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Rogério Marinho, Amaro Sales e Hermano Morais, na Casa da Indústria

GERAL. 10 | Enfermeira Maura So-
breira foi exonerada nesta sexta-fei-
ra. Ela é uma das investigadas sobre 
possíveis irregularidades na contra-
ção de UTIs, durante a pandemia da 
covid-19, no Rio Grande do Norte.

GERAL. 11 | A governadora Fátima 
Bezerra anunciou a criação de uma 
unidade da Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher (DEAM), 
atendendo solicitação do prefeito 
Emídio Júnior.

ECONOMIA. 7 | Documento foi as-
sinado, nesta sexta-feira, pelo pre-
sidente da FIERN, Amaro Sales, e 
pelo ministro Rogério Marinho.

Secretária-adjunta da 
Sesap é exonerada 
após operação da PF

Macaíba vai ganhar 
Delegacia da Mulher 
e revitaliza CAPS

FIERN e MDR firmam 
parceria para criar o 
polo Minero-Químico

LEIA AGORA

 Deputada Natália Bonavides é contra 
a aliança do seu partido, o PT, com o 
MDB, no Rio Grande do Norte.

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

 Postei no meu Twitter, em primeira 
mão, que o ABC negocia com o 
Ferroviário-CE troca de jogadores.  

PÁGINA 16

RODRIGO
FERREIRA

 Caixa e o Banco do Brasil recuaram 
e resolveram permanecer na 
Federação Brasileira dos Bancos.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 Para o chef Haroldo Varela cozinhar 
vai bem além da manipulação de 
ingredientes e criação de receitas.

PÁGINA 15

SIMONE
SILVA

 De nada adiantarão protestos e 
frases de efeito, se medidas sérias 
não forem tomadas para povo.

PÁGINA 11

JOÃO
RICARDO
CORREIA

Potiguar é convocada para amistosos 
da Seleção Brasileira de Futebol
ESPORTES. 16 | Antônia Silva (FOTO) é uma das convocadas da técnica Pia Sundhage para os dois amistosos da Seleção 
Brasileira contra a Argentina, que acontecem neste mês de setembro, na Paraíba. Ela nasceu em Riacho de Santana, no RN.

F/DIVULGAÇÃO
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Benes chama Fátima 
para o debate e 
diz que o governo 
petista “fracassou”
POLÍTICA. 3 E 4| Deputado federal Benes Leocádio (FOTO), do Republicanos, concedeu 
entrevista exclusiva ao Agora RN. Sobre Fátima Bezerra, em quem já votou, avalia: “Eu diria 
que é mais uma frustração muito grande para os potiguares. Acho que o governo fracassou.”
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Robinson Faria ainda era o gover-
nador do Rio Grande do Norte 
quando o MST fechou a entrada 

do aeroporto internacional de São Gon-
çalo do Amarante durante um protesto. 
Com o sol a pino, quem ia viajar foi obri-
gado a andar a pé até o embarque desde 
antes das cancelas de entrada.

Homem, mulher, criança, o mo-
vimento não abriu exceção para 
ninguém.

E, como recompensa, os líderes des-
se constrangimento ainda foram rece-
bidos à noite em audiência pelo gover-
nador, numa época diferente de agora, 
mas igual no que é caro para as relações 
de poder no Brasil – a bajulação calcula-
da.(E aqui não vai nenhuma indireta ao 
Pedro Guimarães, presidente da Caixa).

Naquela época nem tão distante as-
sim, o hoje ministro das Comunicações 
Fábio Faria, fi lho de Robinson, era um 
‘dilmista’ convicto. E empresários fala-
vam mal do governo até entrar na ante 
sala do dito cujo, fosse a Brasília ou aqui 
mesmo. Com Rosalba, a governadora 
que antecedeu Robinson, também era 
assim. Dona de um mandato lamentá-
vel, tinha o nome descascado em rodas 
de empresários até que ela adentrasse 
no mesmo recinto em que eles estavam.

“Oh, governadora, que honra!”, di-
zia o primeiro a avistá-la como que para 
avisar aos demais da presença dela. 

Dilma Rousseff  era vista com admi-
ração por empresários da construção 
civil por ocasião do lançamento do pro-
grama ‘Minha Casa, Minha Vida’ no fi m 
do governo Lula, já sabedores que seria 
ela a sucessora do presidente e a missão 

era manter a todo custo os canteiros de 
obras ativos.

“Incrível, que mulher forte, inteli-
gente! Como ela é objetiva!”, declarou 
um empresário de Natal depois de 
uma reunião com aquela senhora em 
Brasília que logo ele também passou a 
chamar de “presidenta”.

Era a época do PT no poder e as eli-
tes políticas e empresariais, com exce-
ções, faziam o que de melhor elas têm 
no repertório: a bajulação, o que não 
deixa de ser uma forma de pragmatis-
mo empresarial. Está certo que é difícil 
se contrapor a um governo ainda tão 
entranhado na economia do País e que 
já se metia em tudo desde a ditadura 
Vargas, cujo caudilho o próprio Lula já 
disse se inspirar.

Os militares que se instalaram em 
1964 não mudaram isso em nada – e, 
ao contrário, só agravaram o puxa-sa-
quismo de algumas elites políticas e 
empresariais  – e as que vieram depois 
da redemocratização e contribuíram 
pouco, a despeito de bons propósitos 
em seus programas de governo.

O sucesso arrebatador de Bolsona-
ro em angariar apoiadores, bajuladores  
e aliados é fruto, no fi m das contas,  de 
como age boa parte dessa elite, que 
adora os maus modos do presidente  e, 
mais do que isso, a forma pornográfi ca 
como ele usa a caneta do dinheiro pú-
blico. 

Não entenderam: não é a vonta-
de política de um presidente, mas o 
crescimento econômico do país, que 
realmente muda a cara de um país pra 
melhor.

Bajulação de olho na caneta

Pisa aqui
Olha o que acontece num go-

verno federal em que os secretários 
vão para a briga de rua contra os 
desafetos do chefi nho. A frase a 
seguir é de Mário Frias, da Cultura, 
sobre o anúncio do governador de 
São Paulo da inauguração do revi-
talizando o Museu do Ipiranga.

“O sujeito [Doria] é uma farsa 
patética. Não vou discutir com al-
guém que mente patologicamente 
(...) está sendo totalmente reforma-
do (o museu) com patrocínio do 
setor privado”(...) “Faz assim, tenta 
inaugurar a obra sem a minha 
permissão. Irei aplicar a punição 
prevista, reprovando as contas da 
reforma, forçando a devolução de 
todo investimento. Vai lá, tente 
inaugurar”.

Fogo de palha cívico
E não é que a Caixa e o Banco 

do Brasil recuaram e resolveram 
permanecer na Federação Brasi-
leira dos Bancos, segundo apurou 
o Estadão/Broadcast. Para os 
bancos ofi ciais, a “solução” en-
contrada pela Febraban agradou 
as duas partes. O que isso quis 
realmente dizer, só Deus para ex-
plicar.

Como se sabe, na última quin-
ta-feira, 2, a Febraban reafi rmou, 
em nota, o apoio ao manifesto pe-
la pacifi cação entre Poderes. No 
mesmo comunicado, a entidade 
procurou se desvincular da Fede-
ração das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), onde todo esse 
imbróglio começou pelas mãos 
inábeis e oportunistas de Paulo 
Skaf.

Questão de cálculo
Então, vejamos: Skaf pro-

moveu um documento pedindo 
a harmonia entre os poderes e 
a notícia escorreu na impren-
sa com direito ao inteiro teor 
do documento, que, aliás, nada 
continha de críticas ao governo. 
O presidente Arthur Lira, da Câ-
mara, pediu para que ele adiasse 
a publicação e ele obedeceu sem 
combinar com os russos.

Pedro Guimarães, o presiden-
te da Caixa, viu nisso uma boa 
oportunidade para mostrar sua 
fi delidade canina a Bolsonaro, 
e ameaçou desfi lar a Caixa da 
Federação dos Bancos, levando 
consigo o Banco do Brasil.

Dizem que estaria mirando o 
lugar de Mourão na chapa de Bol-
sonaro para 2022.

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

“Sincerão”
O que já foi um suicídio política 

para muita gente (dizer verdades 
inconvenientes) virou moda entre 
os principais colaboradores do 
presidente Jair Bolsonaro.   De Má-
rio Frias, na Cultura, a Sérgio Camar-
go, na Fundação Palmares, passando 
pelos presidentes da Caixa e do Ban-

co do Brasil, os tons são cada dia mais 
altos e imprudentes. Mas a julgar 
pelo grau de desmoralização de 
Paulo Guedes, que já foi o ministro 
forte do governo, o céu não tem 
limite para essa gente que aderiu 
de corpo e alma a um governo de 
extrema-direita. Só que eles passa-
rão, mas a história deles fi cará.

DIVULGAÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Nove dias após ter sido afas-
tada da Secretaria Adjunta 
da Saúde Pública do Estado 

por determinação judicial, durante 
a Operação Lectus, que investiga 
suspeitas de irregularidades na 
contratação de leitos de UTI para a 
pandemia de Covid-19, Maura So-
breira pediu desligamento do cargo 
que ocupava na Sesap. Durante 
esse período, a gestão estadual não 
se pronunciou sobre o fato, até esta 
sexta-feira (3), quando a exonera-
ção de Maura e da coordenadora de 
Atenção à Saúde, Gilsandra de Lira 
Fernandes, foram publicadas no Di-
ário Ofi cial do Estado (DOE).

Em nota ofi cial, Maura Sobreira 
se pronunciou sobre o desligamen-
to. “Exerci minhas funções públicas 
com muita dedicação, compromisso 
e zelo com o bem público. Nunca 
respondi nenhum processo admi-
nistrativo ou passei por constrangi-
mentos ao exercício as funções pú-
blicas exercidas. É com o sentimento 
de dever cumprido, de não ter me 
esquivado de salvar vidas, como 
servidora pública desse estado, que 
solicitei meu desligamento, para 
produzir minha defesa diante dos 
últimos acontecimentos, de forma 
desvinculada da Sesap”, disse.

Além da exoneração dos cargos 
na Sesap, Maura e Gilsandra pode-

rão responder por fraudes nas duas 
dispensas de licitações para a con-
tratação de empresa para o forne-
cimento de leitos de unidade de te-
rapia intensiva (UTI) nos hospitais 
Coronel Pedro Germano - Hospital 
da Polícia Militar - e João Machado, 
peculato, corrupção ativa e passiva, 
lavagem de dinheiro e, se condena-
das, podem cumprir mais de dez 
anos de prisão.

A Operação Lectus foi defl agra-
da no dia 25 de agosto como des-
dobramento do inquérito policial 
instaurado há exatamente um ano, 
quando uma auditoria realizada 
pela Controladoria Geral da União 
(CGU) identifi cou direcionamento 
da contratação de empresa para o 
fornecimento de leitos de UTI para 
os dois hospitais, a ausência de ca-
pacidade técnica e operacional da 
empresa contratada e indícios de 
desvios.

Por meio de nota ofi cial, a Sesap 
informou que está colaborando 
com todas as informações solicita-
das durante as investigações e que, 
como o processo corre em segredo 
de Justiça, nenhum servidor pode 
se pronunciar sobre o caso, sob ris-
co de penalização. Informou ainda 
que “segue apoiando todo e qual-
quer procedimento de apuração 
promovido pelos órgãos públicos 
de controle, prezando sempre pelo 
bom trato do dinheiro público e pe-
la saúde dos potiguares”.

Maura Sobreira, acusada pelo MPF, era pessoa muito próxima da governadora Fátima

Secretária adjunta 
deixa Sesap 9 dias 
após Operação Lectus

PEDE PARA SAIR
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Aliança
A deputada federal Natália Bo-

navides declarou, na 96 FM, que 
é contrária à aliança do PT com o 
MDB no RN para fortalecer o palan-
que da governadora Fátima Bezerra. 
Alegou a questão das oligarquias.

Puritana 
Natália devia conversar com 

Lula para ver se perdia um pouco do 
puritanismo político na composição 
de forças. O líder do PT convidou o 
MDB do RN para compor com Fá-
tima. Aliança política. Pior fez o PT 
em outros estados. Lula já foi buscar 
o apoio de Maluf na residência do 
ex-governador paulista. 

Apoios 
A relação de oligarquias que 

apoia, apoiou ou esteve no mesmo 
palanque de Lula e do PT, é bem 
maior que o vã puritanismo seletivo 
de Natália. O PT já se encostou no 
que há de pior na política do País. E 
os puritanos engoliram calados. O 
pragmatismo falou mais alto. 

O

Realidade 
No caso do RN, além de 

a cúpula do MDB não res-
ponder a nenhum tipo de 
processo ou acusação, tem 
capilaridade sufi ciente pa-
ra fortalecer o palanque de 
Fátima e garantir a vitória. 
Mas, será que Natália quer 
mesmo a vitória de Fátima? 
O que é que tá havendo?

