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Recuperação já começou no RN, onde a taxa média de ocupação dos hotéis fi cou em 60% no feriadão de 7 de setembro

Continua “guerra” contra a covid-19 Natália Bonavides, deputada do PT

GERAL. 11 | Prefeitura de Natal vai 
começar neste sábado 11 a vacina-
ção de adolescentes com idade de 
17 anos com comorbidade ou com 
defi ciência permanente e os priva-
dos de liberdade.  Na segunda-feira 
13, além dos drives, os adolescentes 
podem procurar também umas das 
35 salas de vacinação, sendo neces-
sário comprovar que pertencem a 
esses grupos. 

POLÍTICA. 6 | Afi rmação é  deputada 
federal Natália Bonavides, sobre a 
mudança de tom e aparente recuo 
do presidente Jair Bolsonaro, após 
os ataques ao Supremo Tribunal 
Federal e seus ministros, em especial 
Alexandre de Moraes e Luís Roberto 
Barroso, durante os protestos por ele 
convocados no dia 7 de setembro. 
Opositores acham que o gesto de 
Bolsonaro não passa de fi ngimento.

POLÍTICA. 4 | Guamaré, no interior 
do RN, é uma cidade rica de um 
povo pobre. Município próspero 
fi nanceiramente, mas atrasado em 
quase tudo. E não foi por falta de di-
nheiro.  R$ 1 bilhão e 400 milhões de 
reais foi o valor administrado pelos 
irmãos Hélio Willamy Miranda da 
Fonseca e Eudes Miranda da Fonse-
ca, na prefeitura do município, em 
menos de sete anos.

CIDADES. 9 | As ações seguem cro-
nograma estabelecido em acordo do 
município com o Ministério Público, 
quando foi assinado um Termo de 
Ajuste de Conduta que resultou no 
desbloqueio do estádio no primeiro 
semestre deste ano, pela Justiça, pa-
ra sediar eventos. O plano de ação 
é escalonado e tem metas a serem 
cumpridas a partir de seis meses a 
um ano e seis meses de prazo.

Começa vacinação 
de adolescentes 
com comorbidades

Natália: “Não há 
nota que desfaça a 
ameaça golpista”

Guamaré: irmãos 
Miranda, a dupla 
de R$ 1,4 bilhão

Mossoró prossegue 
cronograma de obras 
no Estádio Nogueirão

LEIA AGORA

 O ex-prefeito Carlos Eduardo não foi 
à missa pelo aniversário do prefeito 
Álvaro Dias. O que é que tá havendo?
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TULIO
LEMOS

 Muitos fatos envolveram a tomada de 
posição do presidente Jair Bolsonaro, 
apelando à paz política. 
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NEY
LOPES

 Recuo de Bolsonaro depois das 
manifestações de Sete de Setembro 
não desorientou apenas a militância.
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 Mascotes do Hospital Infantil Varela 
Santiago, Val e San rasparam os 
cabelos para o Setembro Dourado. 

PÁGINA 15

SIMONE
SILVA

 PF defl agra operação para investigar 
posíveis irregularidades cometidas 
no SENAI e Instituto Euvaldo Lodi.
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ECONOMIA. 7 | Estimativa é do presidente da ABIH no Rio Grande do Norte, Abdon Gosson, 
que espera “um crescimento, a partir de agora, gradual e constante; cada dia melhor”

Recuperação do turismo 
deve acelerar a partir da 
2ª quinzena de setembro



OPINIÃO

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a re exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Dir.Administrativo

Lissandra Viana
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

Enquanto caminhoneiros 
tostavam a cabeça no sol fe-
chando rodovias pelo Brasil, o 

ex-presidente Michel Temer viajava 
confortavelmente a bordo do avião 
presidencial atendendo a convoca-
ção de um mandatário afl ito.

Depois de passar semanas con-
vocando suas bases para um Sete 
de Setembro apoteótico, incitando 
no imaginário de seus seguidores a 
visão de ministros togados saindo 
acorrentados do STF no meio de 
um corredor polonês de camisas 
amarelas, olha com quem Bolsona-
ro foi se aconselhar.

Michel Temer era o presidente 
do Brasil e Bolsonaro o candidato 
a sucedê-lo quando movimentos 
de caminhoneiros subtraíram um 
ponto percentual do PIB numa gre-
ve que desabasteceu as dispensas 
das famílias brasileiras.

Nessa época, Temer era tratado 
como lixo por Bolsonaro, que na úl-
tima terça-feira chamou o indicado 
dele à Suprema Corte (Alexandre 
de Moraes) de “canalha” para mi-
lhares de pessoas de um carro de 
som na Avenida Paulista.

Poucas horas depois, Temer en-
trou num voo em avião presidencial 
para apagar um incêndio. Só que 
os caminhoneiros revoltados pelas 
rodovias do país simplesmente não 
acreditaram no áudio de zap em que 

Bolsonaro pedia para eles recuarem.
“Não pode ser verdade, deve ser 

fake news dos canalhas”, pensaram.
Precisou o ministro Tarcísio de 

Freiras, que Bolsonaro pensa em 
lançar para o governo de São Paulo, 
trazer a triste notícia às 10 da noite: 
sim, é verdade!

A carta tendo como inspirador 
o ex-presidente Michael Temer, que 
causou perplexidade no bolsona-
rismo e irritou até os milicos pela 
sua ‘pusilanimidade’, foi um alívio 
para o presidente da Câmara, que 
bebe direto de canudinho no orça-
mento federal.

Ele não quer ser obrigado a en-
trar com o pedido de impeachment 
enquanto o paciente tiver sangue nas 
veias.

