em geral, e especialmente a do 
RN, revela arrogância em nível 
elevado, a ponto de se achar in-
tocável e inatacável. Fernando 
Bezerra era mais forte, mais rico e 
mais limpo. Caiu de maduro.

Origem
De acordo com a sapiência de 

Sherlokinho, a arrogância é uma 
planta que não tem raízes pro-
fundas e nasce perto de despe-
nhadeiros. Um sopro de realidade 
às vezes derruba o pé da danada. 
E, como é alta, a queda é grande.

EVARISTO SÁ/AFP

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

O Ministro das telecomunica-
ções Fábio Faria concedeu 
uma entrevista à TV Ponta 

Negra, nesta sexta-feira, 24. Momen-
to em que fez questionamentos sobre  
a gestão da governadora Fátima Be-
zerra e defendeu uma política anti-
-PT no Estado.

Fábio Faria fez um balanço das 
ações do governo federal e atribuiu 
o índice da infl ação à queda na 
produção e procura por compra de 
alimentos, com recursos do auxílio 
emergencial.

“A estratégia  do governo Bol-
sonaro é continuar trabalhando. O 
mundo todo sofreu e está sofrendo 
com a pandemia, um fato que aba-
lou todo o mundo. Aqui no Brasil 
perdemos muitas pessoas, parentes, 
muitos perderem trabalho, empre-
go. Com isso a produção diminuiu, e 
com o auxílio emergencial, à popula-
ção comprou mais comida, por isso 

a comida fi cou mais cara, fato que 
gerou o aumento na infl ação. Uma si-
tuação que acometeu o mundo todo. 
Mas mesmo assim, o Brasil foi o país 
que menos caiu o PIB o ano passado.  
Esse ano teremos um crescimento, 
vamos crescer economicamente 
mais do que caímos o ano passado. 
Isso tudo devido ao trabalho que vem 
sendo feito pelo governo federal. An-
tes da pandemia haviam 19 estados 
com folhas atrasadas e hoje não tem 
nenhum. Os 27 estão com folhas em 
dia por que o governo federal enviou 
recursos para os estados.

Questionando  sobre as pesqui-
sas que elevam o nome do ex-pre-
sidente Lula ao topo para a corrida 
presidencial, o ministro, falou que “o 
debate político continua”.

“Temos uma CPI batendo todos 
os dias no presidente. É esse embate 
que travamos diariamente contra 
parte da mídia, a CPI. A oposição toda 
unida,  os adversários se uniram con-
tra o presidente,  e o ex - presidente 
Lula surfando nisso. Conseguiu  sair 
da inegelibilidade com uma liminar, 
está vivendo um momento onde está 
observando tudo de camarote. Mas  
quando começar o período  eleitoral 
vamos comparar os 4 anos do gover-
no Bolsonaro com o governo do PT, 
fazer uma comparação e relembrar 
tudo que ocorreu, e vamos ver. Va-

mos ver se o povo vai abrir mão de 
um governo que muita gente critica 
pelo que ele fala. E vamos ver se o 
povo vai decidir por um governo que 
completou 1000 dias de mandato 
sem nenhum caso de corrupção, ou 
voltar para o legado anterior. Vimos 

o que  eu aconteceu nos últimos nos 
do governo do PT. O caos  que que  foi 
instalado.

Indagado sobre o racha na base 
do presidente  aqui no Estado, em 
relação à corrida para o Senado, o mi-
nistro disse ser normal: “Eu conversei 

com o Ministro Rogério Marinho, 
normal,  faz parte do jogo político. 
Ele se uniu com alguns políticos e 
partidos, formou uma chapa, eu 
não fui consultado, nem o deputado 
Benes, nem Rogerio me consultou a 
respeito disso.  Mas  temos um com-
binado, e no fi nal ano vamos sentar  
com presidente para defi nir tudo. 
Até lá vamos trabalhar. Se houve 
possibilidade de uma viabilidade, a 
minha candidatura ao Senado é na-
tural, tenho 4 mandatos de deputado 
federal. Uma  candidatura depende 
de muita coisas. O Ministro Rogério 
tá fazendo seu trabalho, tem um mi-
nistério forte com muitos recursos, 
tem muitos prefeitos e deputados 
estaduais. Desejo boa sorte para ele. 
Eu vou continuar fazendo meu traba-
lho, lá na frente quem sabe possamos 
conversar e buscar uma solução para 
o projeto anti PT para o Estado, é o 
que  estamos  buscando”

Fábio criticou a gestão do gover-
no Fátima Bezerra: “É um Governo 
que não tem nenhuma entrega, 
nenhuma realização, e não há  abso-
lutamente nada que a governadora 
Fátima tenha feito. O presidente 
Bolsonaro tem sido o governador do 
Estado do Rio Grande do Norte. Não 
podemos dar margem a nenhuma 
candidatura do PT”, fi nalizou o mi-
nistro Fábio Faria.

Fábio: “Rogério e Benes formaram 
uma chapa e eu não fui consultado”
RECLAMAÇÃO | Ministro das 
Comunicações admite que 
Rogério Marinho atropelou 
acordo, mas afirma que 
presidente Bolsonaro vai 
definir futuro dos dois

Fábio Faria: “Vamos comparar os 4 anos do governo Bolsonaro com o governo do PT”

Depoimentos
Próxima semana é importante para depoimentos na CPI da Co-

vid na Assembleia. A delatora da Bahia vai afundar Fátima ou turbi-
nar sua reeleição.

Filiação
Há possibilidade de fi liação do deputado federal Rafael Motta, 

hoje no comando do PSB, assinar fi cha de fi liação no PT. A articula-
ção seria em Brasília, na cúpula dos partidos. No RN, a turma do PT 
não quer nem ouvir falar no assunto.

Filiação II
Na verdade, sem coligação proporcional, a salvação para o man-

dato de Rafael Motta é se fi liar no PT. Tem perfi l alinhado à esquerda 
e desempenha bem o mandato. Mas o PT do RN teme que o fi lho de 
Ricardo tenha mais votos que seus fi liados de origem.

Destino
Deputado federal João Maia ainda não traçou seu destino político. 

Sem coligação e sem nominata forte, seu PL caminha para o sepulta-
mento. Mas João é sabido e saberá dar o pulo do gato. O Platinado 
conseguiu enrolar até Collor, imagine uma fi liação partidária besta.

Aperreio
Dilema enfrenta o ex-governador Robinson Faria. Não quer per-

der o comando do fundo partidário do PSD, mas sabe que não tem 
nominata para se eleger federal sozinho. Continua no partido de Kas-
sab ou vai com o fi lho Fábio para um partido aliado de Bolsonaro?

ROGÉRIO, O SR. TRATOR
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Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

“Salve-se quem puder”.
No RN os candidatos a governa-

dor e senador “abriram os olhos” a 
partir da última quarta, quando o 
Congresso rejeitou a volta das coli-
gações proporcionais, que havia sido 

aprovado na Câmara.  Para os cargos 
majoritários, que são presidente da 
república, senador e governador, 
continua sendo possível a formação 
de coligações.

Contaminação
Um candidato a deputado não 

se contaminará com candidatura 
majoritária, que ponha em risco a 
sua vitória. Os candidatos a gover-
nador e senador terão que montar 
os seus palanques.

Rogério
O alerta fez com que o minis-

tro do Desenvolvimento já esteja 
hoje e amanhã em Mossoró e Ca-
raúbas, lançando o seu nome para 
o senado, que é sua obsessão, em 
conversa direta com prefeitos, eli-
minando intermediários. O fato foi 
noticiado ontem, em manchete do 
Estadão.

Surpresas
Não permitir coligações propor-

cionais, facilita o surgimento das 
chamadas “zebras eleitorais”, que são 
aqueles nomes ainda não lançados e 
de partidos menores. As coligações 
distorciam a vontade do eleitor, ao 
eleger candidatos com orientações 
políticas diferentes, além de aumen-
tar a fragmentação partidária.

Incentivo
De agora por diante, os parti-

dos sentirão necessidade de terem 
candidatos majoritários. Antes, a 
tendência era “coligar-se” apenas 
nas proporcionais para abocanhar 
“fatias” maiores do Fundo Eleitoral.

Reeleição
O deputado Ezequiel Fer-

reira de Souza não poderá 
reeleger-se presidente da As-
sembleia do estado, mesmo 
na próxima legislatura. Assim 
decidiu o STF.

Natal
A regra não se aplica à Câ-

mara Municipal de Natal. O 
vereador Paulinho Freire será 
reeleito presidente.

Homenagem
Justas as homenagens 

prestadas ao professor Paulo 
Freire, aplaudido pela história 
da pedagogia mundial e Pa-
trono da Educação Brasileira. 
No RN, o professor e advoga-
do Marcos Guerra foi um dos 
principais colaboradores na 
implantação do método de 
alfabetização Paulo Freire, em 
Angicos, na década de 60.

Volta
O ex-ministro Sérgio Moro 

voltou ao país. Há quem defenda 
o lançamento do seu nome para 
presidente. Mas, o que ele pre-
tende mesmo é o Senado, no Pa-
raná, na legenda do “Podemos”.

Cerveja cearense
Ciro Gomes inova a sua 

propaganda eleitoral para 2022. 
Hoje, no Rio de Janeiro, vai reu-
nir adeptos em torno da gelada 
“Cirão da Massa”, uma cerveja 
tipo “pilsen” fabricada em sua 
terra natal (Sobral-CE).

Ceará
O governo do Ceará está 

atraindo a fabricante de aviões 
“Octans Airecraft” para abrir 
uma unidade. Representantes 
da empresa já visitaram três 
possíveis áreas no Estado, em 
Sobral, Aracati e Eusébio.

Partido
A ideia de Jair Bolsonaro de 

ingressar no PRTB não morreu. 
Mas, o vice Hamilton Mourão 
tem de dar o aval.

“Nominatas”
A luta de 2022 não dependerá mais da astúcia na formação de “no-

minatas” entre os partidos coligados proporcionalmente, colocando-as a 
serviço dos candidatos majoritários. A regra será “salve-se quem puder”.

RN
O “partido da Assembleia” e os apoios a peso de ouro nos municípios 

perdem densidade eleitoral. Na disputa do governo estadual, a governado-
ra Fátima Bezerra terá mais facilidade, diante da notória fragilidade dos 
seus aliados “tucanos”, que poderiam “pular fora do barco”. Ela poderá ne-
gociar apoios um a um e não mais em bloco coligado.

Olho aberto

DIVERGÊNCIAS | Aliados e adversários comentam período do presidente em relação aos 
problemas vivenciados pelo País em quase três anos de gestão 

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Mil dias de governo Jair 
Bolsonaro correspon-
dem a quase 600 mil 

mortes pela negligência com a CO-
VID 19; 14 milhões de famílias bra-
sileiras de volta à miséria; 15% da 
população desempregada; gasolina 
a 7 reais; o gás de cozinha custando 
120; as nossas riquezas sendo ven-
didas para os estrangeiros, a nossa 
democracia ameaçada e o nosso 
povo passando fome”. É com essa 
declaração que a deputada esta-
dual Isolda Dantas (PT), avaliou 
nesta sexta-feira (24), em entrevis-
ta ao AGORA RN, os 1000 dias de 
governo do presidente Jair Messias 
Bolsonaro (sem partido) à frente da 
presidência do Brasil.

Já o deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC), aliado do presiden-
te Bolsonaro, criticou à gestão da 
governadora Fátima Bezerra (PT): 
“Fátima vive empurrando o carri-
nho de vacinas compradas pelo go-
verno federal, e postando em redes 
sociais para se promover. Querendo 
insinuar, induzir ao povo que ela 
está comprando vacinas. Aliás, Fá-
tima chegou a anunciar que estava 
comprando 5 mil vacinas por mês. 
Isso não é verdade, ela não comprou 
uma vacina sequer, zero. Todas as 

vacinas aplicadas no RN foram com-
pradas por Bolsonaro,” apontou.