Liderança
O ruído na liderança do 

prefeito Álvaro Dias na Câ-
mara de Natal é fruto de sua 
desatenção com os próprios 
aliados. Em alguns momen-
tos, Álvaro valoriza mais 
adversário do que aliados. 
E o copo da insatisfação vai 
enchendo. 

Novo líder
Nina Souza deixa a li-

derança de Álvaro Dias na 
Câmara, mas permanece na 
base. O nome que preenche 

os requisitos ideais para ser 
o novo líder da bancada go-
vernista é Raniere Barbosa. 
Experiente, habilidoso e 
com trânsito positivo entre 
os colegas. 

Personalidades OAB
Mesmo com duas pes-

quisas em campo para sen-
tir o pulso na eleição da OAB 
no Estado, pelos institutos 
Método, de Pernambuco, 
e Perfi l, aqui do RN, para 
descobrir a intenção do 
eleitorado, algumas perso-
nalidades dos participantes 
deste pleito já se revelaram 
antes mesmo da divulgação 
dos resultados das pesqui-
sas. Sherloquinho, que tem 
observado que todos estão 
em diversas reuniões e des-
cobriu que tem o “prepoten-
te”, o “boçal”, o “vaidoso”, 
o “teimoso”, o “sabe tudo” e 
o “manicaca”. Tem que ver 
isso aí.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
TULIO LEMOS
EDITOR DE POLÍTICA

O pré-candidato ao cargo de 
governador do Rio Gran-
de do Norte, Benes Leocá-

dio, concedeu uma entrevista ex-
clusiva ao AGORA RN, onde falou 
sobre sua candidatura, a disputa 
interna entre os ministros Fábio 
Faria e Rogério Marinho, a busca 
pelo apoio do MDB, a gestão Fá-
tima Bezerra e a perspectiva de 
vitória no pleito de 2022.  Confi ra 
a entrevista na íntegra: 

AGORA RN: O que mudou a partir 
do momento que você se dispôs a 
colocar seu nome como candida-
to a governador, em relação ao 
que você vem fazendo no inte-
rior? 

Benes Leocádio: Bem, a mu-
dança que a gente percebe é a 
aceitação crescendo, principal-
mente daqueles que tomam 
conhecimento da nossa decisão 
de colocar o nome à disposição. 
O pré-lançamento foi cogitado, 
alguém levantou que seria data a, 
b ou c, mas não houve nenhuma 
defi nição para o pré-lançamento 
ofi cial, na verdade, houve o anún-

cio de uma decisão de que eu 
estava disposto a colocar o meu 
nome para avaliação dos mem-
bros dos partidos políticos que 
fazem oposição ao governo do 
Estado e, também das lideranças 
dos municípios, que foi o apelo 
maior de quem recebi para que 
eu admitisse colocar meu nome.

AGORA RN: Mas haverá esse lan-
çamento?

Benes Leocádio: Poderá haver. 
A gente optou por fazer essas 
visitas nas microrregiões, tenho 
recebido declarações de apoio de 
alguns parlamentares estaduais, 
como por exemplo, o deputa-
do Gustavo Carvalho (PSDB), 
Tomba (PSDB), reunindo seus 
redutos. Essa semana tivemos 
com a deputada Carla Dickson 
(PROS/RN) e Albert Dickson, em 
um encontro na cidade de Lajes 
Pintadas, e o que a gente está 
vendo é essa vontade de alguns 
agrupamentos de lideranças, em 
anunciarem apoio a essa nossa 
decisão de pré-candidatura. 

AGORA RN: O senhor citou Carla 
e Albert Dickson. Albert faz parte 
da base da governadora Fátima 
Bezerra (PT) e Carla faz parte da 

base do governo federal. O que 
eles dizem sobre a sucessão esta-
dual? 

Benes Leocádio: A deputada Car-
la, minha colega de bancada, nossa 
vice-líder na Câmara dos Deputa-
dos, tem se colocado à disposição 
de caminhar nessa direção de uma 

pré-candidatura em enfrentamento 
a atual governadora.  

AGORA RN: Carla Dickson assu-
miu que vota com Benes?

Benes Leocádio: Ela tem coloca-
do que votará no candidato de 
oposição à governadora Fátima. 

Sabemos que ela [Carla] tem 
uma condição de suplente do de-
putado Fábio faria, que ainda não 
decidiu em qual pré-candidatura 
a governador acompanhará. Sa-
bemos até pelas razões de uma 
disputa interna também, da pré-
-candidatura de senador. Então 
espero que ela ao, acredito eu, 
que assim que o deputado tomar 
essa decisão, ela deverá anunciar 
a posição dela, mas tem se mos-
trado simpaticíssima a nossa 
ideia de pré-candidatura. 

AGORA RN: E Albert Dickson?
Benes Leocádio: Aguardo a defi -
nição e posição dele.

AGORA RN: O senhor citou a 
questão dos dois senadores. 
Quando houve o lançamento, ou 
pelo menos quando o nome foi 
posto à disposição pelo Ministro 
Rogério Marinho, houve uma re-
ação por parte do ministro Fábio 
Faria, de que Rogério não teria 
conversado com ele, tinha sido 
um “atropelamento”, já que eles 
estavam aguardando para uma 
defi nição em conjunto. Como fi -
cou essa situação? 

Benes afirma que Fátima fracassou  
e chama governadora para o debate

CONTINUA NA PÁGINA 4

Ah meu Deus, Natália quer se meter até 
nas alianças. ‘Pucerto’ ela acha que vou 

ganhar a eleição só com o povo do PT. Que 
dor de cabeça. Tetê, traz meu dor ex.



• Política Natal, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro de 20214

Benes Leocádio: Entendo que 
não seja atropelamento, porque 
o deputado Fábio já se lançou 
pré-candidato a senador no mês 
de abril. Em um veículo de comu-
nicação do nosso Estado, quando 
não conversou com, pelo menos 
do meu conhecimento, comigo, 
nem com Rogério, tão pouco 
com qualquer membro desses 
agrupamentos políticos, que se 
disponha hoje a dá as mãos em 
um projeto de oposição à gover-
nadora Fátima Bezerra. 

AGORA RN: Quem atropelou foi 
Fábio Faria?

Benes Leocádio: Eu não diria 
atropelamento. Apenas discordo 
da colocação dele, porque quem 
primeiro se lançou pré-candidato 
foi ele. Pode ser que seja natural 
a decisão dele de anunciar que 
não concorre mais a deputado 
federal, mas ao mesmo tempo, 
tem dito que não haverá disputa 
entre ele e Rogério. Então espero, 
que num momento oportuno, 
estejamos nos entendendo e ca-
minhemos em um grupo só. 

AGORA RN: Se Fábio Faria tiver 
o apoio do presidente Bolsonaro 
para ser o candidato a senador. 
Qual a posição de Benes?

Benes Leocádio: Continuo na 
defesa da pré-candidatura do 
ministro Rogério Marinho, até 
porque é o sentimento que temos 
hoje das lideranças do interior, 
das pessoas que conhecem o que 
ele vem fazendo pelo Rio Grande 
do Norte e, eu tenho certeza que 
no momento oportuno, se é essa 
a condição que o deputado Fábio 
tem seja uma decisão do presi-
dente Bolsonaro, eles possam 
se entender. Tenho as minhas 
dúvidas se o presidente irá tomar 
uma posição política de encontro 
ao restante de sua base, que em 
sua grande maioria, hoje o depu-
tado João Maia, Girão, Carla, Beto 
Rosado todos tem sinalizado pa-
ra a pré-candidatura de Rogério 
Marinho. Então, é aguardar.

AGORA RN: O presidente Bolso-
naro já sabe de sua disposição 
de ser candidato nessa chapa de 
Rogério Marinho?

Benes Leocádio: Não tive nenhu-
ma oportunidade de tratar esse 
assunto com o presidente.

AGORA RN: Nem Rogério Mari-
nho falou com Bolsonaro sobre 
sua candidatura?

Benes Leocádio: Não.

AGORA RN: As pesquisas mos-
tram que o presidente Bolsonaro 
tem uma certa desvantagem aqui 
no RN, em relação ao seu oposi-
tor, o ex-presidente Lula. Como é 
defender a reeleição de Bolsona-
ro?

Benes Leocádio: Eu tenho defen-
dido as ações do governo Bolso-
naro que tem sido muito positivo 
para o Rio Grande do Norte, para 
o Nordeste, para o Brasil. Eu espe-
ro que o tempo que temos daqui 

para a eleição o presidente pos-
sa se recuperar eleitoralmente, 
considerando essas informações 
de pesquisas, e a gente sabe que 
pesquisa é uma fotografi a do 
momento, quem sabe amanhã 
se isso não estará modifi cado 
ou quem sabe também qual é a 
certeza, qual é a garantia que as 
candidaturas postas serão ape-
nas essas duas. 

AGORA RN: Então o senhor espe-
ra ter Bolsonaro em seu palan-
que em 2022?

Benes Leocádio: Se a decisão do 
grupo da base de apoio ao gover-
no dele for o meu nome, é natural 
que sim, por que não?

AGORA RN: O senhor votou no 
2º turno em Fátima Bezerra (PT) 
para o governo do Estado. Como 
é agora ter que combatê-la? 

Benes Leocádio: Eu aprendi que 
em política compromisso assu-
mido também é para ser cum-
prido e, nós votamos na gover-
nadora Fátima em 2018, em um 
arranjo político de apoio a ela do 
PSDB e do nosso PTC e tínhamos 
um compromisso de, após con-
sultadas as lideranças desses par-
tidos naquela época caminharí-
amos juntos, mesmo tendo sido 
voto vencido em contrário a essa 
decisão. Assim como todos os po-
tiguares em sua grande maioria 
apostaram no nome de Fátima 
Bezerra para governadora. Hoje 
dentre muitos que estão desi-
ludidos e desencantados, estão 
querendo uma nova opção. Na 
verdade, hoje a gente escuta mais 
uma preocupação de se cumprir 
ideologias de um partido político, 
no caso o PT, já reprovado a nível 
nacional em 2018, e reprovado 
em todas as capitais do Brasil em 
2020, e ao meu ver, pela indicação 
das pesquisas de rejeição ao no-
me de Fátima, deverão também 
rejeitar nas urnas em 2022 aqui 
no Rio Grande do Norte.  

AGORA RN: Fátima, na opinião 
do senhor, foi uma decepção?

Benes Leocádio: Eu diria que é 
mais uma frustração muito gran-
de para os potiguares, as pessoas 
que conhecem a história de Fáti-
ma Bezerra dizendo exatamente 
a comprovação de que essa ava-
liação não tem sido positiva da 
forma como ela tem tratado os 
potiguares. Então, acho que o go-
verno fracassou. 

AGORA RN: O MDB teve uma 
reunião com o ex-presidente Lu-
la praticamente defi nindo uma 
aliança que virá também como 
uma aliança nacional. Mesmo 
assim, o senhor pretende procu-
rar o presidente Walter Alves e o 
ex-governador Garibaldi Filho?

Benes Leocádio: Esse período é 
natural dessas conversas, tanto 
com a oposição ao governo Fáti-
ma, no caso, Walter e Garibaldi, 
que sempre estiveram em lados 
opostos ao PT aqui no estado, 
como também da nossa pré-

-candidatura de ouvir todos os 
que fazem parte do processo de 
pré-defi nição de candidaturas, 
que ouvimos de relatos tanto do 
ex-senador Garibaldi, como do 
deputado Walter, que nenhuma 
decisão foi tomada e que ouvirá 
as suas bases. Se eles ouvirem o 
que eu estou conversando não só 
com partidos de base do MDB, 
mas de muitos outros, será muito 
difícil esse casamento com o PT 
sair. 

AGORA RN: O prefeito de Natal 
Álvaro Dias é do PSDB, já anun-
ciou que apoia a candidatura de 
Rogério Marinho a senador, mas 
disse que não tem compromisso 
com o senhor. 

Benes Leocádio: É respeitável, a 
gente escuta nas ruas até de que 
o prefeito Álvaro poderá ser um 
pré-candidato ao governador e 
ele tem reiteradamente negado 
isso. Sei que Natal o reelegeu, pa-
ra um mandato de quatro anos. 

AGORA RN: Mas o senhor irá pro-
curar o Prefeito de Natal, Álvaro 
Dias?

Benes Leocádio: É natural. O 
mais importante eleitor da ca-
pital potiguar hoje é o prefeito 
Álvaro. E quem é o pré-candidato 
que não desejaria receber o seu 
apoio?

AGORA RN: As pesquisas estão 
mostrando que a pré-candida-
tura do senhor, até o momento, 
não atingiu um patamar satis-
fatório e, mostra também que 
a governadora no exercício do 
mandato perde para os brancos, 
nulos e indecisos. Ou seja, não 
tem nenhum candidato que ain-
da caiu na graça do eleitor. Como 
o senhor pretende vencer essa 
barreira de resistência do eleito-
rado?