Ainda de acordo com Azevedo: 
“O governo Bolsonaro vem dando 
exemplo no enfrentamento à Co-
vid-19. Somos o 4º país que mais 
vacinou em todo o mundo. Diferen-
temente de Fátima, que é a única 
governadora professora que foi 
sindicalista, e que fechou todas as 
escolas. Agora as escolas estão pre-
cárias, a grande maioria sem a mí-
nima condição de funcionar. É uma 

vergonha para Fátima”, disparou.
O vereador Robério Paulino 

(PSOL), afi rmou que o governo 
Bolsonaro será lembrado pelos 
historiadores do futuro como “um 
grande erro” e “um grande retroces-
so para o Brasil”. 

Segundo Robério Paulino: “No 
desafi o mais importante, o enfren-
tamento à pandemia, o negacio-
nismo da Ciência e a irresponsabi-
lidade de Bolsonaro, ao tripudiar 
da vacina, desestimular o uso de 
máscaras e recomendar medica-
mentos sem efi cácia no combate ao 
coronavírus, com certeza foram res-
ponsáveis por centenas de milhares 
de mortes. Tudo isso envergonha o 
nosso país perante o mundo”, desa-
bafou.

A vereadora Brisa Bracchi (PT), 
lamentou as mortes causadas pe-
la pandemia da Covid-19: “Nosso 
povo não merecia passar por isso, 
vivemos um genocídio em plena 
pandemia global. E nós, potiguares, 
ainda temos o desprazer de ter dois 
ministros fi gurando nesse governo 
imersos em polêmicas ou escânda-
los”, expôs.

Segundo Brisa, “são mil dias de 
governo Bolsonaro marcados pelo 
enfraquecimento das políticas so-
ciais e pelo aumento dos casos de 
corrupção e da concentração de 
renda no nosso país”, declarou.

Parlamentares do RN avaliam 
1000 dias de Bolsonaro à frente 
da presidência da República

Isolda afi rma que Bolsonaro é genocida e o povo está passando fome. Coronel Azevedo diz que Bolsonaro é exemplo

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Negacionismo da Ciência 
e a irresponsabilidade 
de Bolsonaro, ao 
tripudiar da vacina, 
desestimular o uso de 
máscaras, com certeza 
foram responsáveis por 
centenas de milhares 
de mortes. Tudo isso 
envergonha nosso país”

“
ROBÉRIO PAULINO
VEREADOR NATAL/RN
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Deputados federais do RN vão precisar mudar de legenda

Com a decisão do Senado Federal essa 
semana, em aprovar a Proposta de 
Emenda à Constituição da reforma 

eleitoral (PEC 28/2021), mas rejeitar a volta 
das coligações nas eleições proporcionais, 
o cenário no Rio Grande do Norte vai mu-
dar. Os deputados só aguardam o texto ser 
promulgado até 2 de outubro, para que as 
regras tenham validade nas eleições de 
2022. Cada deputado federal é hoje de uma 
sigla diferente no Estado.

Alguns estão mais tranquilos. Por exemplo, a deputada 
federal Natália Bonavides, que teve na eleição passada 112 
mil votos e sabe que o PT faz uma nominata com a possibi-
lidade garantida de eleger um federal. Em 2018, o PT sem o 
Governo do Estado juntou com Natália, Fernando Mineiro, 
Camamuru Paiva e outros nomes menores e o voto de le-
genda, 263 mil votos. Garantiu uma vaga, hoje de Natália, 
mas a sobra deu mais uma para Fernando Mineiro, que até 
hoje aguarda sua posse em uma briga na justiça com o PP 
de Beto Rosado. 

Outro que vem trabalhando as bases do MDB antes 

mesmo da reforma política é o deputado 
federal Walter Alves. O nome do ex-senador 
Garibaldi Filho poderá encabeçar uma cha-
pa de deputado federal com lideranças em 
todo Estado. Walter e a legenda do MDB 
em 2018 tiveram cerca de 100 mil votos. Só 
que hoje existem 40 prefeitos com Walter e 
Garibaldi e em 2018 foram transferidos vo-
tos para outros deputados. Em 2022, Walter 
já descarta a possibilidade de “doar votos” e 

vai intensifi car a nominata própria do MDB. 
Quem anda fazendo contas é o deputado Kelps Lima 

(FOTO) que, com seu Solidariedade, pretende chegar a Câ-
mara dos Deputados. Em 2018, só o Solidariedade juntou 
106 mil votos. A coligação com PSL, PV, PSC teve pouco 
mais de 230 mil votos garantindo o general Girão. Hoje, 
Girão deve ir para uma legenda bolsonarista junto com os 
deputados Beto Rosado, Carla Dickson e até Benes Leocá-
dio. Devido a isso, nomes que estão bem com seus partidos 
como João Maia (PL) e Rafael Motta (PSB) também deve-
rão repensar o cálculo. Os dois partidos não chegaram a 
100 mil votos em 2018. 

PSDB
Sob a força do presidente da 

Assembleia Legislativa, deputado 
Ezequiel Ferreira, o PSDB está orga-
nizando uma forte nominata de fe-
deral e também estadual. O partido 
que mais cresceu nos últimos anos 
deve eleger um deputado federal 
em 2022. Quem entende de cálculo 
eleitoral já anda admitindo isso. PS-
DB hoje é mais organizando que o 
PL, PSB, DEM, PSD e Solidariedade, 
por exemplo. 

Refrega
A disputa nos bastidores entre 

os ministros Fábio Faria e Rogério 
Marinho, pela única cadeira de se-
nador em 2022 extrapolou as bar-
reiras do RN. Ontem, o Estadão 
publicou material de quase uma 
página:  “Marinho mira Senado 
e distribui tratores”, dizia a man-
chete. Nos radares de Rogério já se 
identifi cou o DNA do material. Foi 
potiguar! 

Agendas
Tanto o ministro Fábio Faria 

como o ministro Rogério Marinho 
vão comandar agendas distintas na 
segunda-feira 27, mas com o mes-
mo horário. Fábio estará em Pau 
dos Ferros. Rogério vai a Mossoró. 
Só que no domingo, em Caraúbas, 
Rogério em evento privado com 
prefeitos dará largada à pré-campa-
nha ao Senado.

Agenda dupla
A turma contrária a Rogério 

Marinho diz que a agenda dupla em 
Caraúbas e no outro dia em Mos-
soró é questionada por opositores 
como abuso de poder político. Ro-
gério diz que vem de Brasília em voo 
de carreira com passagem paga do 
próprio bolso. Também a questão 
do evento político no domingo vem 
sendo organizado pelo seu grupo 
político. O presidente da Femurn e 
prefeito de São Tomé, Babá Pereira, 
é um dos organizadores.

INVESTIGAÇÃO | Parlamentares estão recebendo documentos de órgãos de fiscalização, o  
que ajuda na investigação sobre superfaturamento e desvios de recursos públicos

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Retomada há dois meses, após 
hiato de um ano devido ao 
agravamento da pandemia 

da Covid-19 em todo o país, a CPI da 
Arena das Dunas instalada pela As-
sembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte (ALRN) ouviu nove pesso-
as sobre o contrato de construção e 
administração do estádio e analisou 
documentos encaminhados por 
órgãos ministeriais e de controle e 
fi nanças. O presidente da CPI, de-
putado estadual Coronel Azevedo 
afi rmou que a comissão está bem 
próxima de descobrir a verdade so-
bre os prejuízos que ultrapassam o 
valor de R$ 421 milhões aos cofres 
públicos do Estado.

“Há um ponto central, sobre o qual 
se debate que a mudança no cálculo 
da remuneração, a chamada parcela 
variável, depois de construído o está-
dio, e quando começou a operação e 
exploração do espaço multiuso, hou-
ve uma mudança de conceito entre 
lucro líquido e receita líquida. É uma 
questão contábil e muito complexa, 
estamos ouvindo todos e analisando 
os documentos. Há uma equipe que 
nos assessora na ALRN e o Tribunal 
de Contas colocou servidores para 
nos assessorar, vai ter perícia contá-
bil e uma série de trabalhos que irão 
substanciar o relatório fi nal”, afi rmou 
o parlamentar.

O deputado explicou que durante 

o depoimento do auditor do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-RN), Vla-
dimir Sérgio de Aquino, foi levantada 
a questão sobre como a empresa OAS 
havia chegado ao valor de R$ 400 
milhões para a demolição do antigo 
Machadão e do ginásio Machadinho 
e posterior construção da Arena das 
Dunas. Isso fez com que o custo do es-
tádio fosse 40,9% superior ao custo das 
arenas construídas em outros estados 
do Nordeste, por exemplo. 

Para a relatora da CPI, deputa-
da Isolda Dantas, os depoimentos 
colhidos até o momento foram 
esclarecedores. Além da questão 
da falta de entrega dos documen-
tos pela construtora, o que, para 
ela, evidencia sinais claros de que 
houve sobrepreços, o fato da Arena 
das Dunas não ter enviado parte 
dos documentos que comprovam o 
faturamento do estacionamento e 
outros dividendos, comprovam que 
os membros da comissão estão no 

caminho certo. “Estamos chegando 
ao ponto fi nal. O importante é de-
fender o Estado”.

Outro ponto de destaque da CPI 
ocorreu com o depoimento do ex-se-
cretário da Copa do Mundo, Demétrio 
Torres, responsável pela formatação 
dos contratos de construção e admi-
nistração do estádio. Para os parla-
mentares, ele foi o autor de um ofício 
que alterou um ponto do contrato 
da parceria público-privada e que 
resultou em mais prejuízo. O acordo 
mudou o cálculo das despesas do es-
tádio com base na receita líquida, ou 
seja, no lucro total menos os impostos, 
para que fosse feito com base no lucro 
líquido, levando em conta as despesas 
administrativas, custo fi xo e encargos, 
gerando um aumento estimado de R$ 
15 milhões.

“O prazo é de 120 dias, que podem 
ser prorrogados, mas a intenção é con-
cluir os trabalhos  com a apresentação 
do relatório fi nal em novembro. 

CPI da Arena deve entregar 
relatório final em novembro

Arena das Dunas é alvo de suspeita de superfaturamento e contrato viciado

Senador Jean Paul: “Seguiremos cobrando para que o anel viário seja construído”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O Senador Jean Paul (PT) en-
viou um ofício ao Ministério 
da Infraestrutura, solicitando 

a construção de um anel viário na ci-
dade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste 
potiguar. A intervenção viária é um 
pleito dos vereadores do município, 
que pediram a ajuda ao senador para 
viabilizar a obra.

Pau dos Ferros é uma cidade 
polo da região e recebe diariamente 
o tráfego de veículos de transporte 
de 36 municípios das proximidades. 
A principal preocupação dos verea-
dores é com os carros que transpor-
tam cargas pesadas, que acabam 
circulando pelos bairros da cidade, 
causando lentidão no trânsito e aci-
dentes.

O intenso tráfego se dá porque 

passam por Pau dos Ferros duas BRs 
405 e 226. O objetivo da construção 
do anel viário é fazer com que os ve-
ículos pesados façam o contorno no 
município, sem que precisem trafe-
gar pelo meio da cidade.

O Senador Jean enviou um ofício 
ao Ministério da Infraestrutura com 
o pedido, reforçando que a interven-
ção é “necessária e urgente” para “ga-
rantir segurança à população de Pau 
dos Ferros” e dos demais “usuários 
dos municípios vizinhos que trafe-
gam por lá”.

“Uma obra importante para 
todo o Alto Oeste. Fizemos esse pe-
dido ao ministério e seguiremos co-
brando para que o anel viário seja 
construído o mais rápido possível”, 
declarou Jean.