Benes Leocádio: Eu acho isso 
muito cedo, nós estamos há 
praticamente 30 dias com a ad-
missibilidade de candidaturas. A 
campanha ainda virá pela frente 
e ninguém tem uma eleição de-
fi nida um ano antes. Do mesmo 
jeito que está sendo colocado e 
a gente sabe que essas pesquisas 
apontam a governadora perden-
do para qualquer um, ou seja, 

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 3

não ganhando para ninguém, 
se considerar votos brancos, 
nulos. Então eu tenho a certeza 
e tenho defendido que qualquer 
nome, em um arranjo político 
dos partidos de oposição, e com 
o sentimento do povo potiguar, 
derrotará a governadora Fátima.

AGORA RN: Vamos dizer que 
alguma instituição chamasse o 
senhor e Fatima Bezerra para um 
debate. O senhor iria?

Benes Leocádio: Não vejo difi cul-

dade nenhuma. Se você vai deba-
ter em 2022, por que não agora? 
Estou pronto! 

AGORA RN: O que Benes tem de 
novo ou diferente para apresen-
tar ao eleitorado?

Benes Leocádio: Eu não diria no-
vo, nem diferente, eu traria minha 
experiência, minha história de vi-
da, como gestor, como executivo 
que fui durante 20 anos, e claro 
de um município de pequeno 
porte, mas as políticas públicas 
são as mesmas, tanto no estado, 
quanto no município, como na 
União. E outra coisa, sem extre-
mismo, sem radicalismo, com o 
interesse de melhor a qualidade 
de vida do cidadão. Eu, se estives-
se na condição de representante 
do executivo estadual, jamais 
fi caria nessa briga extrema entre 
união e Estado, que quem perde é 
a população. 

AGORA RN: A candidatura de Be-
nes Leocádio tem volta?

Benes Leocádio: A volta que eu 
diria é de andar esse Estado. É 
pra valer. Tenho me colocado não 
como uma candidatura intransi-
gente ou de minha vontade pró-
pria, porque acho que candida-
tura de si próprio não vai a lugar 
nenhum.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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A vacina chinesa contra Covid
Ouvem-se muitas versões 

sobre a efi cácia da vacina Co-
ronavac, inclusive de que seria 
substituída por outro imunizan-
te, numa possível terceira dose 
de reforço. A propósito, chega a 

tranquilizante informação, de 
que o “Th e New England Journal 
of Medicine” publicou o resulta-
do de uma pesquisa, realizada 
no Chile, sobre a segurança da 
vacina chinesa.

Fusão
PSL e DEM ainda pensa-

riam em fusão. Nos democra-
tas, os mais interessados  são 
Ronaldo Caiado, Davi Alco-
lumbre e Rodrigo Pacheco. Um 
obstáculo é a presidente do 
PSL na Bahia aliada de ACM 
Netto. Se ela for substituída 
será menos uma pedra no ca-
minho da futura fusão.

Novo
Mais da metade dos que se 

fi liaram ao Novo já deixou o 
partido. João Amoedo faz opo-
sição a Bolsonaro e desagrada 
grupo antipetista.

Sexo
O novo texto do Código 

Eleitoral em tramitação de-
termina que um suplente só 
poderá assumir uma vaga na 
Câmara se for do mesmo sexo 
do deputado ou deputada que 
está deixando o mandato.

Amazônia
Amanhã é o dia da Amazô-

nia. A escolha da data foi de 
D. Pedro II, em 1850. Esse con-
junto de vida vegetal e animal 
(bioma) é o maior do Brasil, 
possuindo, sete milhões de 
quilômetros quadrados, dis-
tribuídos em nove países da 
América do Sul.

Infl uência
Ultimamente, o ex-de-

putado Eduardo Cunha está 
sempre em Brasília. Participa e 
sugere soluções para as crises 
políticas. Diz-se ter acesso ao 
presidente.

Mais dinheiro
O Orçamento de 2022 prevê 

um aditivo de R$ 1,6 bilhão pa-
ra os militares, que terão à sua 

disposição R$ 11,8 bilhões em 
verbas discricionárias, conhe-
cidas como não obrigatórias 
e que são usadas em gastos 
administrativos e investimen-
tos. Entre as metas, compra 
de blindados, aviões, helicóp-
teros militares, armamentos 
e patrocinar a construção de 
um reator nuclear para sub-
marino.

Diabo
‘‘O diabo anda à solta no 

Vaticano’’, disse o Papa Fran-
cisco. Ele confessa ter medo 
dos diabos instruídos, aqueles 
que pedem licença para entrar 
em casa e se fazem amigos.

Obama e a rainha
O ex-presidente Obama e 

esposa sempre foram amigos 
do do príncipe Harry e de Me-
ghan Markle. Mas, depois dos 
últimos confl itos, o casal op-
tou por manter-se leal à Rai-
nha Elizabeth.

Risco
O “Bank of America” alerta 

que os EEUU podem viver uma 
“súbita recessão”, no fi m de 
2021. Causas seriam resultados 
ruins de alguns indicadores 
econômicos e os riscos do im-
pacto global da variante Delta 
do coronavírus nas economias.

Desigualdades sociais
Inegavelmente ocorreram 

melhoras no nível de vida nos 
últimos tempos. Mas, também 
houve uma absurda e inédita 
concentração de riqueza. Ho-
je, o 1% mais rico do mundo 
acumula mais do que o dobro 
da riqueza de 6,9 bilhões de 
pessoas. E quase metade da 
humanidade vive com US$ 5,5 
dólares por dia.

Resultado
Não há motivo para preocupação, ou duvidar da efi cácia e segurança 

dessa vacina. A pesquisa mostra que entre as pessoas que foram totalmen-
te imunizadas, 65.9% evitaram a doença; de 87,5% preveniram hospitaliza-
ção; 90,3% não foram para UTI; e a prevenção de morte foi de 86,3%.

OMS
A OMS já chancelou a CoronaVac, adicionando-a, inclusive, na 

rede de distribuição global —sem qualquer indício de que esse status 
seja revogado

Olho aberto

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A associação político eleitoral 
entre PT e MDB visando a 
disputa majoritária de 2022 

no Rio Grande do Norte é ponto de 
discordância entre as lideranças pe-
tistas locais. Enquanto alguns acre-
ditam que uma aliança com partidos 
que sejam contrários ao presidente 
Jair Bolsonaro possa ser benéfi ca, 
outros defendem que é cedo para 
articular associações e que é preciso 
analisar bem os possíveis aliados.

Para a deputada federal Natália 
Bonavides, o partido deve formar 
alianças com siglas que tenham co-
mo objetivo benefi ciar os potiguares. 
Lembrando que falta pouco mais de 
um ano para as eleições, ela defen-
de que o partido continue o foco na 
defesa dos direitos da sociedade e 
da classe trabalhadora. “Neste mo-
mento, o partido tem se dedicado a 
organizar a luta social e defender os 
direitos da classe trabalhadora con-
tra o bolsonarismo e seus aliados”, 
afi rmou.

Durante entrevista a 96 FM, 
nesta sexta-feira (3), a deputada 

disse sua opinião pessoal sobre um 
casamento político PT-MDB. “Já 
explicitei ao partido e membros do 
diretório nacional que na minha 
opinião, não seria acertado que o PT 
no RN se aliasse com as oligarquias 
que, no fi m das contas, foram as que 
trouxeram o Rio Grande do Norte à 
situação em que a governadora Fáti-
ma pegou.

A deputada estadual Isolda Dan-
tas defende que o diretório estadual 
faça o que for interessante para o 
partido e, consequentemente, para 
os potiguares. “Esse é um debate que 
vai ser feito em conjunto com todo 
o Partido dos Trabalhadores. O PT 
nunca fechou o diálogo e vai avaliar 
o que for bom pro partido”, afi rmou.

Já o deputado estadual Francisco 
do PT explicou que, apesar do dire-
tório estadual não ter discutido o 

tema ainda, ele não vê problemas em 
formar uma chapa majoritária com o 
MDB. “Não tenho nenhuma difi cul-
dade em conversar com lideranças 
políticas que vejam que o Estado está 
sendo reconstruído pela governado-
ra Fátima, aqueles que tem concor-
dância com a gestão e, se for para 
somar, acredito que seja benéfi co”, 
afi rmou.

Questionado sobre a aliança PT-
-MDB visando as eleições estaduais 
de 2022, o ex-deputado e secretário 
de Gestão de Projetos e Articulação 
Institucional do Estado, Fernando 
Mineiro, preferiu não se pronunciar, 
alegando que a questão de alianças é 
assunto que compete exclusivamen-
te à direção do partido e que, como 
ele não possui nenhum cargo de 
diretoria atualmente, não estava por 
dentro do assunto.

Após oito meses defendendo 
os interesses do chefe do 
executivo na casa legislativa, 

na condição de líder, a vereadora 
Nina Souza (PDT), decidiu entregar 
o posto. Durante oito meses, ela se 
destacou com todo seu poder se ar-
ticulação, para contornar, aprovar 
e defender matérias do interesse do 
executivo na Câmara de Natal.

Em contato com o Jornal Agora 
RN, Nina disse que fechou um ciclo e 
que a partir de agora vai se dedicar às 
ações do seu segundo mandato: “Saí 
por vários motivos. Terminou um 
ciclo. Vou me concentrar em outras 
ações do meu mandato, dei minha 
contribuição. Nesses oito meses tra-
balhamos muito. O executivo nunca 
perdeu uma matéria na casa. Vou 
continuar na base do prefeito” enfa-
tizou. 

Indagada sobre se irá concorrer 
nas eleições do ano que vem, Nina foi 
taxativa: “não serei candidata. Vou 

apoiar o fi lho do prefeito, atual titular 
da SEMTAS Adjuto Dias (PSDB), pa-
ra deputado estadual”.

Hoje na casa existem dois verea-
dores cogitados para assumir a vaga 
deixada por Nina. Seriam os vere-
adores Kleber Fernandes (PSDB), 
e Raniere Barbosa (Avante). Nossa 
reportagem entrou em contato com 
os dois vereadores.

Raniere afi rmou; “Nina como 
líder tem um excelente trabalho: 
uma boa relação com os vereadores 
da Casa e muita articulação. Quanto 
às especulações em relação ao nosso 
nome, não recebemos nenhum con-
vite formal para assumir essa função.”

O vereador Kleber Fernandes 
(PSDB), não respondeu aos nossos 
contatos.

Petistas do RN divergem sobre 
aliança PT/MDB para eleições 

Nina Souza deixa liderança    
do prefeito na Câmara de Natal

JOSÉ ALDENIR/AGORA RNELPÍDIO JUNIOR

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Natália é contra aliança com o MDB

Nina permanece na base de Álvaro e vai votar em Adjuto para deputado Estadual

Francisco é favorável às alianças

ALIANÇAS | Integrantes do 
PT apresentam opiniões 
diferentes em relação às 
alianças políticas que 
devem ser feitas para 2022

DEVER CUMPRIDO



• Política Natal, sábado e domingo, 4 e 5 de setembro de 20216

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Fábio Faria tem conversa reservada com o Solidariedade
Enquanto o ministro Rogério Marinho 

cumpre agenda institucional e política essa 
semana, o seu colega, ministro Fábio Faria 
(FOTO), esteve na semana passada em Na-
tal. Os dois bolsonaristas querem a única 
vaga de senador pelo Rio Grande do Norte. 
Fábio teve umas conversas reservadas.

O Solidariedade, digo, o prefeito de Mos-
soró, Allyson Bezerra, e o deputado Kelps 
Lima tiveram uma conversa com Fábio Fa-
ria. A reunião aconteceu no apartamento 
do comunicador Bruno Giovani, convidado 
para ser o primeiro suplente de Fábio Faria. 
Allyson e Kelps ouviram a proposta de Fábio 
para o Solidariedade indicar o suplente na 
chapa dele. O presidente da Câmara de Mos-
soró, Lawrence Amorim, seria hoje o mais 
cotado. 

O problema será convencer o ex-vice-go-
vernador Fábio Dantas e a deputada Cristia-
ne Dantas. Fábio foi nomeado diretor geral 

da Femurn por indicação de Rogério Mari-
nho. Fábio, o Dantas, ainda não fez reunião 
com seus aliados, como já aconteceu com os 
deputados Gustavo Carvalho, Tomba Farias 
e o presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira. O prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, também já deixou clara 
sua posição para Rogério ao Senado. Rogé-
rio vai receber esse fi m de semana adesão de 
prefeitos do PSD.

Operação na Sesap/RN
Enfermeira, sanitarista e do-

cente da UERN, a paraibana Maura 
Sobreira foi exonerada da função 
de secretária-adjunta de Saúde do 
Rio Grande do Norte. A ex-auxiliar 
do Governo Ricardo Coutinho foi 
afastada após uma operação que 
investiga supostas irregularidades 
em contratação de UTIs para trata-
mento de pacientes com covid-19. 
A coordenadora de Atenção à Saú-
de, Gilsandra de Lira Fernandes, 
também foi dispensada.

Celular
Quando foi informado da de-

bandada dos prefeitos do PSD no 
Alto Oeste Potiguar, para a candida-
tura de Rogério Marinho ao Senado, 
o ministro Fábio Faria mandou sua 
assessoria sair ligando para ten-
tar reverter. O assessor político de 
Fábio, Antônio Henrique, saiu dis-
parando as ligações. Mas, não teve 
muito sucesso. 