Senador Jean pede  
construção de anel 
viário no Alto Oeste

PAU DOS FERROS



Natal, sábado e domingo, 25 e 26 de setembro de 2021 7Economia
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Os conselheiros regionais 
do SESI-RN visitaram, na 
manhã desta sexta-feira 24, 

as instalações da SESI Escola de 
São Gonçalo do Amarante, uma 
unidade que dispõe de recursos 
inovadores para o ensino funda-
mental II e médio, como lousas 
digitais interativas, impressoras 
3D e robótica — além das instala-
ções amplas e modernas. Durante 
a visita, conheceram o projeto de 
reforma e ampliação pela qual pas-
sa a escola e estiveram nos diversos 
ambientes da unidade, como audi-
tório, salas de aulas, laboratórios, 
ginásio e arena de robótica, conver-
saram com gestores e professores e 
acompanharam hasteamento das 
bandeiras, ao lado do presidente 
da FIERN, Amaro Sales de Araújo. 

O superintendente regional do 
SESI-RN, Juliano Martins, informou 
que, com condições tecnológicas 
diferenciadas a SESI Escola de 

São Gonçalo do Amarante é, atu-
almente, referência nacional para 
a rede de ensino do Serviço Social 
da Indústria. Tanto é assim que te-
ve o segundo melhor desempenho 
entre as escolas do SESI no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Durante a visita, os gestores 
do SESI-RN e diretores da escola 

mostraram aos conselheiros ou-
tros diferenciais que asseguram a 
qualidade do ensino. A escola — 
que tem condições especiais para 
matrícula dos fi lhos e dependentes 
dos industriários e também está 
ao público em geral — , dispõe de 
impressoras 3D para desenvolvi-
mento de protótipos. Além disso, 

as lousas digitais interativas garan-
tem a manutenção do interesse dos 
alunos durante as aulas e transmis-
são de conhecimento mais efi caz. 
A Arena de Robótica também 
assegura o incentivo ao estudante 
pela tecnológica e a ciência. Juliano 
Martins explicou que esses inves-
timentos permitem ao professor 
uma transmissão de informação 
efi ciente. E a escola, disse, também 
se preocupa com a formação inte-
gral no aluno. 

Ele destacou que a reforma da 
SESI Escola de São Gonçalo, no tér-
reo, está concluída, o que permite o 
funcionamento híbrido (presencial 
e online) sem interrupção. No pavi-
mento do primeiro andar, as obras 
estão em andamento e devem ser 
concluídas em novembro. Quando 
a execução do projeto de amplia-
ção estiver totalmente pronto, a 
escola terá capacidade para mil 
alunos. 

Conselheiros regionais conhecem 
SESI Escola de São Gonçalo do Amarante
MELHORIAS | Durante a 
visita, conheceram o projeto 
de reforma e ampliação 
pela qual passa a escola 
e estiveram nos diversos 
ambientes da unidade, 
como auditório, salas de 
aulas, laboratórios, ginásio 
e arena de robótica

Unidade teve segundo melhor desempenho no Enem, entre as escolas do SESI

REFERÊNCIA NO USO DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 
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O comércio varejista terá a 
melhor contratação de tra-
balhadores temporários para 

o Natal desde 2013, de acordo com a 
previsão divulgada nesta sexta-feira 
24 pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC). 

Segundo o economista sênior da 
CNC, Fabio Bentes, as contratações 
no comércio vinham crescendo 
desde o fi nal de 2016, lentamente, 
embora sem alcançar o ritmo ob-
servado em 2013 (115,5 mil), até que 
veio a pandemia no ano passado e as 
contratações despencaram de 91,6 
mil trabalhadores, em 2019, para 
68,3 mil, em 2020. Esse foi o menor 
número desde 2015 (67,4 mil).

Para 2021, a expectativa é de 
mais de 94,2 mil vagas para atender 
o movimento sazonal de fi m de ano. 
Fabio Bentes disse à Agência Brasil 
que caso a previsão seja confi rma-
da, essa será a maior contratação de 
temporários desde 2013. A previsão 
é de que as vendas deverão crescer 
3,8% no Natal. 

O economista explicou que ape-
sar do cenário de infl ação elevada e 
juros mais altos, o que está fazendo 
com que as vendas e, em consequ-
ência, as contratações, evoluam, é o 
aumento da circulação dos consu-
midores, além do comércio eletrô-
nico que tem registrado aumento de 
vendas de dois dígitos.

“Desde o fi nal da segunda onda 
da pandemia, o que se tem obser-
vado é um crescimento consistente 
da circulação de consumidores no 
comércio. O avanço da vacinação 
de certa forma afasta o cenário de 
novas medidas restritivas. E se a cir-
culação vai aumentar nos próximos 

meses, a tendência é contratar mais. 
Apesar da infl ação e dos juros altos, 
o aumento da circulação foi o que 
ditou o ritmo do comércio ao longo 
da pandemia”, disse Bentes. 

O economista explicou que mes-
mo quando a infl ação estava baixa, 
bem como os juros, as vendas esta-
vam mal porque a circulação estava 
baixa. Por isso, reiterou que é a cir-
culação dos consumidores que tem 
ditado o ritmo de crescimento das 
vendas, não só para o Natal, mas nos 
últimos meses.

Fabio Bentes argumentou que 
poderíamos ter um Natal com taxa 
de crescimento parecida com a de 
2013, da ordem de 5%, mas isso não 
vai acontecer por conta da infl ação 
e dos juros altos. “Mas, de qualquer 
forma, os 3,8% projetados são um 
crescimento razoável, na principal 
data comemorativa do setor”.

Segmentos
Os segmentos que vão concen-

trar a maior parte das contratações 
são vestuário (57,91 mil) e hiper e 
supermercados (18,99 mil), que vão 
responder, juntos, por mais de 80% 
das vagas a serem criadas. 

Segundo Bentes, o ramo do 
vestuário é o mais impactado pelas 
vendas de fi nal de ano, que quase 
dobram na passagem de novembro 
para dezembro. É esse ramo que 
tem também um leque amplo de 
tíquetes médios, o que acaba favore-
cendo esse segmento. 

De acordo com a CNC, enquanto 
o faturamento do varejo como um 
todo cresce em média 34% na pas-
sagem de novembro para dezembro, 
no segmento de vestuário o fatura-
mento costuma subir 90%.

Em relação a hiper e supermer-
cados, o economista destacou que 
esse ramo responderá por 19 mil 
vagas, porque é o maior emprega-
dor do comércio ao longo do ano 
e, ainda, o que mais fatura. “Então, 
qualquer movimento, mesmo que 
sazonal das vendas, faz com que se 

produza um número absoluto de 
vagas ali bastante expressivo”. 

O ramo passou a oferecer um le-
que diversifi cado de produtos e deve 
ser o segundo que vai mais contratar 
para o Natal.

Regiões
A pesquisa da CNC sinaliza que 

o estado de São Paulo deve concen-
trar o maior número de contrata-
ções temporárias para o fi m do ano 
(25,55 mil). “A expectativa é que as 
vendas em São Paulo também cres-
çam acima da média. É o estado que 
se recupera mais rápido. E ao se re-
cuperar mais rápido, acaba deman-
dando, proporcionalmente, mais 
postos de trabalho temporários”. 

Em seguida, aparecem Minas 
Gerais (10,67 mil), Rio de Janeiro 
(7,63 mil) e Paraná (7,19 mil), que 
concentrarão mais da metade (54%) 
da oferta de vagas para o Natal deste 
ano. Nessas quatro regiões, a CNC 
projeta variações das vendas locais 
em relação ao Natal passado de 7,2%, 
6%, 5,8% e 6,6%, respectivamente.

O salário médio de admissão 
deverá alcançar R$ 1.608, com cres-
cimento, em termos nominais, de 
5,1% em comparação com o mesmo 
período do ano passado, quando a 
remuneração média fi cou em R$ 
1.531. 

A pesquisa da CNC indica que 
o maior salário de admissão deverá 
ser pago pelas lojas especializadas 
na venda de produtos de informá-
tica e comunicação (R$ 1.866), se-
guidas pelo ramo de artigos farma-
cêuticos, perfumarias e cosméticos 
(R$ 1.647). Em contrapartida, esses 
segmentos deverão responder por 
apenas 0,8% das vagas totais a se-
rem criadas.

A pesquisa sinaliza ainda que 
além da maior oferta de vagas, a ta-
xa de efetivação dos trabalhadores 
temporários deverá ser a maior dos 
últimos cinco anos, com expectativa 
de contratação defi nitiva de 12,2% 
desses trabalhadores.

Comércio terá melhor contratação 
de temporários desde 2013
TRABALHO | Para 2021, a 
expectativa é de mais de 
94,2 mil vagas para atender 
o movimento sazonal de fim 
de ano

Salário médio de admissão deverá alcançar R$ 1.608, com crescimento, de 5,1% em comparação com o mesmo período do ano passado

PILAR OLIVARES/REUTERS
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Em menos de 48 horas, dois 
assaltos em Natal mostra-
ram o quanto os cidadãos 

que circulam na capital do Rio 
Grande do Norte estão inseguros. 
Na manhã desta sexta-feira 24, 
no bairro de Lagoa Nova, antes 
das 6 horas, uma mulher, além 
de assaltada, levou um tapa no 
rosto porque pediu que os la-
drões não levassem sua bolsa. Na 
quarta-feira à tarde, mãe e fi lho, 
depois de abordados no Tirol, fi -
caram na mira de um revólver e 
permaneceram por algum tempo 
em poder dos marginais.

A denúncia sobre a crueldade 
vivida pela mulher que levou o 
tapa - e não teve o nome revelado 
-, foi contada, nas redes sociais, 
por sua nora. A vítima dirigia seu 
automóvel rumo a uma acade-
mia de ginástica, quando teve o 
carro “trancado”. Perdeu perten-
ces de menor valor, perdeu o car-
ro e tentou fi car com a bolsa, mas 
os assaltantes não perdoaram o 
seu pedido e um deles a agrediu 
no rosto. Um tapa na cara da so-
ciedade potiguar que clama por 
segurança, pelo direito de ir e vir.

No caso do ataque a mãe e 
fi lho, no Tirol, bairro movimen-
tado que abriga residências e 
comércios, os dois foram libe-
rados pelos bandidos, em Felipe 
Camarão, Zona Oeste da cidade. 
Imagens gravadas por circuitos 
de vídeo mostraram o momento 

do ataque.
E tem mais: no fi nal da ma-

nhã desta sexta-feira 24, às 11 
horas, Augusto César Wanderley 
e um amigo foram assaltados, en-
quanto caminhavam pela praia, 

Assaltos se multiplicam e secretário 
diz que policiais estão “empenhados”

REPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Coronel Francisco Araújo ressalta trabalho feito pelos policiais militares e civis

Na quarta-feira passada, no bairro do Tirol, mãe e fi lho foram abordados por bandidos; um dos marginais, armado, ameaçou atirar nas vítimas

VIOLÊNCIA | Natal tem sido 
palco de ataques cada vez 
mais violentos, em vários 
pontos da capital do RN 

na Via Costeira. Ao Agora RN, ele 
contou detalhes do ocorrido: “Eu 
fui para um lugar mais reservado, 
porque queria soltar meu cachor-
ro. Quando estava mais deserto, 
o meu amigo puxou o celular dele 
para bater uma foto e, na hora, o 
cara abordou a gente, mostrou a 
arma na cintura e pegou o celular 
dele. O bandido ameaçou atirar 
na gente, caso não entregásse-
mos os pertences”.

Augusto continuou: “Depois 
de pegar o celular do meu amigo, 
ele disse: Passa o outro que eu sei 
que tem outro. Então, eu peguei 
minha bolsa e dei meu celular. 
Ele ainda perguntou por dinhei-
ro, mas eu peguei e mostrei a ele 
que só tinha 25 reais e um cartão 
de crédito, aí ele foi embora.”

O secretário da Segurança 
Pública e da Defesa Social, coro-
nel Francisco Canindé de Araújo 
Silva, que já comandou a Polícia 
Militar no RN, disse que não po-
deria afi rmar que o tapa sofrido 
pela mulher seria um tapa na ca-
ra da sociedade potiguar, porque 
não presenciou o assalto e não 
detalhes acerca do caso, mesmo 
sendo informado que a nora da 
vítima havia detalhado o episó-

O cidadão deve ter o direito de ir e vir. E 
as forças de segurança do estado têm o 
dever de dar a segurança e fazer todos 
os esforços. É dever nosso, como policiais 
civis e militares, garantir a segurança dos 
cidadãos”

“
CORONEL FRANCISCO ARAÚJO
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA DO RN

dio ocorrido por volta das 5:30 
horas.

Para ele, os policiais estão em-
penhados em seus deveres. “O ci-
dadão deve ter o direito de ir e vir. 
E as forças de segurança do esta-
do têm o dever de dar a segurança 
e fazer todos os esforços. É dever 
nosso, como policiais civis e mi-
litares, garantir a segurança dos 
cidadãos. Os policiais são abne-
gados. Eles trabalham diuturna-
mente para garantir a segurança 
da população do RN. Trabalham 
24 horas por dia para garantir a 
segurança, tanto os policiais mi-
litares, no ostensivo, quanto os 

civis, nas investigações”.
Sobre os assaltos no Tirol e 

em Lagoa Nova, o auxiliar da 
governadora Fátima Bezerra mi-
nimizou: “Eu não posso pontuar 
uma ocorrência e generalizar 
toda a situação. Ou dizer que é o 
modus operandi costumeiro. Eu 
acho até muito arriscado colocar 
isso como interpretação”.

O secretário não soube dizer 
se os bandidos que levaram mãe 
e fi lho como reféns, na quarta-
-feira, haviam sido presos. Tam-
pouco, se o ataque à mulher, nas 
primeiras horas de ontem, já es-
tava sendo investigado.
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
NORDEX ENERGY BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 
13.536.632/0001-16, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para a Fábrica de Torres, com validade até 17/09/2021, 
localizada na Zona Rural do município de Lajes/RN. 
 

Iron de Medeiros Bezerra 
Representante Legal 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
NORDEX ENERGY BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 
13.536.632/0001-16, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação para a Fábrica de Torres, localizada na 
Zona Rural do município de Lajes/RN. 
 

Iron de Medeiros Bezerra 
Representante Legal 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação e Operação Nº 2020-154893/TEC/LIO-0049, com prazo de validade até 24/09/2022, em favor 

de 3 (três) linha de surgência do poço petrolífero de código:   PTR-DW-01D: 9.409.856,00 mN; 702.910,70 mE, com 
1.013,71 metros; PTR-DW-03D: 9.409.829,60 mN; 702.886,80 mE; com 978,14 metros; PTR-DW-04D: 9.409.863,40 
mN; 702.917,00 mE, com 1.027,29 metros. e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) PTR 
(9.409.794,00 m N; 702.302,00m E). Polo RFQ, Campo de Produção de Paturi (PTR), Município de Mossoró/RN. 

 Licença Previa Nº 2021-167694/TEC/LP-0188, com prazo de validade até 24/09/2022, em favor de 3 (três) linha de 
surgência do poço petrolífero de código:   PTR-DW-01D: 9.409.856,00 mN; 702.910,70 mE, com 1.013,71 metros; 
PTR-DW-03D: 9.409.829,60 mN; 702.886,80 mE; com 978,14 metros; PTR-DW-04D: 9.409.863,40 mN; 702.917,00 
mE, com 1.027,29 metros. e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) PTR (9.409.794,00 m N; 
702.302,00m E). Polo RFQ, Campo de Produção de Paturi (PTR), Município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-163799/TEC/RLO-0613, com prazo de validade até 01/10/2024, em 
favor de 1 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código: 7-BAL-0058A-RN: 9.405.629,09 mN; 652.744,42 
mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A (9.405.899,95 mN; 651.862,95 mE), com 
1.321,26 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 1 (um) poço petrolífero de código 7-PAT-0001DA-RN, 

coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.399.661,00 mN / 651.452,00 mE, Datum SIRGAS 2000, com 
produção escoada para Estação Coletora BE-A, localizado no polo RFQ, Campo de Produção de Patativa, 
Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.  

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) Oleoduto:  RFQ-LV / EC LPX (6" X 1,5KM) e 
Coordenadas em UTM (Zona 24M), SAÍDA: (9.389.575 m N; 652.457 m E), CHEGADA: (9.388.995 m N; 
651.125 m E), e Datum SIRGAS 2000, localizado no Polo RFQ, Leste de Poço Xavier (LPX), Município de 
Felipe Guerra/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

AVISO – REPUBLICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021  
O Município de Guamaré/RN, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN – CPL/PMG, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração 
pública, torna público o EDITAL da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, Processo Administrativo nº 3.323/2021 – 
Secretaria Municipal de Saúde, que objetiva a Chamada Pública para aquisição de alimentos de agricultores 
familiares, por meio da modalidade Compra Institucional, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Guamaré/RN.
A CHAMADA PÚBLICA no 001/2021, estará aberto a partir da sua publicação, devendo o envelope ser protocolado 
junto a Comissão Permanente de Licitação.
Os interessados deverão apresentar os Envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
DE VENDA PARA REALIZAR O CREDENCIAMENTO durante o exercício de 2021, junto ao Setor de Licitações, 
localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza 
Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000, 07:00h às 13:00h, de segunda as sexta-feira.
A sessão de abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Venda, bem como as respectivas análises e 
julgamentos será no DIA 14 DE OUTUBRO 2021 – ÀS 09H00MIN (NOVE HORAS) - (Horário Local). A(s) referida(s) 
sessão (ões) será(ão) realizada(s) no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail: 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647.

Guamaré (RN), 24 de Setembro de 2021.
A COMISSÃO

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

A Prefeitura do Natal vai iniciar 
na próxima segunda-feira 27 
a vacinação volante contra a 

covid-19. A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS/Natal) fi rmou uma par-
ceria com o Procon Natal para utili-
zar a unidade móvel como suporte 
da campanha itinerante pelos bairros 
e, semanalmente, a unidade estará 
posicionada em uma área da cidade, 
das 8h às 15h. A programação para a 
primeira semana, de 27 de setembro 
a 01 de outubro, acontece no bairro 
do Alecrim, na Praça Gentil Ferreira. 
A cada sexta-feira será divulgada a 
programação da semana seguinte. 

Os locais escolhidos são onde 
não há ponto de vacinação próximo, 
para que dessa forma a população 
daquela localidade tenha acesso aos 
imunobiológicos de forma rápida e 
fácil. Todos os distritos sanitários do 
município serão contemplados com 
a passagem do trailer da vacinação. 

Qualquer pessoa com 13 anos 
e mais, além dos demais públicos 
prioritários já contemplados ante-
riormente nas fases da campanha, 
poderá buscar o ponto volante. É 
necessário portar a documentação 
exigida para tomar a primeira ou se-
gunda dose dos imunizantes contra 
a covid-19. Para mais informações 
sobre os grupos e quais documen-
tos levar em todos os casos, basta 
acessar o site vacina.natal.rn.gov.br. 

“Os pontos volantes serão defi ni-
dos conforme a necessidade de cada 
região. Vemos essa estratégia como 

uma forma de ampliar a cobertura 
vacinal. Já realizamos ações seme-
lhantes, neste ano, no Residencial 
Village de Prata e no Leningrado”, 
afi rma o secretário Municipal de 
Saúde, George Antunes.

O programa Mossoró Vacina, 
através da Coordenação de 
Imunizações, anunciou que 

a dose de reforço, ou 3ª dose, está 
sendo aplicada, desde a sexta-feira 
24, em idosos sem comorbidades a 
partir de 80 anos que completaram 
o esquema vacinal há seis meses. 
Está acontecendo também a anteci-
pação da aplicação da segunda dose 
da vacina da Pfi zer (imunizante 
contra covid-19),  desde quinta 23.  
O intervalo de tempo entre a 1ª e 2ª 
doses da Pfi zer, caiu de 12 semanas 
para oito semanas. Ou seja, com a 
antecipação, quem tomou a primei-
ra dose desse imunizante há 56 dias, 
já pode procurar os locais de vacina-
ção para tomar a 2ª dose.

O programa seguiu na sexta 24, 
com a vacinação de adolescentes 
de 13 anos ou mais, e com a imu-
nização de adolescentes com 12 
anos ou mais com comorbidades e 
defi ciência, gestantes, puérperas e 
lactantes. Segundo o coordenador 
de Imunizações de Mossoró, Ete-
valdo Lima, o município ainda não 
recebeu 100% do total de vacinas 
para completar o esquema vacinal 
dos adolescentes de 12 a 17 anos, 
porém, a vacinação prossegue até 
que o estoque de vacinas acabe.

A secretária municipal de Saú-
de, Morgana Dantas, destaca que os 
números confi rmam que o trabalho 
que vem sendo feito de controle da 
pandemia está sendo positivo. “Hoje 
o município de Mossoró completa 
17 dias sem nenhuma notifi cação 
de óbito por covid-19 e é motivo pa-
ra comemorarmos, mas também é 
motivo para a gente continuar com 
os cuidados, com as prevenções, uso 
de máscara e lavagem das mãos. 

ALLAN PHABLO/PMM

MANOEL BARBOSA/SECOM

Idosos de Mossoró recebem mais uma dose do imunizante contra a covid-19

Natal continua luta contra a covid-19

Reforço contempla idosos a partir de 80 anos

Natal terá trailer para vacinação 
contra a covid-19 nos bairros 

MOSSORÓ

SUPORTE| Secretaria 
Municipal de Saúde firmou 
parceria com o Procon Natal 
para utilizar a unidade móvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 – PREVI

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró, através de 
sua Pregoeira, instituída pela Portaria nº 077/2021, de 24 de setembro de 2021, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial - 
SRP, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com realização marcada para o dia 11 de outubro 
de 2021, às 09h00min (nove horas), na sede da PREVI – MOSSORO, localizada à Rua Felipe 
Camarão, 2114 – 2º andar – Doze Anos - Mossoró-RN, cujo objeto é Sistema de Registro de 
Preços para futura aquisição de equipamentos e suprimentos de informática e eletro 
eletrônico, conforme especicações e quantitativos descritos no anexo I (material de 
consumo e equipamentos de material permanente). O Edital com as demais especicações 
e detalhes encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, no 
horário de 08h00min as 14h00min, ou no e-mail compras@previmossoro.com.

Mossoró-RN, em 24 de setembro de 2021
A Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 – PREVI

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró, através de 
sua Pregoeira, instituída pela Portaria nº 077/2021, de 24 de setembro de 2021, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial, do Tipo 
MENOR PREÇO, com realização marcada para o dia 13 de outubro de 2021, às 09h00min (nove 
horas), na sede da PREVI - MOSSORO, localizada à Rua Felipe Camarão, 2114 – 2º andar – Doze 
Anos - Mossoró-RN, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em vigilância 
eletrônica para a prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de sistema de 
vigilância eletrônica, integrado por sistema de alarmes, monitorados 24H e sistema de 
circuito fechado de televisão (CFTV).
O Edital com as demais especicações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço acima mencionado, no horário de 08h00min as 14h00min ou no e-mail 
compras@previmossoro.com.

Mossoró-RN, em 24 de setembro de 2021
A Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 – PREVI

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró, através de 
sua Pregoeira, instituída pela Portaria nº 077/2021, de 24 de setembro de 2021, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial, do Tipo 
MENOR PREÇO, com realização marcada para o dia 08 de outubro de 2021, às 09h00min (nove 
horas), na sede da PREVI - MOSSORO, localizada à Rua Felipe Camarão, 2114 – 2º andar – Doze 
Anos - Mossoró-RN, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços conforme especicações contidas no Anexo I do Edital de:
a) Assistência técnica, serviço e suporte de informática, manutenção preventiva e corretiva, 
de servidores, computadores e impressoras;
b) Instalação e manutenção de redes de computadores. O Edital com as demais especicações 
e detalhes encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, no horário 
de 08h00min as 14h00min ou no e-mail compras@previmossoro.com.