AGÊNCIA BRASIL

Democratas & PSL 
O DEM e o PSL deram mais um passo rumo a uma 

eventual fusão, que, hoje, ainda tem uma longa estrada 
para percorrer. No DEM, os mais interessados na fusão 
são Ronaldo Caiado e Davi Alcolumbre. Eles e Rodrigo 
Pacheco, com um pé no DEM e outro no PSD, são os 
principais interlocutores de Luciano Bivar e Antonio 
Rueda, respectivamente presidente e vice do PSL. Aqui, 
no Rio Grande do Norte, o interessado é o presidente 
da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Frei-
re, que vai trocar o PDT pelo DEM.

Chaves
Quem acompanhou 

o evento do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
ontem, em Parnamirim, viu 
o prefeito Rosano Taveira 
(FOTO), do Republicanos, 
bem animado com a chapa 
Benes Leocádio (Governo) e 
Rogério Marinho (Senado). 
Rogério entregou 256 moradias a famílias de baixa ren-
da contempladas pelo programa Casa Verde e Amarela. 
Após terem recebido as chaves, os novos moradores po-
derão entrar nos imóveis a partir deste sábado 4.

ADENILSON COSTA 
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Olha eu prefi ro não fazer 
uma avaliação do go-
verno Fátima Bezerra. 

Mas acho que certamente a gover-
nadora está sendo mal informada 
pelos seus assessores e precisa 
corrigir isso o mais rápido possí-
vel, porque ela tem se promovido 
muito com as vacinas que o presi-
dente Jair Bolsonaro providenciou 
e, está enviando aqui para o Rio 
Grande do Norte. E ela, parece 

que por algum descuido, esquece 
de mencionar que os imunizantes 
vêm do governo federal e não dos 
Estados”, foi com essas palavras 
que o Ministro do Desenvolvimen-
to Regional (MDR), Rogério Mari-
nho, apontou o comportamento 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT), na condução da pandemia 
da Covid-19 no Estado. 

Em entrevista exclusiva nesta 
sexta-feira (3) ao AGORA RN, en-
quanto cumpria agenda política em 
Parnamirim, região metropolitana 
de Natal, onde realizou a entrega 
de 256 apartamentos a famílias de 
baixa renda, Rogério Marinho dis-
se: “Fátima vem se vangloriando de 
pagar os salários em dia. Porém, ela 
não reconhece e esquece de agra-
decer ao presidente Jair Bolsonaro, 
que enviou centenas de milhões de 

reais sem vinculação nenhuma no 
ano passado. E que pelo compor-
tamento da economia, ela tem tido 
recordes de arrecadação, fruto da 

gestão do presidente Bolsonaro. Eu 
acho que no momento oportuno, 
Fátima deverá agradecer ao presi-
dente Bolsonaro”, disse.

O ministro Fábio Faria tem 
declarado publicamente em entre-
vistas o seu desejo de concorrer ao 
cargo de Senador da República em 
2022, mesma cadeira que Marinho 
almeja. Questionado sobre essa si-
tuação de disputa interna, Rogério 
Marinho afi rmou: “Olha, eu acho 
que qualquer cidadão que tem os 
seus direitos políticos e apresenta 
a legitimidade, como é o caso do 
ministro Fábio Faria, pode no mo-
mento oportuno, se lançar, então 
não vejo isso como atropelamento”, 
argumentou.

Rogério continua: “Agora é 
evidente que estamos no mesmo 
grupo político, então nós não sere-
mos candidatos um contra o outro. 
Seria uma agressão ao bom senso. 
Vamos aguardar. O presidente nos 
pediu cautela nesse momento.” 

A Câmara Municipal aprovou 
na tarde da última quinta-
-feira (02), o Projeto de Lei do 

Executivo que reduz a carga horária 
dos servidores públicos municipais 
que tenham PCD sob a guarda.

O PL, válido para servidores que 
tenham cônjuge, fi lho ou depen-

dente com defi ciência de qualquer 
natureza, destaca ainda que a dimi-
nuição na quantidade de horas não 
implicará em redução salarial para o 
servidor.

O texto inicial foi de autoria da ve-
readora Nina (PDT). Os servidores já 
contavam com o direito desde 2020, 

após aprovação do projeto de lei da 
parlamentar na Câmara Municipal 
de Natal. Após pedidos da vereado-
ra Nina e do vereador Tércio Tinoco 
(PP), o prefeito Álvaro Dias entendeu 
a importância de agilizar o envio do 
texto à CMN, através do Executivo.

Para Nina, a aprovação tem um 

signifi cado especial. Ela destaca a 
importância da pauta ter caráter in-
clusivo e de promoção à cidadania: 
“Aprovar esse texto exatamente neste 
mês é conquistar uma grande vitória 
na luta pela igualdade em nossa cida-
de. A matéria estabelece que os tra-
balhadores que tenham fi lhos com 

defi ciência, comprovada por um mé-
dico especialista, tenham a jornada 
de trabalho reduzida sem qualquer 
ônus fi nanceiro.  Esses servidores te-
rão mais tempo para acompanhar o 
atendimento de seus familiares, que 
necessitam de cuidados especiais”, 
destacou a vereadora.

COBRANÇA | Ministro pré-
candidato a senador cobra 
gratidão da governadora 
Fátima Bezerra diante dos 
recursos enviados ao RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Rogério Marinho: “Ela esquece de agradecer ao presidente Jair Bolsonaro”

Jornada reduzida para quem tem filho ou cônjuge com deficiência 

Rogério afirma que Fátima deve agradecer 
a Bolsonaro por pagar os salários em dia

SERVIDORES DE NATAL

AGORA RN
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A FIERN e o Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR) 
fi rmaram, nesta sexta-feira 

3, um acordo de cooperação técnica 
(ACT) para a elaboração dos estudos 
necessários para avaliar a viabilidade 
de instalação de um polo Minero-Quí-
mico e Industrial no Rio Grande do 
Norte. O documento foi assinado pelo 
presidente da FIERN, Amaro Sales de 
Araújo, e o ministro Rogério Marinho, 
em solenidade realizada na Casa da 
Indústria, que reuniu empresários, 
representantes do setor produtivo e 
autoridades políticas.

O protocolo de intenções, como 
ressaltou o presidente Amaro Sales 
em seu discurso, é o primeiro passo 
para construção de uma sólida co-
operação em torno de um dos pro-
jetos mais esperados do Rio Grande 
do Norte: o complexo Minero-Quí-
mico na região de Guamaré-Ma-
cau-Porto do Mangue.

“O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional e FIERN fi rmam 
hoje um acordo de cooperação 
técnica que, ao fi nal, subsidiará a 
estratégia de viabilidade da insta-
lação do citado parque minero-quí-
mico da Região Salineira”, frisou o 
presidente da FIERN.

A estimativa é de investimento 
inicial de cerca de US$ 500 milhões 
e geração de 10 mil empregos nos 
últimos estágios.

O ministro Rogério Marinho 
destacou que um projeto muito im-
portante para o desenvolvimento 
regional. “O projeto do polo mine-
ro-químico já está no Rio Grande do 

Norte e precisa ser modernizado. E 
a FIERN é a alavanca desse proces-
so, o alicerce onde nos apoiaremos 
para fazer essas mudanças. Temos 
a responsabilidade de apresentar 
um produto que atraia investimen-
tos e, com esta parceria, o governo 
federal, por meio do MDR, colocará 
o selo de certifi cação do projeto”, 
disse Marinho.

O acordo de cooperação técni-
ca prevê atuação conjunta das ins-
tituições para avaliar a viabilidade 
do complexo minero-químico e in-
dustrial na região Oeste do estado. 
Para tanto, serão atualizados estu-
dos feitos pela FIERN com o mesmo 
objetivo. Os trabalhos deverão ser 
concluídos em seis meses, a contar 
da publicação do instrumento no 
Diário Ofi cial da União, com possi-
bilidade de prorrogação. A parceria 
não envolve repasses de recursos 
ou encargos entre as partes.

O presidente da FIERN pontuou 
ser necessário atualizar os estudos, 
construir cenários, sistematizar 
dados e mobilizar interesses para 
a efetividade do projeto desta rele-
vância para o Rio Grande do Norte. 
Ele lembrou ainda que o estudo ini-
cial do MAIS RN, realizado em 2014, 
mapeia a cadeia produtiva de PVC, 
Vidro, Barrilha, Cloro.

“A situação atual das cadeias 
econômicas globais para esses 
produtos; as vantagens geográfi cas 
do Rio Grande do Norte para atrair 
este investimento - presença de cal-
cário, água-mãe das salinas, ener-
gia limpa - são atrações adicionais 
para a viabilidade do empreendi-
mento sonhado desde a década de 
70 no Estado”, disse.

Em seu discurso, Amaro Sales 
ressaltou também a trajetória polí-
tica do ministro e relembrou proje-
tos importantes para o estado, co-
mo o Instituto Metrópole Digital, o 
Programa Pró-Sertão, a conclusão 
da Barragem Oiticica, o Projeto Hí-
drico Seridó e projetos estruturan-

FIERN e MDR 
firmam parceria 
para criação do polo 
Minero-Químico

COOPERAÇÃO | Documento 
foi assinado pelo presidente 
da FIERN, Amaro Sales de 
Araújo, e o ministro Rogério 
Marinho, em solenidade 
realizada na Casa da 
Indústria, nesta sexta-feira

DÊNIO SIMÕES/MDR

DÊNIO SIMÕES/MDR

Ministro Rogério Marinho; presidente da FIERN, Amaro Sales, e o deputado estadual Hermano Moraes

tes de turismo e mobilidade urbana 
“que têm a marca da recente atua-
ção de Rogério Marinho”. “O MAIS 
RN, um programa que abraçamos 
desde o início, também contou com 
a colaboração dele”, acrescentou.

10 mil empregos diretos
O ministro do Desenvolvimento 

Regional, Rogério Marinho, destacou 
que o projeto tem potencial enorme 
de geração de emprego e renda para 
o Rio Grande do Norte. “É um dos 
maiores projetos de desenvolvimento 
não só do Estado, mas de todo o Nor-
deste. O MDR vai dar todo o suporte 
para que possamos ter a viabilidade 
desse empreendimento atestada. Ao 
apoiarmos a FIERN, estamos estimu-
lando o desenvolvimento regional, 
que é uma das atribuições principais 
do MDR”, afi rma o ministro.

Segundo ele, o projeto irá gerar 
10 mil empregos diretos e até quatro 
vezes esse número de indiretos, tota-
lizando 50 mil postos diretos ou indi-
retos. “Estamos falando em mudança 
de patamar, de paradigma, de tirar o 
Rio Grande do Norte da dependên-
cia”, enfatizou Rogério Marinho.

O deputado federal João Maia 

ressaltou que o RN tem a maior 
reserva de águas mães o que faz 
o Polo, quando concretizado, não 
ter concorrência.

Para o deputado Benes Leocá-
dio, a partir do protocolo de inten-
ções o projeto ganha um rumo a 
seguir para instalação do polo.

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, ressaltou ainda que a par-
ceria fi rmada entre FIERN e MDR 
será importante para geração de 
emprego e renda na região.

O deputado estadual Hermano 
Moraes destacou que o projeto tem 
o potencial de aproveitar potenciali-
dades naturais e recursos humanos 
norte-rio-grandense, atrair investi-
mentos e estimular o desenvolvimen-
to regional. Avaliação compartilhada 
pelo presidente da Femurn, Babá.

Participaram do evento, os dire-
tores da FIERN Vilmar Pereira, Ro-
berto Serquiz, Heyder Dantas, José 
Garcia da Nóbrega, Mário Tavares, 
Airton Torres, Silvio Bezerra, Marce-
lo Rosado, além do superintendente 
regional do SESI-RN, Juliano Martins, 
do diretor regional do SENAI-RN, 
Emerson, superintendente do IEL-
-RN, Juan Saavedra, Superintendente 

Corporativo da FIERN, Glaucio Fer-
reira Wanderley, e o diretor do CT-
GAS-ER e ISI-ER, Rodrigo Mello.

Sobre o projeto
O projeto para instalação de um 

polo Minero-Químico e Industrial 
no Rio Grande do Norte abrange 
municípios da região Oeste. Um 
dos atrativos do polo é a presença 
das matérias-primas necessárias 
(gás, minérios e sal) para a efetiva-
ção de uma série de cadeias produ-
tivas: PVC, cloro, soda, magnésio 
metálico, bromo e derivados, barri-
lha, vidro e sabão em pó.

Há previsão de ser construída 
uma usina de geração de energia 
para as indústrias que se instala-
rem no empreendimento, além 
de um novo porto off shore na 
região para atender a logística 
demandada pelos investimentos 
a serem realizados. A projeção é 
que sejam necessários ao menos 
US$ 2,6 bilhões para a implemen-
tação do polo. Estudos prelimi-
nares apontam que poderão ser 
gerados cerca de 7 mil empregos 
diretos e indiretos quando o pro-
jeto for concluído.