Mossoró-RN, em 24 de setembro de 2021
A Pregoeira
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FÁBIO EWERTON/AGORA RN

A destinação dos resíduos 
sólidos tem impacto para 
a saúde pública e para a 

qualidade de vida da população – 
tanto para o bem quanto para o 
mal. Feito de forma adequada, o 
descarte do lixo pode evitar doen-
ças por diminuir o contato direto 
com as pessoas, reduzindo ainda 
a poluição do lençol freático e be-
nefi ciando o meio ambiente. Es-
sa é uma das principais missões 
da Fundação Nacional de Saúde 
no Rio Grande do Norte. 

A Funasa é a entidade do 
governo federal, vinculada ao 
Ministério da Saúde, encarrega-
da de promover ações de sanea-
mento em pequenos municípios 
com até 50 mil habitantes. O su-
perintendente estadual do órgão 
desde 2019, Pablo Antônio Tatim, 
promoveu uma série de medidas 
visando reduzir a quantidade dos 
chamados ‘lixões’, recorrentes 
em vários municípios potiguares.

É função da Funasa aprovar 
projetos de engenharia voltados 
para saúde ambiental, acesso à 
água e saneamento básico, repas-
sar recursos federais para as pre-
feituras e, por fi m, acompanhar e 
fi scalizar a execução dos projetos 
de acordo com as normas de saú-
de pública. Dos 167 municípios 
potiguares, a Funasa atende a 
159. Atualmente, há em execução 
obras em 102 cidades do RN. 

Na segunda-feira 27, às 14h30, 
no Ginásio Poliesportivo Verea-
dor Milton França, em Pau dos 
Ferros, a Funasa, em parceria 
com o Ministério das Comunica-
ções, realizará evento de entrega 
do certifi cado de conclusão de 12 
obras de engenharia que benefi -
ciaram 10 municípios potiguares. 
Os projetos concluídos atendem 
a milhares de cidadãos norte-rio-
-grandenses com o valor total de 
R$ 9.568.587,51.

Além disso, durante a ceri-
mônia será assinado Termo Adi-
tivo, possibilitando o ingresso do 
Consórcio Público Regional de 
Saneamento do Alto Oeste Poti-
guar (CONSOP) em um convênio, 
cujo objetivo é a construção de 
aterros sanitários que atendam 
à demanda da região. Por meio 
desse instrumento, a Funasa 
repassará R$ 19.800.000,00 para 
o Governo do Estado realizar as 
obras em parceria com o Consór-
cio. Só no Oeste Potiguar serão 
benefi ciados 44 municípios e 
mais de 300 mil cidadãos.

“O convênio prevê não ape-
nas a construção de aterros sani-
tários, mas também estações de 
transbordo, compra de maqui-
nário e a compra de veículos para 
transporte. Enfi m, toda a logísti-

ca para a destinação correta dos 
resíduos sólidos”, frisou Tatim. 
“Creio que, no máximo em 60 
dias, vamos ter o projeto básico 
aprovado e vamos liberar a pri-
meira parcela, cerca de R$ 6 mi-
lhões, para começar a construção 
dos aterros. Os Municípios pedi-
ram para entrar no convênio e 
eles são os maiores interessados. 
Teremos uma rápida aprovação 
do projeto pela Funasa, vamos 
autorizar a licitação e liberar a 
primeira parcela”.

Para Tatim, o principal obje-
tivo é acabar com os ‘lixões’ nos 
municípios do interior do Rio 
Grande do Norte. “Hoje, a tecno-
logia de destinação de resíduos 
sólidos evoluiu muito. Podemos 
perder apenas 3% do resíduo, 
por exemplo, porque quase tudo 
é aproveitado. Mas não somos a 
Alemanha nem a Suécia. Nós pre-
cisamos verifi car nossa situação 
atual, o que é possível fazer. Hoje, 
entendemos que entre o lixão – 
que é um absurdo para o meio 
ambiente e para a saúde pública 
– e o aterro sanitário, fi camos 
com o aterro”, apontou. 

Em entrevista ao Agora RN, 
Pablo Antônio Tatim fez uma 
avaliação da gestão desde o início 
de 2019 e comentou o andamen-
to dos projetos embarcados pela 
Funasa.

Agora RN - Qual é a importância 
da atuação da Funasa no RN?

Pablo Antônio Tatim - Temos 
obras de esgoto, construção de 
casas - derrubamos casas de taipa 
e construímos casas de engenha-
ria. Por exemplo, na casa de taipa 
fi ca o mosquito barbeiro, que é o 
vetor da Doença de Chagas. Nós 

construímos até banheiros. Vale 
ressaltar que uma parcela subs-
tancial da população nordestina 
não tem banheiro. Banheiro não 
é luxo e não é só questão de digni-
dade, é questão de saúde pública. 
O impacto negativo para o Brasil 
por não ter saneamento básico 
é de 4% do PIB por ano. Por isso, 
acreditamos que saneamento 
básico e acesso à água são gastos 
em saúde, hospital é gasto com 
doença. Portanto, é uma forma 
de evitar mortes e ajudar a eco-
nomia.

Agora RN - Como estava a Funasa 
no RN quando o senhor assumiu 
o cargo? O que está sendo feito 
para promoção de melhorias?

Pablo Antônio Tatim - Quan-
do chegamos aqui, em 2019, a 
situação da Funasa era difícil. 
Era um órgão paralisado. Havia 
bastante dinheiro empenhado, 
mas os convênios não eram exe-

cutados. A estrutura não estava 
voltada para o atendimento à 
população. Resolvemos, então, a 
área administrativa para depois 
buscar novas metas na área fi na-
lística. Trocamos todos os carros, 
que sempre quebravam. Agora, 
temos uma frota nova que levou 
segurança para os servidores que 
fazem as visitas técnicas pelos 
municípios que atendemos. Tro-
camos os computadores porque, 
nos antigos, nem rodavam os 
programas de engenharia. Esta-
mos fazendo uma ampla reforma 
predial para levar dignidade aos 
servidores e promovendo aces-
sibilidade - o banheiro estava in-
terditado, portas sem maçanetas, 
chão com buracos. Até março 
do ano que vem a reforma será 
entregue.

Agora RN - E qual é o balanço das 
ações até o momento?

Pablo Antônio Tatim - Nós au-
mentamos em 147% o número 
de parcelas pagas de convênios 
- o que signifi ca obras executa-
das na ponta. Quando entrei, 
em 2019, devido à Reforma da 
Previdência, dos 103 servido-
res que eu tinha, 50 se aposen-
taram. Mesmo sem a metade 
da mão de obra, dobramos a 
produtividade. Nos tornamos a 
segunda melhor execução or-
çamentária entre as 26 superin-
tendências estaduais - estamos 
atrás apenas do Mato Grosso. 
Através de planejamento es-
tratégico, defi nição de metas, 
avaliação e monitoramento 
constantes, resolvemos o garga-
lo da área meio, e conseguimos 
excelentes resultados da área 
fi nalística.

Agora RN - A solenidade desta 
segunda contará com a presença 
do ministro das comunicações, o 
potiguar Fábio Faria. Qual é sua 
avaliação da atuação do ministro?

Pablo Antônio Tatim - Com sua 
infl uência no governo federal, 
ele não apenas tem conquistado 
novos recursos para ações de 
combate à seca e saneamento bá-
sico, como tem impedido a perda 
dos valores já investidos. Mês 
passado a atuação dele impediu 
o cancelamento de 40 convênios 
que não estavam sendo execu-
tados e em 2020 ele conseguiu a 
revogação do cancelamento do 
convênio de 19,8 milhões de reais 
para a construção de aterros sa-
nitários no Seridó e no Oeste.

Agora RN - Como a pandemia da 
covid-19 afetou a Funasa?

Pablo Antônio Tatim - Como 
dependemos muito de visitas 
técnicas para que as obras sejam 
liberadas, sofremos um impacto 
inicial com a pandemia. Mas 
com algumas medidas admi-
nistrativas, nós conseguimos 
que as obras continuassem. As 
obras não foram paralisadas 
com a pandemia, tanto é que 
temos hoje um estoque de qua-
se R$ 40 milhões em obras para 
inaugurar, que foram concluídas 
na pandemia e não fi zemos as 
solenidades de inauguração. 
No ano passado, a Funasa no 
Rio Grande do Norte pagou 60 
parcelas de convênio. Ou seja, 
tivemos a nossa maior produti-
vidade da história no pior mo-
mento da pandemia. Para 2021, 
temos uma parcial que indica 
que vamos conseguir manter, no 
mínimo, o mesmo patamar do 
ano passado.

Agora RN - Quais são os planeja-
mentos para os próximos anos?

Pablo Antônio Tatim - Se o Mu-
nicípio não precisasse da Funa-
sa, o governo federal mandaria 
o dinheiro direto para as prefei-
turas. Então eu criei uma ligação 
muito forte com os prefeitos. 
Tenho ido aos lugares, fazendo 
visitas para ver in loco as difi cul-
dades. Na Funasa, planejamos 
os próximos 20 anos. Temos 
cursos e programas que estão 
em execução agora, como o Pro-
grama Saneamento Brasil Rural. 
O plano é manter os planeja-
mentos e execuções e, enquanto 
houver a confi ança do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, e 
dos parlamentares federais do 
Rio Grande do Norte, darei todo 
o meu esforço no sentido de fa-
zer o melhor possível.

Aterros sanitários serão soluções 
para lixões no interior do RN

Temos obras de esgoto, 
construção de casas 
- derrubamos casas 
de taipa e construímos 
casas de engenharia. 
Por exemplo, na casa 
de taipa fica o mosquito 
barbeiro, que é o vetor da 
Doença de Chagas” 

“
PABLO ANTÔNIO TATIM
SUPERINTENDENTE DA FUNASA-RN
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A cantora potiguar Mayara Mir-
ths lançou, na quinta-feira 23, 
em todas as plataformas digi-

tais de streaming, o primeiro EP da 
carreira musical. Intitulada “Vamos 
Ser Felizes”, a coletânea é composta 
por quatro músicas autorais e inédi-
tas, com uma sonoridade que pas-
seia pelo sertanejo romântico, cheia 
de pitadas de sofrência. 

A artista começou com a música 
romântica, no auge da cantora Pau-
la Fernandes, e passeou pela MPB. 
Com os pedidos dos fãs nas apresen-
tações ao vivo pelos bares do estado, 
os diferentes estilos foram agregados 
para criar uma sonoridade própria, 
com maior presença da identidade 
da cantora. 

Natural de Arez, Mayara já mo-
rou em Natal e hoje reside em Pipa, 
litoral Sul potiguar. É onde encon-
trou um mercado maior para shows 
no formato voz e violão, e também é 
um lugar de magia especial, que ele-
va o espírito e fornece grandes inspi-
rações para as composições. “Graças 
a Deus moro perto da praia, costumo 
contemplar a natureza e sempre me 
sinto renovada”, contou ao Agora 
Entrevista. 

Ela, que iniciou a carreira fazen-
do covers, fi nalmente teve coragem 
para jogar no mundo as próprias le-
tras. Gravado e mixado nos Estúdios 
Megafone, com produção musical de 
Isaac Sol, o novo EP esboça a cres-
cente carreira musical da cantora, 
revelando um verdadeiro ‘vozeirão’ 
para canções sentimentais. 

“Vamos ser felizes”, música que 
dá nome ao EP, já foi lançada como 
single no dia 25 de agosto e como cli-
pe no início de setembro. A compo-
sição é o xodó da cantora por trazer 
uma mensagem importante de posi-
tividade e superação de difi culdades.  

“Essa música tem uns 9 anos e 
estava guardada. Como artista in-
dependente, não acreditei muito no 
meu trabalho. Mas, com a oportu-
nidade do projeto do EP, através dos 
recursos da Lei Aldir Blanc, tomei 

coragem para lançar. Além de que 
recebi muito apoio, porque a minha 
maior motivação para continuar na 
música é meu público. Eles elogiam 
minha forma de cantar e me colo-
cam para frente, me fazem acreditar 
no meu potencial”, pontuou. 

Mayara costuma escrever basea-
da em experiências pessoais e em si-
tuações relatadas por amigos, como 
“Quando você apareceu”, a primeira 
música do EP. “Pedi para uma amiga 
escrever uma carta sobre o que ela 
estava sentindo sobre um relacio-
namento dela e foi assim que a letra 

surgiu”, relembrou.
As outras duas músicas do EP, 

“Fingimento” e “Volta pra mim”, já 
entram na linguagem de música ser-
tanejo/sofrência, não somente nas 
letras, mas também no ritmo. “Volta 
pra mim” retrata o fi m de um rela-
cionamento em que uma das partes 
acredita não conseguir mais amar 
ninguém de forma tão forte. 

“Fingimento”, na concepção da 
cantora e compositora, é uma can-
ção bem característica de muitas his-
tórias de amor. Retrata uma pessoa 
que entra em um relacionamento de 
“fachada” e se entrega, até o momen-
to em que descobre que estava sen-
do enganada e não consegue mais 
conviver com a farsa. Quem fi ngia 
amar, depois de perder, se apaixona 
e implora por perdão. 

O EP “Vamos Ser Felizes” contou 
com recursos da Lei Aldir Blanc Rio 
Grande do Norte, Fundação José 
Augusto, Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, Secretaria Especial 
da Cultura, Ministério do Turismo e 
Governo Federal. Para acompanhar 
o trabalho da artista, siga no Insta-
gram (@mayaramirths).

VAMOS
SER FELIZES

FÁBIO EWERTON/AGORA RN

MÚSICA | Cantora potiguar 
Mayara Mirths acaba 
de lançar o primeiro EP 
da carreira, intitulado 
“Vamos ser felizes”. Com 
quatro músicas autorais, a 
coletânea traz um sertanejo 
mais romântico 

Vila Alcanorte é formada por 229 
habitações, foram criadas há 
mais de 35 anos 

Graças a Deus moro 
perto da praia, costumo 
contemplar a natureza 
e sempre me sinto 
renovada”

Mayara Mirths
Cantora

“

Venha desenvolver seu potencial e crescer junto com o Grupo Parvi em Natal, 
Mossoró e Caicó (RN).
Buscamos pessoas com deficiência (PCD) para diversas áreas.
Os interessados devem enviar currículo para recrutamento@parvi.com.br

OPORTUNIDADE – GRUPO PARVI

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 064/2021

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

- Pregão Eletrônico N° 064/2021 - Processo Administrativo nº 1.608/2021 - Secretaria Municipal de Saúde que 
objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de lençóis em tecido, toalha e avental hospitalar, em atendimento as necessidades da 
Secretaria de Saúde de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – 
Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 
10h:00:00 (DEZ  HORAS ) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de expediente. 
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da 
Transparência do Município (http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e 
ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

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

GUAMARE / RN, 24 de Setembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151857/TEC/RLO-0689, com prazo de validade até 21/09/2024, em 

favor de 1 (um) poço petrolífero de código:   7-LOR-0059-RN: 9.389.852,00 mN; 668.627,00 mE, com produção 
escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC) LOR-A-CENTRAL (9.389.605,36 mN; 667.679,42 mE). 
Localizado no Polo RFQ Campo de Produção de Lorena, Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-155784/TEC/RLO-1278, com prazo de validade até 21/09/2024, em 
favor de 15 (quinze) poços petrolíferos de código:   3-FMQ-0005-RN: 9.407.489,10 mN; 659.285,60 mE; 7-FMQ-
0009-RN: 9.407.736,20 mN; 659.594,50 mE; 7-FMQ-0010-RN: 9.408.000,50 mN; 659.886,00 mE; 7-FMQ-0011-RN: 
9.407.700,20 mN; 660.152,00 mE; 7-FMQ-0013-RN: 9.407.967,30 mN; 660.449,60 mE; 7-FMQ-0014-RN: 
9.407.936,00 mN; 661.020,10 mE; 7-FMQ-0015-RN: 9.408.235,90 mN; 660.746,50 mE; 9-FMQ-0017-RN: 
9.407.989,70 mN; 660.401,80 mE; 7-FMQ-0019-RN: 9.407.982,80 mN; 660.167,20 mE; 8-FMQ-0020-RN: 
9.407.193,90 mN; 658.993,20 mE; 7-FMQ-0021-RN: 9.407.951,80 mN; 660.731,20 mE; 7-FMQ-0023-RN: 
9.407.446,80 mN; 659.573,20 mE; 7-FMQ-0025-RN: 9.407.686,00 mN; 660.427,20 mE; 7-FMQ-0026-RN: 
9.407.735,70 mN; 659.873,20 mE; e, 7-FMQ-0029-RN: 9.408.233,00 mN; 660.487,20 mE. Com produções escoadas 
para a Estação Coletora Satélite (ECS) FMQ (9.407.981,00 mN; 660.453,00 mE). Localizado no Polo RFQ, Campo 
de Produção de Fazenda Malaquias, Município de Governador Dix Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-163776/TEC/RLO-0602, com prazo de validade até 01/10/2024, em 
favor de 1 (um) poço petrolífero de código:   7-BAL-0058A-RN: 9.405.629,09 mN; 652.744,42 mE, com produção 
escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A (9.405.899,95 mN; 651.862,95 mE). Localizado no Polo RFQ 
Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 1 (uma) Linha de surgência para o poço petrolífero de código 7-

LV-0049-RN (9.379.406.99 mS; 662.883,74 m E), com extensão 3.552,68 metros e sua produção e 
escoada para Estação Coletora de Livramento (9.379.314 m N; 662.971 m E) Datum SIRGAS 2000. , 
localizado no polo RFQ, Campo de Produção Livramento., município de Caraubas/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
PORTAL BONFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CNPJ: 29.404.236/0001-75, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Simplificada-LS, com validade: 22/09/2027, para a Condomínio Residencial Multifamiliar, 
composto por 5 uh, tipo chalé, com 940,48m2 de área construída, localizado na Lagoa do Bonfim, Zona Rural, 
Nísia Floresta-RN. 

BRUNO BEZERRA DE MELLO MEDEIROS 
PROPRIETÁRIO 

 
CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0017-92, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de 
Licença Simplificada - RLS, com validade: 27/09/2027, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, 
Capacidade máxima de 6.240kg, localizado na Rua José Venâncio, 903, Dom José Adelino Dantas, Carnaúba 
dos Dantas/RN. 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 



Social •Natal, sábado e domingo, 25 e 26 de setembro de 2021 13

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cristiana Leite, Ana Karine Diniz Arcoverde, Gil Aciolly, Tinesa Emereciano, Dinarte Dantas Ál-vares, Aline Madruga, Aila Cortez, Giovani Rodrigues Júnior. Amanhã, Larissa Fernandes, Trond Aavik, Tota Barbosa, Beto Santos, Ana Patrícia Fernandes, Max Soares, Ana Claudia Paiva, Luiza Dantas Varela. Segunda, Cláudio Porpino, Th ales Lago, Gianfi lipe Cecchi e 

Jaci Júnior

As vezes as coisas demoram, mas acontecem. 
O importante é saber esperar

“
BOAS & CURTAS

O casal querido Nilza rego e Ronaldinho Azevedo não escondem a fe-
licidade com achegada da primeira neta, Laura, primogênita de sua fi lha, 
Larissa que mora no Canadá. 

 Ama o RN? Então já participa da campanha “VemProNossoRN”, que será lan-
çada nas redes sociais (@Vempronossorn e @ubaldo.fernandes), segunda-feira, Dia 
Mundial do Turismo. 

Até 15 de outubro Jaime Azevedo abre pré-venda do livro “M, Os Con-
tos Gorgônicos”, uma obra literatura contemporânea de horror com fábu-
las sombrias e contemporâneas. No site no site www.serpentariuseditora.
com.

 Em alusão aos 138 anos da Abolição, em Mossoró, a sede do Governo do Es-
tado será transferida temporariamente para a capital do Oeste, entre os dias 28 e 30. 

 Também em Mossoró, só que em novembro, ocorre a Feira Interna-
cional da Fruticultura Tropical Irrigada, nos dias 24 a 26 de novembro, na 
Estação das Artes. “Valorizando as Oportunidades na Fruticultura”. 

“

B-DAY -  AILA CORTEZ 

B-DAY -  CRIS LEITE 

B-DAY - TOTA BARBOSA 

B-DAY - ANA KARINE DINIZ 

B-DAY - MAX SOARES 

B-DAY - LARISSA FERNANDES 

Ela é Mestre em administração 
estratégia, mas atua na área 
de Marketing. Aos 32 anos 

ROBERTA DUARTE mantem o jeito 
de menina sapeca, mas é uma mu-
lher alegre, astral embalada pelos 
hits dos anos 90. É movida a música. 
E não podeia ser diferente. Cresceu 
em meio a explosão do axé, fi lha 
de um dos responsáveis pelo Car-
natal, Roberto Bezerra, Robertinha 
como é chamada pelos amigos é 
uma apaixonada pelo evento, que 
se mistura com a historia da sua 
familia. Ansiosa, observadora, ace-
lerada, determinada, muito ligada à 
família (e aos cachorros) e carinhosa 
com quem gosta, sabe se divertir e 
tirou grandes lições do período que 
morou fora de Natal. Voltou pela 
saudade e também para acrescen-
tar sua pitada na maior micareta do 
país. “A minha vontade é de fazer a 
diferença, de maneira positiva, na 
vida de alguém, continuar realizan-
do meus sonhos e viver o hoje”, diz 
@robertaduartef

Quem é Roberta? 
Roberta é fi lha que vai tomar vinho 
com os pais mesmo estando com 
sono, a amiga que vai mover mon-
tanhas para te ver feliz, a tia que faz 
bolo para decorar junto, a profi ssio-
nal que não desiste do seu objetivo, 
a metida a “chef de cozinha” emba-
lada pelos hits dos anos 90, a mulher 
de salto alto e riso solto no fi nal de 
semana e a menina de camiseta e 
calça jeans nos demais dias. 

O que representa o Carnatal para 
você? Como é está envolvida no 
evento? 

Muito trabalho duro, noites sem 
dormir e uma alegria indescritível 
no domingo. É uma realização.

Porque o evento é um sucesso? 
Como diz meu pai e mestre, a re-
ceita do Carnatal é composta por 3 
ingredientes chaves: 1. Natal 2. Os 
foliões 3. A equipe do evento. Podem 
fazer uma micareta em outro esta-
do, mas jamais terão o cenário que 
Natal oferece, nossos foliões e nossa 
equipe.

O que você acrescenta ao negócio 
criado pelo seu pai? 

Eu trouxe uma visão diferente de 
evento para empresa, uma visão 
muito mais focada na experiên-
cia e no cliente do que na produ-
ção em si. 

O que falta  e o que sobra em Natal? 
Falta uma balada no dia de quar-
ta-feira e sobra sol, mar e energia 
positiva. 
Que cuidados tem consigo mesma? 
Tento manter uma rotina de exer-
cícios, dieta e skincare. Desde 2020 
estou numa pegada mais orgânica, 
mas nada exagerado.

É o coração como anda? 
Acelerado pensando no segundo 
fi nal de dezembro. 
Expectativa para o Carnatal 2021? 
Entregar uma festa linda para to-
dos os foliões, que merecem viver 
muitos momentos alegres até o 
fi nal do ano. 

Agitação ou Calmaria? 
Calmaria, de preferência na casa de 
Pirangi.