Amaro Sales pontuou ser necessário 
atualizar os estudos, construir cenários, 
sistematizar dados e mobilizar 
interesses para a efetividade do 
projeto desta relevância para o RN
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JOSÉ ALDENIR 

O avanço da vacinação con-
tra a covid-19, a queda no 
número de casos graves e a 

fl exibilização quase completa das 
medidas sanitárias estão devolven-
do às pessoas a segurança de viajar. 
O Aeroporto Internacional Gover-
nador Aluízio Alves,  principal por-
ta de entrada para o Rio Grande do 
Norte, registrou em julho um fl uxo 
de 195,3 mil passageiros, somente 
7% a menos do registrado em 2019 
(período anterior à pandemia glo-
bal). Os dados são do Boletim de 
Inteligência da Emprotur.

Julho é um mês considerado ‘alta 
estação’ para o turismo potiguar, por 
ser tradicionalmente época de férias 
escolares. O aumento no fl uxo de 
passageiros em relação a junho, foi 
de 39%, e de 600% quando compara-
do com julho do ano passado – mo-
mento crítico da pandemia.

O bom momento é observado 
também quando são analisadas a 
quantidade de aeronaves (1.483) e o 
aproveitamento de assentos (82%), 
percentual que tem alcançado pata-
mares cada vez maiores e se susten-
tando acima dos 80%, em média, em 
relação aos principais emissores: São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

A recuperação da malha viária 
potiguar tem se dado de maneira 
mais rápida ante outros estados. No 
comparativo de crescimento de voos 
de julho em relação a junho, a média 

no Brasil, segundo a Associação Bra-
sileira da Empresas Aéreas (ABEAR), 
foi de 42%. Enquanto isso, Natal apre-
sentou crescimento de 58%, fi cando 
atrás apenas de Fortaleza (59%) entre 
as capitais nordestinas.

Mossoró
O aeroporto de Mossoró se-

A esteira da recuperação se-
gue fi rme. Pelo menos, é o que 
mostra a previsão de oferta da 
malha aérea para setembro. Há, 
no total, 1217 voos programa-
dos, o que representa 96% da 
quantidade de voos no mesmo 
período em 2019. Isso totaliza 

201 mil assentos.
O Aeroporto Internacional 

de São Gonçalo, neste mês, es-
tará conectado a 12 aeroportos 
de 8 estados: Guarulhos, Con-
gonhas, Viracopos, Rio Galeão, 
Confi ns, Brasília, Salvador, Re-
cife, Fortaleza, São José do Rio 

Preto, Mossoró e Uberlândia.
Há uma frequência média 

de 20 chegadas de voos por dia 
no Aeroporto Internacional de 
São Gonçalo. Só de 2 a 6 de se-
tembro, véspera do feriado, são 
98 voos chegando no RN pelo 
terminal da grande Natal.  

Fluxo no Aeroporto de Natal se 
aproxima do período pré-pandemia

Estão programados 1200 voos e média 
de 20 chegadas por dia para setembro

RECUPERAÇÃO | Com 195 
mil passageiros em julho, 
fluxo ficou somente 7% 
menor que registrado em 
2019, configurando ‘quase 
normalidade’. Previsão 
de voos para setembro, 
segundo Emprotur, 
segue mesma tendência  

Dados do Boletim de Inteligência da Emprotur mostram recuperação no fl uxo de passageiros em Natal
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gue em tendência de crescimen-
to desde sua reativação em mar-
ço. No mês de julho, apresentou 
o maior volume de passageiros, 

com 80%de crescimento em rela-
ção ao mês anterior. Foram 2.250 
passageiros no período e 62 ae-
ronaves.



Fila do INSS passa de 
1,8 milhão de pedidos

Semana Brasil 2021 já começou 
com descontos de até 70%

GOVERNO| O total de processos em tramitação em julho era de 1.823.972, de acordo com 
os dados do Instituto Nacional do Seguro Social; em 25% dos casos, falta a documentação

A fi la de espera do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social) passou de 1,8 mi-

lhão de pedidos em julho deste 
ano. Também se destaca a quanti-
dade de requerimentos que estão 
travados por falta de alguma do-
cumentação: 25% dos casos. Para 
auxiliar quem está com um pedido 
em andamento ou vai solicitar um 
benefício, o INSS forneceu a lista 
com os principais documentos 
que devem ser apresentados, de 

acordo com o tipo de benefício.
O total de processos em trami-

tação em julho era de 1.823.972, 
de acordo com os dados do INSS 
enviados à reportagem. Consi-
derando os números fornecidos 
pelo INSS ao IBDP (Instituto Na-
cional de Direito Previdenciário), 
o estoque chegou a 1.844.820 
naquele mês. A diferença pode 
ocorrer por conta do dia em foi 
feita a coleta dos dados.

Segundo o IBDP, o resultado é 

0,6% maior do que a fi la de abril, 
quando havia 1.833.815 casos. Os 
dados não incluem os pedidos de 
auxílio-doença, auxílio-acidente 
e aposentadoria por incapacida-
de que estejam à espera da reali-
zação da perícia médica.

A fi la, que já chegou a atin-
gir um estoque de 2,3 milhões 
no país, também aumentou na 
comparação com janeiro deste 
ano, quando havia 1,76 milhão de 
requerimentos.

ARQUIVO

 AMANDA PEROBELLI 

O tema deste ano é “Vamos em frente com cuidado e confi ança”

COMÉRCIO

Até o próximo dia 13, empre-
sas de comércio e de varejo 
farão ofertas e promoções 

com o objetivo de movimentar a 
economia brasileira, estimular o 
consumo e gerar empregos.

Como nos anos anteriores, a 
Semana Brasil ocorre junto com 
as comemorações da Semana da 
Pátria, quando é celebrada a Inde-
pendência do Brasil, no dia 7 de se-
tembro. O tema deste ano é “Vamos 
em frente com cuidado e confi ança”. 
A iniciativa é uma parceria do go-
verno federal com o Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo (IDV), a 
Associação Comercial de São Paulo 
e o apoio de diversas entidades.

De acordo com o IDV, a pan-
demia teve impacto em todos os 
setores da economia e modifi cou 
a relação com o consumo, tor-
nando-o mais racional e menos 
emocional. “As pessoas estão 
mobilizadas para salvar negócios 
e empregos, alguns indicadores 
têm mostrado uma reação da 
economia e há uma demanda 

reprimida”, disse Marcelo Silva, 
presidente do instituto.

Semana Brasil
Criada em 2019, a Semana 

Brasil é baseada em três pilares: 
colaboração, otimismo e oportu-
nidade. Um dos objetivos da cam-
panha é celebrar a Independência 

do Brasil, estimulando o patrio-
tismo e o aquecimento da eco-
nomia, por meio de promoções 
e ofertas no comércio. Segundo 
a Secretaria Especial de Comuni-
cação Social (Secom), a expecta-
tiva do governo é de que o evento 
apresente melhores resultados 
em relação aos anos anteriores.
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A secretária-adjunta da Secre-
taria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap), Maura Sobrei-

ra, e Gilsandra de Lira Fernandes, 
coordenadora de Atenção à Saúde 
da pasta, foram exoneradas.

 As dispensas foram publicadas 
no Diário Ofi cial do Estado (DOE) 
desta sexta-feira 3 e acontecem 
após os desdobramentos de uma 
investigação sobre possíveis irre-
gularidades na contração de UTIs, 
durante a pandemia da covid-19.

Lyane Ramalho Cortez foi no-
meada para o cargo de secretária-
-adjunta. Até o fechamento desta 
edição, ainda não havia nomea-
ção para o cargo de coordenação 
de Atenção à Saúde.

As servidoras foram afastadas 
dos cargos logo no dia 25 de agosto, 
quando foi defl agrada a operação 
Lectus, da Polícia Federal em con-
junto com a Controladoria Geral da 
União. A ação foi destinada a apurar 
fraudes em dispensas de licitações, 
peculato, corrupção passiva e ativa 
e lavagem de dinheiro. Durante a 
manhã do dia 25, foram feitas bus-
cas na sede da Sesap, em Natal.

A operação, que teve repercus-
são nacional, veio após inquérito 

policial instaurado em setembro 
de 2020, com base em auditoria da 
CGU, que identifi cou direciona-
mento da contratação de empresa 
para fornecimento de leitos de 
UTI para o Hospital Coronel Pe-
dro Germano (da Polícia Militar), 
ausência de capacidade técnica e 
operacional da empresa contrata-
da e indícios de desvios.

Os levantamentos indicaram 
que a empresa contratada não tinha 
experiência em implantação de lei-
tos de UTI, bem como não apresen-
tava estrutura econômica e fi nan-
ceira, nem capacidade técnica para 
dar suporte à vultosa contratação. A 
empresa se valia de equipamentos e 
materiais da própria Sesap, além de 
não disponibilizar todos os profi s-
sionais previstos no contrato.

Com a investigação, que tam-
bém contou com a participação da 
Receita Federal, fi cou demonstrada 
a existência de uma associação que 
direcionou duas contratações de 
leitos de UTI, no Hospital Coronel  
Pedro Germano e no Hospital João 
Machado, tendo por objetivo o pos-
sível desvio de recursos públicos 
federais destinados ao tratamento 
da covid-19 que foram repassados 
ao estado do Rio Grande do Norte.

Com essa fi nalidade, seja dire-
cionando os termos de referência 
das dispensas, seja pressionando 
indevidamente pelo pagamento 
em favor da contratada – a des-
peito do não cumprimento dos 
termos pactuados e da prestação 

de serviço defi ciente que che-
gou a colocar em risco a vida de 
pacientes internados, parte do 
grupo atuou infi ltrada na própria 
Sesap, razão pela qual a Justiça 
Federal determinou o afastamen-
to das duas servidoras.

Segundo a PF, as investigadas 
poderão responder, na medida de 
suas responsabilidades, por fraudes 
nas duas dispensas de licitação, pe-
culato, corrupção ativa e passiva, 
além de lavagem de dinheiro e, se 
condenados, poderão cumprir pe-
nas superiores a 10 anos de reclusão.

O prejuízo causado aos cofres 
públicos ainda está sendo apu-
rado. O contrato da prestação de 
serviços no Hospital Dr. João Ma-
chado está em execução e poderá 
chegar a R$ 4 milhões.

“Próximos passos”
A Sesap, por meio de nota,  

afi rmou que acompanha a apura-
ção da Polícia Federal e da Con-
troladoria Geral da União, “coope-
rando com todas as informações 
requisitadas”. Segundo o comuni-
cado, o processo corre em segredo 
de justiça, o que impede quaisquer 
outros posicionamentos da secre-
taria a respeito do caso. “A Sesap 
aguarda os próximos passos e re-
força que segue apoiando todo e 
qualquer procedimento de apura-
ção promovido pelos órgãos públi-
cos de controle, prezando sempre 
pelo bom trato do dinheiro públi-
co e pela saúde dos potiguares”.

Secretária-adjunta da Sesap é 
exonerada após operação que 
investiga contratos de UTIs 

INVESTIGADAS | Além 
de Maura Sobreira, a 
coordenadora de Atenção 
à Saúde, Gilsandra de Lira, 
também foi dispensada

Maura foi afastada do cargos logo 
no dia 25 de agosto, quando foi 
defl agrada a operação Lectus

AGORA RN

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
RAQUEL ANDRE RODRIGUES (LUIZ PORFIRO GAS), CNPJ: 41.325.682/0001-90, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada – LS com prazo de validade até 27/08/2027, para armazenamento e revenda de Gás 
Liquefeito de Petróleo-GLP, Classe I, localizada no Sitio Santa Maria, 123, Casa A – Centro - CEP: 59.247-000 
– Lagoa Salgada-RN. 

Raquel André Rodrigues 
Diretora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021

A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e na forma 
do que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna pública a Tomada de Preços Nº 
001/2021 – Processo Administrativo Nº 090/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-
SEPT ROSADO/RN, no dia 23 de setembro de 2021, às 09h na sala da Comissão Permanente de 
Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado localizada à Rua 
Manoel Joaquim, nº 665, Centro. O Edital contendo maiores informações se encontra à disposição 
dos interessados na Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, sito à Sede na Rua 
Manoel Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN ou pelo e-
mail eletrônico: cpldixsept@gmail.com.

Governador Dix-Sept Rosado-RN, 03 de setembro de 2021
NELIANE PRISCILA DE MEDEIROS GUIMARAES
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021

A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e na forma 
do que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna pública a Tomada de Preços 
Nº 002/2021 – Processo Administrativo Nº 091/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA JOSUÉ DIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, no dia 23 de setembro de 2021, às 
14h na sala da Comissão Permanente de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de 
Governador Dix-Sept Rosado localizada à Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro. O Edital 
contendo maiores informações se encontra à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal 
de Governador Dix-Sept Rosado/RN, sito à Sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 
59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN ou pelo e-mail eletrônico: cpldixsept@gmail.com.