TUDO COM ROBERTA DUARTE
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Sabadou, Áries, mas se você não pode  car em 
casa de braços cruzados, saiba que as estrelas 
prometem uma grana extra hoje. Agora, se está de 
folga, a vontade de ir às compras vai dar as caras e 
pode  car difícil resistir às ofertas.

O sábado promete trazer muitas surpresas, 
algumas boas, outras nem tanto. O desejo de 
romper algumas regras continua em alta, mas nem 
por isso você deve colocar a sua segurança e a sua 
saúde de lado, Libra!

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

O sabadão será perfeito para espantar a solidão e 
retomar o contato com as pessoas queridas! Claro 
que também podem pintar alguns desa os pelo 
caminho, especialmente se tiver que se encontrar 
com aquele parente chato pra caramba.

A Lua segue em seu inferno astral durante o dia, mas você 
pode aproveitar o astral mais intimista pra relaxar e recuperar 
a energia depois de uma semana puxada. Sua intuição 
estará mais a ada e há chance de descobrir quem realmente 
merece sua con ança, seja na vida pessoal ou em casa.

Sabadou, Sagitário, mas a sua atenção talvez tenha 
que estar voltada para o serviço. Se tiver que botar 
as mãos na massa, vá em frente para acabar tudo o 
mais rápido possível, e o Banho de Determinação 
está ai para ajudar.

Neste sabadão, fazer um programa diferente com 
a galera pode ser a melhor maneira de dar um up 
no seu astral. Se não for possível, uma reunião 
virtual também pode ser uma maneira alternativa 
de matar a saudade.

A Lua segue o baile em seu paraíso astral e promete muita 
diversão neste  nal de semana. Aproveite para conversar 
com colegas e amigos que não vê há um tempo. As redes 
sociais também podem se mostrar mais animadas e você 
tem boas chances de bombar seus seguidores!

Apesar do dia de folga, pode ser mais fácil elaborar 
e colocar em prática planos ambiciosos para dar 
aquele up na carreira. Se não der pra botar as 
mãos na massa hoje, anote todas essas ideias 
porque a chance de ser sucesso é enorme!

O dia começa um pouco tenso em casa e talvez você 
precise de muita boa vontade para não discutir com 
um familiar logo no café da manhã. Mas as coisas 
melhoram aos poucos e há chance de realizar um 
sonho de consumo ainda neste sabadão.

O trígono entre Lua e Plutão logo cedo coloca planos 
para uma viagem ou passeio em destaque. Dar um rolê 
por aí ajuda a desestressar, nem que seja só uma volta 
no parque da sua cidade. A dica é sair da rotina com 
criatividade pra tornar o sabadão mais interessante.

Você começa o sabadão falando pelos cotovelos, 
Peixes, e vai agarrar qualquer chance de fazer 
amigos e conhecer novas pessoas. Só tenha 
cuidado com fofocas, porque há risco de ver uma 
história se espalhar aos quatro ventos, tá?

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
Além da Claro, Jovem Pan está 

fechando acordo com a Sky...... E 
prepara uma festa, online, para o 

lançamento do seu canal de notícias.
Nany People vai receber, dia 28, às 

18h30, a Medalha de Reconhecimento 
Chiquinha Gonzaga, na Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro.“Roda 
Viva”, da Cultura, como parte das 
comemorações dos seus 35 anos, 

segunda-feira tem entrevista com o ex-
presidente Michel Temer.GloboNews 

destacou Leila Sterenberg para cobrir as 
eleições na Alemanha neste domingo.
Internamente, na Globo, o processo da 
troca de apresentadores em programas 
e jornais está andando...... E até bem 

que rapidamente.
A Amazon já comunicou ofi cialmente 

os acordos de exclusividade com Lázaro 
Ramos e Ingrid Guimarães.

Na Globo, neste domingo, tem a fi nal do 
“Th e Voice Kids”.

Muitos elogios para Adriane Galisteu. A 
maioria entende que ela está mandando 

bem na apresentação de “A Fazenda”.

Louca pra voltar
A licença-maternidade da jor-

nalista Larissa Erthal está chegando 
ao fi m e ela já conversa com a Band 
para defi nir seus próximos passos 
nessa retomada.

Larissa está curtindo muito a 
fi lhota, Malu, mas também não es-
conde que não vê a hora de voltar ao 
vídeo.

Gretchen
Gretchen estará no “Master-

Chef ”, da Band, na próxima terça-
-feira, convidada para cozinhar com 
um participante.

A quatro mãos, os participantes 
terão que preparar uma feijoada 
completa.

Duração menor
Em relação ao remake de “Dona 

Beija” que será produzido pela Flo-
resta e negociado com o streaming, 
é possível adiantar que não terá a 

mesma quantidade de episódios 
(89) da produção original exibida 
pela TV Manchete. Será bem menor.

E não se deve descartar uma 
participação de Maitê Proença, livre 
no mercado. 

Tabelinha
A WarnerMedia, neste início 

de jornada, continua desenvolven-
do ações conjuntas de seus canais 
pagos para promover a plataforma 
HBO Max.   

No próximo dia 26, por exemplo, 
será a vez do Cartoon destacar a 
programação do streaming, com o 
HBO Max Festival.

Retomada
Ticiana Villas Boas, em tempo 

de licença-maternidade, retoma em 
outubro as gravações do “Duelo de 
Mães”, exibido nas noites de sábado 
da Band.

A nova leva de episódios entrará 

no ar a partir do dia 20 de novembro.

Representante
Mauro Alencar passa a ser o 

representante das obras de Vicente 
Sesso para comercialização.

Sesso criou a comédia de costu-
mes na TV brasileira e foi pioneiro 
na internacionalização de nossa Dra-
maturgia. “Sangue do Meu Sangue”, 
“Pigmalião 70”, “Minha Doce Namo-
rada”, “Uma Rosa com Amor”, “Cara 
a Cara” e “A Pantera”, escrita especial-
mente para o mercado hispânico, 
são alguns dos seus trabalhos.

Nada certo
Cristiana Oliveira participou de 

uma ação interna de “Pantanal”, falou 
sobre a produção da extinta TV Man-
chete e sua Juma, mas não tem nada 
certo sobre participação no remake.

Existe a torcida para que ela 
também apareça em uma participa-
ção especial.  

Rede TV! precisa 
voltar urgentemente 
ao que sempre foi

As providências que estão 
sendo tomadas na Rede TV!, têm 
levado muitos a acreditar que o 
negócio televisão não aparece 
mais entre as prioridades da sua 
direção. Ou, porque os interes-
ses agora são outros, não recebe 
mais a mesma atenção que no 
passado nunca faltou.

A sua sede em Osasco/SP 
sempre foi um exemplo de mo-
dernidade. Em instalações e 
equipamentos. E até hoje é assim.

INSTAGRAM
No entanto, o esforço 

em querer fazer e acon-
tecer, uma característica 
que até bem pouco tempo 
era digna de atenção, pa-
rece que agora foi desvia-
do para outras direções.

Pelo menos para 
quem está do lado de fora, 
não está sendo mais pos-
sível observar qualquer 
investimento na sua pro-
dução ou programação. E 
uma falta de entusiasmo que, aos 
poucos, também vai corroendo 
seus interiores, a ponto de alguns 
já trabalharem com a certeza que 
parte das instalações e estúdios, em 
breve, será locada para produtoras 
de conteúdo. 

Que essa “rádio corredor”, algo 
até inimaginável, não se confi rme 
agora e nem em tempo nenhum. 
O que se deseja é ter de volta uma 
Rede TV! com o mesmo entusias-
mo do passado em fazer televisão. 
E voltar a sonhar um pouquinho 
mais alto, por que não?

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e o Departamento Pe-
nitenciário Nacional (Depen) 

lançaram, nessa quarta-feira 22, nota 
técnica para apoiar a magistratura 
e gestões dos sistemas prisional a 
operacionalizarem a remição de pe-
nas via práticas sociais e educativas, 
conforme estabelecido na Resolução 
CNJ n. 391/2021. O documento des-
taca que a universalização de acesso 
à leitura, à cultura e aos esportes ao 
público privado de liberdade é fun-
damental para o sucesso da política 
pública.

A iniciativa teve o apoio técnico 
do programa Fazendo Justiça, em 
que CNJ e Depen atuam em parceria 
com o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud) e 
outros apoiadores para incidir em 
desafi os estruturais no campo de pri-
vação de liberdade. Durante o lança-
mento da nota no segundo dia da II 
Jornada de Leitura no Cárcere, o co-
ordenador da área de Cidadania do 
Fazendo Justiça, Felipe Athayde Lins 
de Melo, destacou que atividades 
sociais educativas podem estar situ-
adas tanto em ambientes escolares 
quanto não escolares. “Os processos 
de aprendizagem se dão ao longo da 
vida e para além do papel fundamen-
tal desempenhado pela escola.”

O coordenador de Educação, 
Cultura e Esporte do Depen, Carlos 
Dias, informou que mais de 266 mil 
obras literárias foram disponibiliza-
das neste ano a unidades prisionais 

com recursos do Fundo Penitenci-
ário Nacional (Funpen). “A leitura é 
um direito universal. Se a unidade 
em que está ainda não conta com 
uma sala de leitura ou uma biblio-
teca, a orientação agora é para que 
tenham”, pontuou para as mais de 
8,5 mil pessoas privadas de liberdade 
que acompanharam a transmissão 
do evento ao vivo.

Diretrizes
Além de reforçar que o acesso 

ao acervo da biblioteca deve ser as-
segurado a todas as pessoas presas, 
independentemente do regime de 
privação ou disciplina, a nota técni-
ca elenca as prerrogativas legais que 
fundamentam o direito à remição de 
pena. Ela reúne orientações para a 
participação de pessoas privadas de 
liberdade em exames nacionais de 
avaliação do ensino – como o Siste-
ma de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb), o Exame Nacional para Certi-
fi cação de Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja) e o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) -, além 
de informações sobre catalogação e 
composição de acervo com atenção 
ao viés pedagógico e plural das obras.

Para fi ns de remição de pena, 
a nota orienta procedimentos pró-
prios de registro dos empréstimos e 
das leituras realizadas, sendo neces-
sário que toda obra emprestada seja 
registrada pela equipe de gestão pri-
sional para contagem do tempo de 
leitura e recolhimento da obra.

A nota técnica trata ainda de 
temas relacionados ao funciona-
mento da comissão de validação, da 
manutenção dos livros, dos proce-
dimentos quanto a atividades não 
escolares e quanto ao papel e atribui-
ções de cada um dos órgãos gestores: 
administração penitenciária nos 

estados e Distrito Federal; diretorias 
de unidades prisionais; Tribunais 
de Justiça, por meio dos Grupos de 
Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e Sistema de Me-
didas Socioeducativas; juízos da exe-
cução penal; e Secretarias estaduais 
e municipais de Educação, Esporte 
e Cultura.

Experiências
No encontro, foi apresentada 

a experiência pioneira na busca de 
universalização do acesso à leitura 
em estabelecimentos prisionais de-
senvolvida pelo juiz da Vara de Exe-
cuções Penais de Joinville (SC) João 
Marcos Buch. Desde 2013, o Com-
plexo Prisional de Joinville promove 
ações de leitura a cerca de 2,3 mil 
pessoas presas. “Somente no último 
ano, mais de 12 mil resumos de livros 
foram homologados aos processos, 
número que chega a 80 mil ao longo 
dos últimos dez anos.”

De acordo com o magistrado, a 
partir da Resolução CNJ  391/2021 
foi expedida portaria para que a re-
mição de pena por leitura continue 
funcionando no município – e ago-
ra com mais agilidade. “A Resolu-
ção veio para normatizar a univer-
salização do acesso à leitura e das 
demais práticas sociais educativas. 
Em conjunto com a nota técnica 
lançada agora com o Depen, são 
apresentados elementos essenciais 
para direcionar e expandir esse 
acesso. A leitura transforma a pes-
soa presa e também a sociedade, a 
partir de um olhar ético sobre essa 
população.”