Governador Dix-Sept Rosado-RN, 03 de setembro de 2021
NELIANE PRISCILA DE MEDEIROS GUIMARAES
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2021

A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e na forma 
do que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna pública a Tomada de Preços Nº 
003/2021 – Processo Administrativo Nº 093/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ (CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS, 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE 
E URBANISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, no dia 
24 de setembro de 2021, às 09h na sala da Comissão Permanente de Licitações na Sede da 
Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado localizada à Rua Manoel Joaquim, nº 665, 
Centro. O Edital contendo maiores informações se encontra à disposição dos interessados na 
Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, sito à Sede na Rua Manoel Joaquim, nº 
665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN ou pelo e-mail eletrônico: 
cpldixsept@gmail.com.

Governador Dix-Sept Rosado-RN, 03 de setembro de 2021
NELIANE PRISCILA DE MEDEIROS GUIMARAES
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

O lançamento de produtos 
no mercado, que recuou 
por causa da pandemia 

mas já ensaiava recuperação no 
primeiro semestre, mergulhou de 
novo em agosto.

A queda foi de 10% em relação a 
julho, conforme o indicador da Asso-
ciação Brasileira de Automação-GS1 
Brasil, que mede os registros de no-
vos códigos de barra.

De acordo com Virginia Vaa-
monde, presidente da associação, os 
números sugerem um arrefecimento 
no otimismo do empresariado, que 
leva a uma moderação maior no lan-
çamento de produtos.

O indicador da intenção de co-
locar mais produtos inovadores ou 
com algum tipo de ineditismo no 
mercado costuma acompanhar ou-
tros índices como a confi ança.

O choque do início da pande-

mia, no ano passado, atingiu es-
pecialmente os setores têxtil e de 
vestuário, mas até os mercados de 
alimentos e bebidas, que geralmen-
te são mais resilientes, se retraíram.

A produção industrial, que tam-
bém costuma caminhar em con-
gruência com os lançamentos, teve 
queda de 1,3% em julho, em relação 
ao mês imediatamente anterior, 
voltando a fi car abaixo do patamar 
pré-pandemia, conforme os dados 
divulgados pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística).

INDÚSTRIA

Chegada de novos produtos 
ao mercado volta a cair

ARQUIVO

Setor têxtil foi especialmente atingido
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JOÃO RICARDO CORREIA jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Independência e vida

Às vésperas do, teoricamente, Dia da Independência, o 
Brasil enfrenta problemas antigos com novas roupa-
gens, protagonizados por personagens de caráter duvi-

doso, espalhados pelos tais “Poderes da República”. Enquanto 
isso, a nação se arrasta para um fi m de ano trágico, com a eco-
nomia patinando, desemprego,  preços dos alimentos subindo 
todos os dias, sem falar na gasolina, no etanol, no diesel, no gás 
de cozinha, na energia elétrica.  De nada adiantarão protestos 
e frases de efeito se medidas sérias forem tomadas em prol da 
população; o problema é achar gente séria para fazer valer o di-
retido dos cidadãos. Estejamos vigilantes, atentos e vivos, para 
que possamos exigir dias melhores. 

Agropecuária
No primeiro semestre de 2021, a 

agropecuária do Brasil registrou um sal-
do positivo de 176.674 postos de trabalho 
com carteira assinada. É o país que dá 
certo, do trabalho, de gente honesta e 
batalhadora.

Agropecuária 2
O resultado é o melhor para o seg-

mento em sete meses desde 2011. Os 
números também representam um cres-
cimento de 107% sobre igual período do 
ano passado. 

Recursos
Portaria do Ministério da Saúde, pu-

blicada no Diário Ofi cial da União desta 
sexta-feira 3, destina mais de R$ 1,1 bilhão 
para fundos de Saúde dos estados, Dis-
trito Federal e municípios. Os recursos 
serão repassados em parcela única para o 
enfrentamento da pandemia de covid-19.

Recursos 2
O  montante está previsto na Medida 

Provisória 1062/21, editada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro no mês passado, que 
libera mais de R$ 9,1 bilhões para o com-
bate à covid-19.

Recursos 3
O Fundo Nacional de Saúde fi ca com 

a maior parte dos recursos: mais de R$ 8,3 
bilhões. O dinheiro deve ser aplicado em 
atenção à saúde para procedimentos em 
média e alta complexidade, estruturação 
de serviços de urgência e emergência, 
pagamento do piso de atenção primária 
à saúde, educação e formação em saúde.

Recursos 4
O problema é saber se esses bilhões  

de reais servirão apenas para combater a 
covid-19 ou também alimentarão“ratos” 
que vivem assaltando os cofres públicos.

Frase
Da cantora e compositora Adriana Cal-

canhoto: “Gosto de ler as críticas porque 
não podemos, de maneira nenhuma, fi car 
rodeados de pessoas que dizem que tudo 

está ótimo e maravilhoso”.

Catarata
Os últimos resultados da 

Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS) 2019, divulgada pelo IB-
GE,  mostram que 47,2% dos 
potiguares com mais de 60 
anos haviam recebido diag-
nóstico de catarata.

Catarata 2
 A pesquisa indica que essa 

proporção está acima da média 
do Nordeste (39,3%) e do Brasil 
(34,6%), sendo uma das três 
maiores do país entre as unida-
des da federação.

Até...
Obrigado pela compa-

nhia. Nossa próxima edição 
circulará na quarta-feira, 8 de 
setembro. Saúde, paz e paci-
ência para todos nós. Até lá, se 
Deus quiser.

REPRODUÇÃO

A gestão atual de Macaíba 
fi nalizou a reforma no Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS 
II) e vai reinaugurar a estrutu-
ra na próxima sexta-feira (10). 
O espaço foi entregue a atual 
administração em total estado 
de deterioração. 

A unidade foi totalmente 
revitalizada.

As obras foram iniciadas 
em julho e fi nalizadas em 
agosto. O Caps agora está 
totalmente revitalizado e ofe-
recendo um serviço humani-
zado aos pacientes. A reforma 

contou com pintura por toda a 
estrutura, melhoria nas salas 
de atendimento e no espaço 
para os pacientes. O CAPS II 
também está intensifi cando as 
ações do Setembro Amarelo, 
campanha brasileira de pre-
venção ao suicídio. 

A cerimônia de reinaugu-
ração do local será realizada 
no dia 10 (Dia Mundial de Pre-
venção ao Suicídio) e, junto ao 
evento, o CAPS II irá promover 
uma ação da Praça Paulo Ho-
landa Paz, debatendo sobre 
o Setembro Amarelo com a 

população macaibense e fa-
lando as atividades do Centro 
de Atenção. Além disso, du-
rante todo o mês o Centro e 
as Unidades Básicas de Saúde 
estarão realizando ações da 
campanha.

O CAPS II oferece diversos 
tipos de atividades terapêuti-
cas: psicoterapia individual ou 
em grupo, ofi cinas terapêuti-
cas, atividades comunitárias, 
orientação e acompanhamen-
to do uso de medicação, além 
do atendimento domiciliar e 
aos familiares.

Macaíba: governadora Fátima 
Bezerra anuncia criação da 
Delegacia da Mulher na cidade

Em transmissão ao vivo pelo 
Instagram nesta quarta-fei-
ra 1°, a governadora Fátima 

Bezerra anunciou a criação de 
uma unidade da Delegacia Espe-
cializada no Atendimento à Mu-
lher (DEAM) em Macaíba.

A Delegacia é uma solicitação 
do prefeito Emídio Júnior à go-
vernadora destacada pelo chefe 
do Executivo Municipal em vídeo 
publicado no perfi l da autoridade 
no Instagram e no Facebook na 
última terça-feira 31, no encer-
ramento da caminhada alusiva à 
campanha Agosto Lilás.

Emídio celebra o anúncio e de-
clara sobre a iniciativa. “É muito 
importante para o município. Será 
um grande espaço para ajudar as 
mulheres macaibenses que sofrem 

vários tipos de violência. Que elas 
possam ter esse local para ampa-
rá-las. Nós aguardamos que o Go-
verno entregue esse equipamento 
o mais rápido possível para a po-
pulação”, declara o prefeito.

Novas delegacias também se-
rão criadas pelo Governo do Esta-
do em São Gonçalo do Amarante e 
Ceará-Mirim. A live de Fátima Be-
zerra pode ser conferida por meio 
deste link https://www.instagram.
com/tv/CTTAfCRJL5P/?utm_me-
dium=share_sheet.

PREFEITO | Emídio Júnior 
destaca importânia da 
unidade para ajudar vítimas 
de vários tipos de violência

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Governadora Fátima Bezerra atende solicitação feita pelo prefeito Emídio Júnior

CAPS II também está intensifi cando as ações do Setembro Amarelo

Gestão faz revitalização total do CAPS 2 e pacientes 
passam a contar com atendimento humanizado
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NATHALLYA MACEDO

Ancestralidade e força fe-
minina. É nesse contexto 
poderoso que surge o ter-

ceiro EP da cantora e composito-
ra potiguar Dani Cruz. Intitulada 
“Elas querem samba”, a coletânea 
foi lançada nesta sexta-feira 3 com 
quatro músicas autorais feitas 
em parceria com Jubileu Filho e 
Mônica Michelly. As canções são 
voltadas para o samba, com infl u-
ências mais modernas e misturas 
coesas de ritmos proporcionadas 
pela bagagem musical da artista 
– conquistada em uma carreira 
profi ssional que vem desde 2014.

Em 2019, Dani lançou o EP de 
estreia. “Afoita” foi criado em apenas 
um dia a partir de uma imersão cria-
tiva e lançado como um registro das 
diferentes faces de Dani. Com o sin-
gle “Debochada”, a cantora brincou 
com as características da persona-
lidade: “dissimulada, pirada, atrasa-
da, folgada, ocupada, aluada, enver-
gonhada, danada, um pouco pirada, 
debochada. Fazer o que, né?”.

Já no começo de 2021, em mar-
ço, Dani lançou o segundo traba-
lho. “Suporte a sorte” nasceu com 
três canções que remetem aos di-
ferentes momentos do dia: manhã, 
tarde e noite. “Meus dois primeiros 
EPs possuem uma sonoridade que 
bebe do samba, mas que têm infl u-
ências da MPB, do R&B, new soul... 
agora veio ‘Elas quem samba’, com 
várias referências e fruto de um 
longo processo de estudo. Foi algo 
realmente direcionado a produzir 
um trabalho puro de samba”, afi r-
mou Dani ao Agora Entrevista.

No processo de composição do 
novo disco, o objetivo era celebrar 
o samba. “Quando Dani me procu-
rou, veio com a proposta de uma 
linguagem sambista. Mas eu sabia 
que não seria um samba raiz, por-
que ela já tem essa carga da mú-
sica mundial, do jazz e da música 
afro-brasileira. Sabia que ia ser 
diferente, que seria uma evolução. 
Então foi um registro muito posi-
tivo para ela, como artista, e para 
nós, como músicos e produtores”, 
pontuou Jubileu Filho, que assina 
a direção musical do trabalho.

“Elas querem samba”, que dá no-
me ao EP, traz uma melodia forte e 
letras que transbordam bom humor. 
“Quis resgatar a cultura de chegar 
em uma roda de samba, trazendo a 
narrativa com a visão das mulheres. 
Pensei na letra resgatando a memó-

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
Casa Grande Mineração EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, 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 (RLO) para a extração da substância mineral Feldspato, em uma área de 1,44 hectares, com 
volume de extração mensal de 600m³, localizado no Sítio Pedra e Cal (Mina Salgadinho), Zona Rural do 
Município de Carnaúba dos Dantas – RN. Processo ANM: 848.204/2007. 
 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

 
DALIL HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 32.195.465/001-31, torna público que está 
requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Prévia - (LP) para o condomínio I Home Serra, zona de expansão urbana, município de 
Serra de São Bento/RN.   

______ Daniela Carvalho de Sousa______ 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

  
E F DA SILVA VAREJISTA, CNPJ: 04.485.906/0001-02, torna público que recebeu do IDEMA a LRO, com 
prazo de validade até 26/08/2023, para uma fábrica de biscoitos e bolachas, com 748,24 m² de área 
construída. Localizada à Rua Projetada 12, s/n, Zona de Expansão, Município de São José de Mipibu/RN. 

  
E F DA SILVA VAREJISTA 
CNPJ: 04.485.906/0001-02 

 

 
PEDIDO DE LICENCA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
MIRAGEM ATACAREJO LTDA, CNPJ: 11.939.808/0001-55, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO - LICENCA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, para a Atividade de Supermercado, localizada à Rua Joaquim 
Clemente, S/N, Centro – Umarizal/RN. 
 

Antônio Gomes de Amorim 
Sócio-Proprietário 

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 2020-156971/TEC/RLO-1409, com prazo de validade até 02/09/2024, em 

favor de 1 (UM) poços petrolíferos de códigos: 4-BJZ-0005-RN: 9.383.380,00 mN; 677.159,00 Me, Localizado no 
Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Juazeiro (BJZ), Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-156986/TEC/RLO-1410, com prazo de validade até 02/09/2024, em 
favor de 1 (UM) poços petrolíferos de códigos: 1-LF-0002-RN: 9.396.923,00 mN; 713.395,00 mE, com produção 
escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Lagoa do Freire (9.396.949,00 mN; 713.376,00 mE), Campo de 
Produção de Lagoa do Freire (LF), Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-156988/TEC/RLO-1411, com prazo de validade até 01/09/2024 em 
favor de 2(duas) linhas de surgência aos poços petrolíferos de código 7-LOR-0087A-RN: 9.390.298,55 mN; 
666.300,75 mE, com 2.245,46 metros; 7-LOR-0088A-RN: 9.390.117,33 mN; 666.549,17 mE, com 2.135,68 metros, 
com produções escoadas para a Estação Coletora e Compressora (ECC) Lorena (9.389.632,34 mN; 667.695,91 
mE). Localizado Polo RFQ, Campo de Produção de Lorena (LOR), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 2020-
153174/TEC/LS-0236, com prazo de validade até 16/08/2027, em favor do empreendimento Infraestrutura 
da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR68768 localizada na Rua Luiz João de Moura, s/n, Centro, no 
município de Monte Alegre – RN – CEP: 59.182-000. 
 

Cristiana Souza 
Licenciadora 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN 
 

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
 

O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte,  
F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 
0802508-22.2019.8.20.5001, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), em que é Autor(a) VIVERDE 
EMPREENDIMENTOS LTDA e Ré(u) LUANA MAGALHAES CAMARA PESSOA, que pelo presente Edital, INTIMA, 
LUANA MAGALHAES CAMARA PESSOA CPF: 060.859.749-06, residente e domiciliado na Rua São José, nº 2028, 
Bloco A, Apto 301, Condomínio Versailles, Lagoa Nova, CEP 59.063-150, Natal/RN , atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para, em 15 (quinze) dias, proceder com o pagamento da quantia indicada na petição de fls. 93/97, a saber, a 
saber, R$ 9.037,52 (nove mil, trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), atualizado em 29/06/2020, sob pena de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o montante exequendo e honorários advocatícios no mesmo percentual. Sem 
prejuízos do prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar impugnação ao presente cumprimento, 
independente de penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. E para que 
chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta 
Secretaria. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 23 de agosto de 2021, Eu, HEBERTO OLIMPICO COSTA, 
Auxiliar Técnico, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz 
que abaixo subscreve.  

JOSÉ CONRADO FILHO  
Juiz de Direito  

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
 
 
 

TALENTO | Cantora e 
compositora potiguar Dani 
Cruz acaba de lançar o 
terceiro EP da carreira. O 
disco traz uma homenagem 
ancestral às mulheres em 
ritmos arrebatadores 

Dani Cruz celebra as mulheres do samba que, por vezes, foram ofuscadas

Elas querem samba

ria de ir para a Quinta Que Te Quero 
Samba, nas quintas-feiras, aqui em 
Natal. Também resultou em uma 
provocação, em resposta àquela 
música ‘A ordem é samba’, que fala 
assim: ‘É samba que eles querem? 
Eu tenho”. Então eu trouxe a afi r-
mação: ‘Elas querem samba, tô aqui 
pra dar’”, contou a cantora. 

É ainda nesse sentido que Dani 
celebra as mulheres do samba que, 
por muitas vezes, acabaram sendo 
ofuscadas pelo protagonismo mas-
culino. A luta, ainda hoje, é para que 
ocupem todos os espaços possíveis 
no meio artístico em um sinal de 
existência e de resistência, reve-
renciando seu próprio papel como 
intérprete e compositora em uma 
jornada de valorização das mulhe-
res potiguares que fazem arte.

Já a segunda música do EP, “As-
sim é, assim será”, ilustra um lado 
mais romântico. “O foco foi falar 
sobre o amor como um exercício 
que cada pessoa faz e que não é al-
go direcionado a alguém, mas que 
é uma potência presente em cada 
um de nós”, frisou Dani. “Rezado 
de Mainha (Pra Maria)” é a tercei-
ra faixa do EP e reforça as raízes 
nordestinas da cantora, através de 
uma mensagem de fé importante. 
“Essa eu fi z em homenagem à mi-
nha avó Maria e virou uma grande 
celebração às mulheres da minha 
família”, relatou. 

Para fechar a coletânea, veio 
“Oração ao mar” com versos repre-
sentativos. “Choram de mistério 
as águas / Arrastam-me as ondas 
/ Fica comigo, Iara, Odoya / Lanço 
as redes de dor / E as oferendas no 
mar / Cuida de mim, Iara, Odoya”. 
Para Dani, a canção foi um presen-
te. “Veio pronta para mim. A poesia 
foi feita no fi m do ano passado e, 
quando eu estava no processo de 
produção do EP,  fi quei três dias 

repetindo a melodia junto com a 
letra. A música é um ponto que 
amplia a minha visão de vida e é 
por isso que insisto nesse negócio 
de ser artista independente”.

Estreia
No dia 5 de agosto, o single 

“Elas querem samba” – que já ha-
via sido lançado em preparação 
para o EP – entrou em uma playlist 
editorial do Spotify, plataforma de 
streaming de extrema importân-
cia para os artistas na atualidade. 
A playlist “Roda de samba” foi 
composta por diversos artistas 
brasileiros e trouxe, em oitavo lu-
gar, a música da cantora potiguar. 

“Para a nossa surpresa, ela 
passou para o segundo lugar da 
playlist nesta quinta-feira e segue 
lá. Pode parecer pouco para al-
gumas pessoas, mas está sendo 
espetacular para mim. Eu amo co-
memorar todas as vitórias”, contou 
Dani, ressaltando a divulgação de 
projeção nacional proporcionada 
pela plataforma. A música já tem 
mais de 7 mil audições no Spotify. 

Nesta sexta-feira, a cantora tam-
bém lançou os chamados “visuali-
zers” no canal do YouTube - vídeos 
sem estruturas narrativas, mas com 
imagens que remetem ao projeto 
musical. O EP “Elas Querem Sam-
ba” é  uma realização da DC iltda, 
com recursos da Lei Aldir Blanc Rio 
Grande do Norte, Fundaç ã o José  
Augusto, Governo do Estado, Secre-
taria Especial da Cultura, Ministério 
do Turismo e Governo Federal.

FÁBIO EWERTON/AGORA RN

Terceiro EP de Dani Cruz
Para ouvir: https://onerpm.
link/481797071832
Para ver: https://www.youtube.
com/c/DaniCruzcanta

Elas querem samba

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
MENDES & FONSECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 24.495.443/0002-40 torna público que 
Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 03/09/2027 em 
favor do empreendimento com a atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDOS, Localizado na RUA PRINCIPAL SN - RODOVIA RN 160 COM A RODOVIA BR 101 KM 69 
LOCALIDADE DE ESTIVAS CEP: 59.575-000 no município de EXTREMOZ/RN.  
 

EDIVAN MENDES DE MOURA 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 
31/08/2027, para extração mineral de Caulim em uma área de 6,00 hectares, na localidade Sítio Bolandeira, 
zona rural Equador – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 840.265/1993. 
 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Você começa o  m de semana esbanjando simpatia 
e carisma, cortesia da Lua brilhando em seu paraíso! 
Se ainda tem serviço pela frente antes de cair na farra, 
saiba que vai ser mais fácil ter sucesso se você lida 
com trabalhos que exigem criatividade.

Você começa o  nal de semana com mais leveza 
e diversão, Libra! A Lua anima os relacionamentos 
com os amigos -- curtir a companhia da galera 
será o melhor jeito de aquecer o coração.

Sabadou, meu cristalzinho, mas as estrelas indicam que 
há muito trabalho pela frente antes de você entrar na 
vibe do  m de semana. Procure se concentrar nas tarefas 
mais práticas primeiro pra encarar o trabalho e dar conta 
de tudo o que precisa fazer, seja no serviço ou em casa.

Sabadou, Escorpião, mas você vai se concentrar 
nos seus objetivos hoje e será difícil deixar as 
preocupações de lado só pra  car de papo pro ar. 
Se quer se destacar na vida pro ssional e causar 
boa impressão por aí, concentre-se no trabalho.

Se precisa encarar o trabalho nesse sabadão, 
Gêmeos, saiba que vai dar um show na hora de 
expressar suas ideias, agir com jogo de cintura 
e fazer contatos importantes com clientes ou 
pessoas que atuam na sua área.

Se tem serviço pendente, foque no trabalho em 
equipe logo cedo, especialmente nas tarefas que 
precisam de colaboração. À tarde, tente manter os 
pés no chão para não exagerar na diversão nem 
deixar a saúde em segundo plano.

Sabadou, meu bem, mas o seu bolso vai pedir uma atenção especial 
hoje, o que pode atrapalhar alguns planos de lazer. Como nem 
tudo acontece da maneira que a gente gostaria, é melhor redobrar 
a cautela com tudo que envolva herança, impostos, papelada de 
seguros, documentos importantes e orçamento pessoal.

Logo cedo, aproveite para encerrar tudo o que estava 
pendente em casa. Esse é o momento de fechar um ciclo 
antes de partir para uma nova etapa -- e isso vale para 
todas as áreas da vida. Para um sucesso certeiro, aproveite 
e conheça o Banho de Prosperidade de nossa loja.

Seja em casa ou na vida social, você adora brilhar e 
ser o centro das atenções, especialmente se puder 
dar ordens, não é? Mas neste sábado, a Lua briga 
com Saturno e Urano, sinal de que será preciso 
escolher bem as palavras e investir na diplomacia.

A palavra de ordem hoje é cooperação. Com um 
pouco de jogo de cintura, você tem tudo para 
melhorar seus relacionamentos e dar um chega 
pra lá na solidão. 

Sabadou e a Lua segue em seu inferno astral, Virgem, 
além de brigar com Saturno e Urano hoje. O resultado 
é que sua intuição se torna mais forte e você pode 
descobrir algo que não esperava, mas o resultado 
disso pode ser uma baita confusão, meu cristalzinho.

Tarefas domésticas ou outras obrigações chatas 
podem tumultuar o sabadão, Peixes, mas não dá 
para ignorar tudo só porque você quer curtir a 
vida. 

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
Já de algum tempo a seleção 
brasileira de futebol deixou de 
ser uma campeã de audiência. 

Ao contrário...... Porém, alguns 
setores da Globo entendem 

que os números deste domingo 
poderão ser melhores pela maior 

presença dos jogadores que atuam 
aqui...... Alguns “estrangeiros” 
foram impedidos de atender a 
convocação...... Não fosse por 

tantas razões, trata-se de um Brasil 
e Argentina.Th uany Parente, que 
fez “Apocalipse” na Record, está no 

Teatro Liberdade, em São Paulo, 
com o musical “Cinderella”, dirigido 

por Charles Möeller e Claudio 
Botelho.Globo vai usar vários 

atores importantes em participações 
especiais em “Desalma” e “Segunda 

Chamada”...... É também uma 
forma de otimizar o elenco da casa.
Aliás, a Globo está mantendo para 

este mês o início das externas de 
“Pantanal”...... Elenco e equipe já 

estão avisados da viagem

Meio assim
Na Band, meio que lobinho 

independente, Diego Guebel con-
tinua tocando os seus projetos. 
O primeiro deles, já anunciado, 
será com o Zeca Camargo. Estreia 
anunciada para novembro.

Mas existem outros. Tem 
apoio de Johnny Saad.

Estreia
O SBT promove neste sábado 

a estreia do “Cereja do Bolo”, ter-
ceira temporada. A novidade é a 
apresentação, que fi ca por conta 
de Dony De Nuccio.

No ar, sempre antes do “Mão 
na Massa”, às 21h30.

Cinema
O Inffi  nito Film Festival, que 

começa neste sábado e vai até o dia 
18, tem defi nida extensa progra-
mação, em formato híbrido, com 
exibições de fi lmes e shows pre-

senciais ao ar livre em Nova York e 
Miami e sessões de cinema online.

E Marieta Severo será a home-
nageada desta sua 25ª edição.

Parece que sim
Dona de um dos arquivos 

mais ricos entre todas as TVs, há 
um trabalho na Band, incluindo a 
quebra de algumas resistências, 
para a volta do “Gol – O Grande 
Momento do Futebol”.

Programa que fez história com 
Alexandre Santos e, por último, 
Milton Neves na sua apresentação.

Capítulo especial
Record anuncia para esta 

próxima segunda-feira a exibição 
de um capítulo especial de “Gê-
nesis”. Um dos mais tocantes da 
novela, dramático, inclusive, nos 
interiores da sua gravação.

O dia em que José será vendido 
como escravo.

Trabalho em cima
Ainda a propósito da drama-

turgia da Record, “Quando Chama 
o Coração” estreou recentemente, 
está em curso, mas as atenções já 
estão voltadas para a sua substitu-
ta, “Todas as Garotas em Mim”.

As primeiras providências pa-
ra a sua produção começam a ser 
tomadas. Toda a história gira em 
torno da vida de sonhos de uma 
digital infl uencer de Florianópo-
lis. Público família.