A II Jornada de Leitura no Cárce-
re é uma realização do CNJ, por meio 
do programa Fazendo Justiça, e do 
Observatório do Livro e da Leitura, 
com apoio do Depen.

Conselho de Justiça e Depen 
publicam nota conjunta para 
orientar remição de penas

O TABULEIRO

Nota orienta procedimentos das leituras feitas, sendo necessário que toda obra emprestada seja registrada

CÁRCERE | Documento 
destaca importância da 
universalização de acesso 
à leitura, à cultura e aos 
esportes aos apenados

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
A. A DE MACEDO inscrita sob o CNPJ: 26.644.167/0001-89, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizado no Sítio 
Povoado Currais Novos, nº 03, Zona Rural, situada no município de Jardim do Seridó-RN. 
 

Albanísia Azevedo de Macêdo 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

A ACTUAL-BR LOCACAO, MANUTENCAO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 04.205.721/0007-84, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 10/09/2021, para a Usina Fotovoltaica Assú, 
localizado no município de Assú/RN. 

JORGE HENRIQUE MACIEL 
Representante Legal 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

NOSSA SENHORA APARECIDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 
07.492.224/0001-07 torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Renovação da Licença de Operação para a atividade de 
Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, Localizado na ROD BR 304 KM 296 CHÁCARA PARAISO 
0001 TODO, 21 DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 59.280-000 no município de MACAÍBA/RN. 

 
ANA PATRICIA OLIVEIRA SILVA 

SÓCIA ADMINISTRADORA 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Autorização para Teste de Operação (ATO) do Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0038-RN, 
localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN, com validade até 29/11/2021; 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças: 
Renovação de Licença de Operação (RLO) da Linha de Surgência do poço 7-RE-0040-RN, com extensão de 
700 m, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

EMPRESA DA CONSTRUÇÃO PESADA CONTRATA PCD COM EXPERIÊNCIA DE 6 MESES, 
PARA AS VAGAS DE EMPREGO: SINALEIRO, VIGIA, SERVENTE DE OBRA E PINTURA. 

ESSE@ESSEENG.COM.BR - 81-3202-6666

VAGAS PCD – ESSE ENGENHARIA LTDA
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EDITAL DE USUCAPIÃO 

 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DA SRA. MARIA SILVA DE MELO e terceiros, COM PRAZO DE 15 DIAS 

FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, na forma do 
art. 216-A, da lei 6.015/01973, em especial a DA SRA. MARIA SILVA DE MELO e terceiros, confrontante do lado 
esquerdo, que corre perante este Serviço de Registro de Imóveis, que funciona na Rua do Largo, nº 11 – Bairro 
Amarante, no horário de 08h30 às 15h00, de segunda a sexta-feira, pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião sob a modalidade ordinária, autuado sob o nº 67.620, em 26/02/2021, com tempo de posse de 07 anos, 
formulado por meio de Escritura Particular, em 25 de setembro de 2003 de DALIANE SAMILA PEREIRA, vendendo 
para BRUNO ANDERSON PIRES MARTINS, tendo por objeto o imóvel assim se descreve e caracteriza: do imóvel 
urbano constante de um Terreno medindo em sua totalidade 1.000m², limitando-se ao NORTE de Frente com Rua 
Manoel Nazareno, medindo 20,00m; ao SUL do Lado Fundos com os Lotes 12, 14 e 16 da Quadra 37 – Proprietário 
RÔMULO ALVES DE ARAÚJO, medindo 20,00m; ao LESTE Esquerdo com Lote 17 da Quadra 37 – Proprietária MARIA 
SILVA MELO, medindo 50,00m; ao OESTE Lado Direito com os Lote 13 da Quadra 37, Proprietário LUIZ GONZAGA 
DA SILVA, medindo 50,00m. Referido imóvel é objeto da matrícula nº 1.770 do Registro de Imóveis do 1º Ofício de 
Notas de São Gonçalo do Amarante/RN, e consta ser BRUNO ANDERSON PIRES MARTINS. O requerimento e a 
documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados durante o prazo de quinze 
dias para o exame e impugnação, o que, não ocorrendo, será tomando como anuência ao pedido, e ensejará o imediato 
registro da usucapião, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado em jornal de 
grande circulação, para a ciência de terceiro eventualmente interessado, que poderão se manifestar em 15 (quinze) 
dias. Dada e passada nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte dias do 
mês de Julho de dois mil e vinte e um. Certifico que os emolumentos foram recolhidos R$ 102,61; Taxa Fiscalização R$ 
26,80; FCRCPN R$ 10,26; ISS R$ 5,13 = TOTAL: R$ 144,80 e FDJ Guia nº 7000004193301, Código nº 26630 
R$26,80. Eu, _________ Emanoel Freitas de Araújo, Escrevente, que a digitei, encerrando este ato. São Gonçalo do 
Amarante/RN, 24 de setembro de 2021. 

João França da Silva Júnior 
Tabelião / Oficial de registro 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
MH CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 17.515.700/0001-11, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação – LI, 
N° 2021-166848/TEC/LI-0077 com prazo de validade até 10/09/2025, para extração mineral de granito em uma 
área de 5,95 hectares com volume mensal de 30.000 m³/mês. Localizado na Fazenda São José, Zona Rural de 
Angicos/RN. 

MH CONSTRUTORA LTDA  
Requerente/Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MH CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 17.515.700/0001-11, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO, 
para extração mineral de granito em uma área de 5,95 hectares com volume mensal de 30.000 m³/mês. 
Localizado na Fazenda São José, Zona Rural de Angicos/RN. 
 

MH CONSTRUTORA LTDA  
Requerente/Proprietário 



O Alecrim está de volta ao 
Campeonato Potiguar Fe-
minino depois de mais de 

três anos longe da disputa, a últi-
ma vez em que o Alviverde foi re-
presentado na competição foi no 
ano de 2017. O Verdão já iniciou os 
trabalhos de preparação e conta 
como comandante um nome que 
já é de destaque no futebol femi-
nino do Rio Grande do Norte, o do 
treinador Raul Menezes. 

Raul foi o técnico da equipe do 
América na última edição do Cam-
peonato Potiguar Feminino, que 
terminou com o Alvirrubro como 
campeão. 

O Campeonato Potiguar Fe-
minino 2021 começa no dia 24 de 
outubro e vai contar com quatro 
equipes na disputa: Alecrim, União, 
Monte Líbano e Força e Luz. O cam-
peão fi ca com a vaga do Rio Grande 
do Norte na Série A3 do Campeona-
to Brasileiro Feminino. 

AMÉRICA FC

RODRIGO FERREIRA
@rodrigoferreirarn

@rodrigoferrelra
rodrigoedu18@gmail.com

Natal poderá receber 
Brasil x Argentinas pelas Eliminatórias

Finalizamos a 
última sex-
ta-feira (24) 

com uma excelente 
notícia para o Rio 
Grande do Norte. 
A Confederação 
Brasileira de Fute-
bol (CBF) sinalizou 
positivamente para 
o desejo demons-
trado pela Federa-
ção Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) em receber o jogo entre 
Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. 
O duelo, que foi paralisado pela Anvisa aos 5 minutos do 1º tempo 
enquanto ocorria em São Paulo, ainda não tem defi nição sobre se 
vai, realmente, voltar a ser disputado em outra oportunidade. Fato 
é que Natal reúne todas as condições para receber este tipo de jogo: 
um bom estádio e uma variedade de ótimos hotéis que poderiam 
abrigar as duas delegações. Vamos ver no que vai dar.

DIVULGAÇÃO

Segunda vez
Se confi rmada a realização 

deste jogo na capital potiguar, se-
rá a segunda vez que a Arena das 
Dunas terá o privilégio de receber 
a Seleção Brasileira. Na primeira, o 
escrete canarinho goleou a Bolívia 
por 5 a 0 durante as Eliminatórias 
para a Copa de 2018. Neymar, Cou-
tinho, Filipe Luís, Gabriel Jesus 
e Roberto Firmino anotaram os 
gols. Eu estava lá!

Série D
Começa neste domingo (26) a ter-

ceira etapa da saga que ABC e Améri-
ca travam em busca de retornarem à 
terceira divisão nacional. Em casa, e 
com a presença da torcida, o Alvirru-
bro recebe o Moto Club-MA a partir 
das 16h. Longe de Natal, a quase 1 mil 
km, o ABC duela com o 4 de Julho-PI 
uma horinha mais cedo, às 15h. Va-
mos torcer para que nossos represen-
tantes consigam bons resultados.

Repeteco
Vejo com bons olhos a possibili-

dade de o técnico americano Renati-
nho Potiguar repetir a escalação que 
venceu - e bem - o Itabaiana no último 
domingo, fora de casa. Rômulo e Iranil-
son trouxeram uma segurança muito 
maior ao setor defensivo, que vinha 
sofrendo nos últimos jogos. Creio que 
se o América de fato repetir o último 11 
inicial, terá boas chances de garantir 
um ótimo resultado na Arena.

Problema
Do lado do ABC, nem se quiser o 

técnico Moacir Júnior poderá repetir 
o time que fez um ótimo 1º tempo 
contra o Retrô domingo passado. 
Digo isso pois o camisa 10 Allan Dias 
está sem condições de jogo. Não 
treinou 1 dia sequer durante esta 
semana devido a uma lesão sofrida 
na última partida. Problemão para 
Moacir, que terá de escolher entre 
Marcos Antônio e Denner para subs-
tituir seu maestro.

Calmaria
O Potyguar de Currais Novos na-

vega por águas tranquilas durante a 
primeira fase da 2ª divisão do Cam-
peonato Estadual. Assisti jogos de 
quase todos os 8 times participantes 
deste certame e digo, sem medo de 
errar, que o Leão de Seridó tem o me-
lhor conjunto. Em 4 jogos, venceu 3 e 
empatou 1. Classifi cou-se para a se-
mifi nal com 2 jogos de antecedência. 
É o grande favorito ao título e acesso 
neste ano.

• Esportes Natal, sábado e domingo, 25 e 26 de setembro de 202116

A diretoria do América iniciou 
ainda na tarde da quarta-feira 
22 de setembro a venda de in-

gressos para a partida contra o Moto 
Club-MA válida pelas oitavas de final 
da Série D do Campeonato Brasileiro. 
O jogo acontece na Arena das Dunas 
neste domingo 26, a partir das 16h, 
e vai ser o primeiro a receber torce-
dor desde que a pandemia do novo 
coronavírus impediu a presença da 
torcida nos estádios, há quase um ano 
e meio. 

A venda dos ingressos está 
sendo feita exclusivamente pela 
internet, no endereço https://www.
lessclick.com.br/evento/america-r-
n-x-moto-club-ma . A entrada mais 
barata custa R$ 50 (a meia-entrada 
ou ingresso social com uma time-
mania no setor leste) e os preços 
chegam aos R$ 200 no setor pre-
mium. Sócios-torcedores também 
vão poder acompanhar a partida, 

mas precisam retirar vouchers na 
sede social do clube ou no próprio 
estádio. Cerca de seis mil ingressos 
foram disponibilizados, carga me-
nor que os 30% da capacidade dos 
estádios liberados pelo Governo do 
Rio Grande do Norte para a presen-
ça dos torcedores. 

Na tarde dessa quarta, o Gover-
no do RN anunciou também uma 
modifi cação na portaria que regula 
o retorno dos torcidas, passando 
a exigir apenas a primeira dose da 
vacina contra a covid-19, ao invés 
das duas, como informado anterior-
mente. 

Ingressos para jogo contra Moto 
Club são vendidos pela internet

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DISPUTA | Partida será no 
domingo,a partir das 16 
horas, na Arena das Dunas

Raul Menezes foi treinador do América

Cerca de seis mil ingressos foram disponibilizados, carga menor que os 30% da capacidade

Alecrim contrata 
técnico campeão para 
campeonato feminino

REFORÇO