Mais uma
Multishow vem com mais 

uma temporada do “Se Sobrevi-
ver, Case”.

Desta vez com gravações no 
Piauí, no Parque Nacional Serra 
da Capivara, em uma área que 
ocupa quatro municípios, Canto 
do Buriti, Coronel José Dias, São 
João do Piauí e São Raimundo 
Nonato.

“Canal Livre”: título 
muito bom para um 
programa nem tanto

Já disse e repito: “Canal 
Livre”, como nome de pro-
grama, foi um achado. Criado 
por Fernando Barbosa Lima, 
na década de 1960, até hoje 
continua imbatível.

Assim como a sua propos-
ta, a de entrevistar ilustres 
personalidades do mundo 
político, sempre foi acertada-
mente mantida. O modelo de 
apresentação e os próprios 
apresentadores é que muda-
ram com o tempo.

CANAL LIVRE/REPRODUÇÃO

Começou com Roberto 
D’Ávila. Depois vieram Belisa 
Ribeiro, Marília Gabriela, Flá-
vio Gikovate, Joelmir Beting 
e tantos outros, até chegar ao 
atual.

Atual, mas que, seguramen-
te, não é o seu melhor. De todos, 
chega a ser o pior. E o programa 

está engessado. Desinteressan-
te.

Vai ao ar gravado, tarde da 
noite aos domingos e mesmo 
recebendo, na maioria das ve-
zes bons convidados, nunca 
alcança maior repercussão.

Prova provada é o que 
aconteceu recentemente com 
as entrevistas do governador 
João Doria. Foi ao “Canal Livre” 
antes e ao “Roda Viva” depois. 
A da Cultura deu muito mais o 
que falar.

Por que tanta resistência 
em mudar e realizar as remo-
delações que são necessárias? 
O jornalismo da própria Band é 
quem mais está perdendo com 
isso.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Happy    Birthdayy     BBBBBBBBBBBBBBB
Álvaro Dias, Laise de Paula, 

Igia Siminea, Danusa Alvarenga, 

Hugo Manso, Haroldo Filho 

e Luis Couto.

BOAS & CURTAS
 O cerimonialista Max Soares é inventivo até quando o 

assunto é convite. Já circulam por aí os kits convidando para 
o próximo dia 26/09, na festinha que vai promover no Espaço 
Neuma Leão. Os convidados recebem tintas spray para grafi tar 
as informações do evento!
 Os amantes da música do Rei Roberto Carlos têm encontro 

marcado, de segunda a sexta, na FM 91.9, com o programa “O Som do 
Rei”, conduzido pelo experiente Marcos Araujo. Durante meia hora só 
toca os melhores sucessos de RC.
 Falando em música, um quarteto poderoso vai movi-

mentar o palco Sunset, no Rock in Rio 2022, no dia 8 de setem-
bro. Se apresentam as brasileiras Duda Beat, Gloria Groover e 
as inglesas Joss Stone e Corinne Bailey Rae. Portanto a noite é 
delas amores!
E segue no assunto...já disponível em todas as plataformas de 

música, o EP da cantora potiguar  Dani Cruz. Intitulado “Elas querem 
Samba” tem canções autorais inspiradas nab representatividade femi-
nina, fé e cultura nordestina.
 Os horários de funcionamento do Parque Estadual 

Dunas do Natal e do Cajueiro de Pirangi, em Parnamirim, não 
sofrerão alterações no período do dia 04 a 07 de setembro, no 
qual é comemorado o feriado da Independência do Brasil.

Tudo o que importa é como você 
reage diante do que o outro te faz! “

“

B-DAY - ÁLVARO DIAS

B-DAY - HAROLDO FILHO

B-DAY - DANUSA ALVARENGA

B-DAY - LUIZ COUTO

Para HAROLDO VARELA cozi-
nhar vai além da manipulação 
de ingredientes e criação de 

receitas. Afeto é fundamental. Atu-
ante na área de hotelaria - integrou 
a primeira turma do Barreira Roxa 
- e passou por empreendimentos 
em Londres, Portugal e São Paulo, 
chegou a estagiar no prestigiado 
Marksuel Plaza. Mas quis o talento 
que seu lugar fosse diante de um 
fogão.  Aprendeu por intuição e faz 
por puro prazer. Em Natal fi cou co-
nhecido pelo trabalho na formatação 
do Camarões. O que é incrível, já que 
ele não tem hábito de frequentar 
restaurantes na capital potiguar. De 
fala mansa, inteligência rara e humor 
ácido no ponto, esse empreendedor 
do ramo de alimentação se reinven-
tou e hoje comanda a charmosíssima 
e aconchegante Casa Haroldo, um 
lugar diferente de tudo o que há por 
aqui, onde recebe de 12 a 26 pessoas, 
oferecendo o seu melhor: servir com 
amor, do jeito que gosta. Este é o chef 
@haroldo_varela.

Como você se defi ne? 
Um curioso da gastronomia

Como você se defi ne na cozinha? 
Cuidadoso,  eu provo tudo, o que 
apresento tem que ser uma comi-
da saborosa.

Que tipo de comida te agrada? 
Bem feita

Quem você admira no seu seg-
mento  Leonardo Paixão. 

Chef  BH

O que é comida ruim? 
Feita sem amor

Como surgiu a ideia da casa Ha-
roldo?

Já recebia minha família com 
muita frequência, então resolvi 
abrir para o para os amigos.

O que mais bacana da Casa? 
O cuidado com o cliente. Meu de-
sejo de satisfazê-los 

O que você não come de jeito ne-
nhum?

Como tudo, sou bom de garfo

O que é chique à mesa? 
Ser autêntico, se não sabe como 
comer, observar os outros que 
estão por perto.

Prato preferido? 
Frutos do Mar

Uma coisa engraçada em Natal 
no seu segmento? 

Uma cliente fez uma reserva para 
um grupo de amigas,  numa sexta 
feira. Uma semana antes, tinha 
um jantar reservado para o pre-
sidente e diretores da da Cosern. 
Quando abro o portão, a cliente 
aparece e diz “chegamos”, e eu 
disse NÃO, NÃO É HOJE , e sim, 
na próxima sexta. Ela sorriu e 
falou: eu sei, mas hoje vim acom-
panhando  meu marido que é um 
dos diretores. Susto grande!

TUDO COM HAROLDO VARELA
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RODRIGO FERREIRA
@rodrigoferreirarn

@rodrigoferrelra
rodrigoedu18@gmail.com

Volta do público aos estádios beneficiará 
principalmente clubes da 2ª divisão

Ao longo desta 
semana, o que 
mais se co-

mentou no meio do 
futebol potiguar foi a 
liberação da presença 
do público nos está-
dios do RN por parte 
do Governo, a partir 
de 17 de setembro. Há 
uma expectativa gran-
de no ABC e no América para que o retorno alcance a atual edição 
da Série D. Agora, cá entre nós, vejo que, pelo menos a princípio, 
os benefi ciários reais dessa medida serão os clubes que disputarão 
a segundona do Campeonato Potiguar. Como ABC e América de-
pendem do aval da CBF, provavelmente vão “penar” mais um pouco 
nessa questão. Os demais clubes potiguares, não. Esses só precisam 
da autorização da FNF, que por sua sinal já acenou positivamente as 
estas agremiações.

DIVULGAÇÃO

Prioridade
Enquanto aguardam pela von-

tade da CBF em liberar a volta 
dos torcedores aos estádios nas 
competições nacionais, ABC e 
América aproveitam para emular 
seus programas de sócios com a 
promessa de privilegiar o associa-
do no processo de volta do público. 
Como uma das exigências tem sido 
a ocupação mínima das praças, os 
torcedores “fi delizados” devem ter 
prioridade de acesso.

Finalmente
Recebi com alegria a informação, 

ainda que de maneira informal (pelo 
menos até o fechamento da coluna), 
de que os repórteres setoristas pode-
rão voltar a cobrir os treinamentos 
do ABC de forma presencial (ainda 
não sei como será no América). Há 
algumas semanas, embarquei num 
movimento de protesto à proibição 
do acesso dos jornalistas aos CTs. 
Com a vacinação avançada, esse veto 
tornou-se absurdo.

O paulista Th iago Paulino foi o 
melhor competidor na prova 
de arremesso de peso da classe 

F57 (cadeirante) e conquistou, nesta 
sexta-feira 3, medalha de ouro na Pa-
ralimpíada de Tóquio. O brasileiro, que 
também é o atual campeão mundial, 
cravou 15,10 metros no Estádio Olím-
pico de Tóquio, na capital japonesa.

O pódio também teve a presen-
ça de outro compatriota de Th iago. 
O paulista Marco Aurélio Borges fez 
o terceiro melhor arremesso, 14,85 
metros, e levou, aos 43 anos, a pri-
meira medalha de bronze em para-
limpíadas. Já a prata fi cou o chinês 
Guoshan Wu (15,0 metros).

A medalha de ouro de Paulino foi 
a 21ª do Brasil e nona do atletismo 
brasileiro em Tóquio 2020, igualando 
o feito de Londres 2012. Desta forma, 
a atual edição dos Jogos se torna a 
melhor campanha da história do 
Brasil em paralimpíadas. Em Lon-
dres, os brasileiros conquistaram 21 
ouros, 14 pratas e oito bronzes, já em 
Tóquio levaram, até o momento, 21 
ouros, 14 pratas e 26 bronzes.

Th iago Paulino dos Santos é 

A zagueira potiguar 
Antônia Silva (FO-
TO), de 27 anos, é 

uma das convocadas da téc-
nica Pia Sundhage para os 
dois amistosos da Seleção 
Brasileira contra a Argenti-
na, que acontecem no mês 
de setembro, no estado da 
Paraíba. Antônia é jogadora 

do Madrid CFF, da Espa-
nha, e, apesar de convo-
cada várias vezes para 
treinamentos e jogos 
com o Brasil, fi cou de fo-

ra do time que representou 
nosso país nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio. 

A Seleção Brasileira Fe-
minina joga com a Argentina 
no dia 18 de setembro no Es-
tádio Almeidão, em João Pes-
soa, e no dia 21, no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de. Antônia Silva nasceu na 
cidade de Riacho de Santana, 
no Rio Grande do Norte. 

Confira a lista completa 
com as jogadoras convocadas 
por Pia Sundhage: 

Potiguar é convocada 
para amistosos da 
Seleção Brasileira 

FUTEBOL | Antônia é jogadora do Madrid CFF, da 
Espanha, e já havia sido convocada outras vezes

GOLEIRAS – Leticia, Aline, Lorena
DEFENSORAS – Tamires, Bruna, Laureen, Daiane, Yas-
mim, Katrine, Antônia
MEIAS – Marta, Andressinha, Angelina, Duda, Ivana Fu-
so, Th aís, Ary
ATACANTES – Nycole, Debinha, Caroline, Geyse, Ludmila
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Thiago Paulino é ouro e 
Marco Aurélio é bronze

ARREMESSO DE PESO

natural de Orlândia, em São Paulo. 
O atleta de 35 anos amputou a per-
na esquerda abaixo do joelho em 
2010 por causa de um acidente de 
moto. No ano seguinte, ele iniciou 
no atletismo a convite de um pro-
fessor de Educação Física.

O medalhista de bronze Marco 
Aurélio Borges também precisou 
realizar uma amputação, na perna 
direita, devido a um acidente de 
moto, em 1998. Sete anos depois, 
ele começou no atletismo paralím-
pico no arremesso de disco. Borges 
nasceu na capital São Paulo.

TAKUMA MATSUSHITA/CPB

Thiago Paulino é natural de Orlândia

Incoerência
E além de absurdo, ele tam-

bém era muitíssimo incoerente. 
Não é de agora que os clubes recla-
mam na imprensa sobre a difi cul-
dade de se conseguir receitas dada 
a ausência do torcedor no estádio.  
Ora, como é que você pode cobrar 
a volta de, sei lá, 3, 4 ou 5 mil pesso-
as num estádio ao mesmo tempo 
em que proíbe a entrada de 5 jor-
nalistas a um treinamento? Uma 
contradição no mínimo patética.

Negociação
Trouxe no meu Twitter ao longo 

desta semana a informação, em ab-
soluta primeira mão, de que o ABC 
negocia com o Ferroviário-CE uma 
troca de jogadores. Vai Fumaça para 
lá, e vem Berguinho para cá. A troca 
está bem encaminhada e agrada 
todas as partes. Na minha opinião, 
quem ganha é o ABC, que se desfaz 
de um atleta pouco utilizado por ou-
tro com potencial de crescimento.

Agradecimento
Ainda é tempo para agradecer 

a todos que compareceram, na úl-
tima quinta-feira (2), ao evento de 
lançamento do livro de Jorginho, 
ídolo do ABC, e que tive a honra 
de ter sido autor ao lado de Jorge 
Filho. A AFURN recebeu um mo-
vimento grande de torcedores, 
dirigentes, familiares e amigos. 
Um momento inesquecível para 
celebrar o legado do craque. Meus 
sinceros votos de gratidão.
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