Temer não é o errado. Graças a 
ele as bolsas se pacifi caram e o dólar 
recuou. E o presidente estabanado, 
bravateiro e arruaceiro foi obrigado 
a recuar por alguns instantes, pelo 
menos até a live da última quinta-fei-
ra, quando reassumiu seu alter ego e 
voltou a falar grosso.

 “Ninguém pode servir a dois 
senhores; porque ou há de aborre-
cer-se de um e amar ao outro, ou se 
devotará a um e desprezará ao outro” 
(Mateus 6,24).

As consequências podem já vir 
na próxima pesquisa para presidente 
em 2022.

Não se serve a dois senhores, presidente

Nas redes
Mas  nas redes sociais muito 

bolsonarismo raiz optou pelo 
silêncio, como aquele torcedor 
que foge da trollagem do adver-
sário. Uma análise da consulto-
ria Arquimedes revelou que, dos 
95 mil tuítes postados depois da 
retratação de Bolsonaro, 85% 
partiram da oposição e o res-
tante exibiu insatisfação pela 
carta do presidente.

Leitura
Lendo a carta de recuo do 

presidente com atenção é possí-
vel intuir que o texto nunca pode-
ria ter sido escrito por Bolsonaro, 
cujo português é mais do que 
sofrível, como também não teve 
a mão de assessores, que conhe-
cem bem melhor o chefe. A trama 
foi mesmo de Michel Temer, que 
fez questão de ser até mais bruto 
para não denunciar a autoria.

Grande pergunta
Mas por que diabos Temer, 

que foi escorraçado e teve o fi nal 
de seu governo terrivelmente 
prejudicado pela paralisação dos 
caminhoneiros estimulada pelo 
presidente, ajudaria  Bolsonaro?

Simples: octogenário, o ex-
-presidente tem a inteligência 
e a sabedoria política para sair 
bem na foto. E olhar as antigas 
ofensas do seu sucessor como 
um grande elogio.

Vingança
Já outros não tiveram a mes-

ma compaixão de Temer. O go-
vernador de São Paulo, João Dó-
ria (PSDB), por exemplo, afi rmou 
que o “leão virou um rato”.

Já o deputado Rodrigo Maia 
(sem partido-RJ), ex-presidente 
da Câmara, disse que os atos 
foram um “desastre” para Bolso-
naro e que a divulgação da nota  
uma “humilhação”.

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

Desculpe por te traíres
O recuo do presidente Jair 

Bolsonaro menos de 48 horas 
depois das manifestações de Se-
te de Setembro não desorientou 
apenas a militância bolsonaris-
ta em todo o país, produziu um 
estrago grande entre os aliados 
da chamada ala ideológica mais 
radical.

Segundo uma apuração do jor-
nal O Globo, boa parte do governo, 
inclusive no primeiro escalão, só 
soube da declaração do presiden-
te no momento da divulgação. E 
muita gente criticou a maneira 
como o texto foi elaborado – des-
provido de personalidade, disse-
ram. Só faltaram as mesóclises de 
Michel Temer.

ARTIGO

TULIO LEMOS
EDITOR DE POLÍTICA

A governadora Maria de Fáti-
ma Bezerra está em aparente 
situação confortável para re-

novar seu mandato no próximo ano.
Aparente pelo fato de que até o 

momento, não apareceu um candi-
dato que esteja bem situado junto 
ao eleitorado, disponha de apoio 
político consistente e realmente 
queira disputar o cargo.

Quem chega mais perto dessa 
situação é o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias. Refl ete boa imagem perante o 
eleitorado, tem apoio político, mas 
aparenta não querer disputar.

Em seguida, vem o ex-prefei-
to Carlos Eduardo, que está bem 
diante do eleitorado, mas não tem 
respaldo politico e parece não que-
rer ir para o embate do Executivo. 
Deseja o Senado.

Diante desse quadro, Fátima 
imagina que não terá adversário de 
peso para disputar o pleito. Engano 
da fi lha de Dona Luzia.

Fátima Bezerra tem hoje um 
percentual de apenas 14% de in-
tenção de voto na pesquisa espon-
tânea. Ou seja: de cada 100 pesso-
as pesquisadas, apenas 14 dizem 
votar em Fátima.

Sabemos que a pesquisa espon-
tânea busca saber o que realmente 
as pessoas têm em mente sem ne-
nhum tipo de infl uência. É o que 
está na cabeça do eleitor.

Fátima não está na cabeça do 
eleitor de forma espontânea, na-
tural. E isso não é bom para quem 
está no exercício pleno do mandato, 
divulgando ações e realizações, com 
pauta positiva multiplicada.

A governadora tem o dobro de 
rejeição em relação ao que apre-
senta na aceitação.

É bem verdade que a rejeição 
do eleitor é colhida de forma es-
timulada, apresentando nomes. 
Ao ver o nome de Fátima, mais de 
30% do eleitorado diz que não vota 
na irmã de Tetê de forma alguma. 
É forte. É signifi cativo.

Ela tem 14% de aceitação e mais 
de 30% de rejeição. São números da 
pesquisa que foi comemorada pelos 
aliados do próprio Governo.

Mas, falemos da aceitação esti-
mulada da governadora.

Ela apresentou, na pesquisa BG/

Agora Sei, seu melhor desempenho 
até agora. Mesmo assim, fi cou com 
33% de aceitação. Não é um número 
confortável para quem está no exer-
cício integral do Governo.

Um comparativo superfi cial re-
vela que esse percentual de Fátima 
não lhe garante tranquilidade para 
buscar uma reeleição com cenário 
em 2022 ainda imprevisível.

Basta ver a situação do ex-prefei-
to Carlos Eduardo.

Sozinho, sem cargo, sem man-
dato, antipático, não conversa 
com ninguém, não gasta um cen-
tavo, seu partido não tem força 
política nenhuma no interior, na 
capital está isolado...

Mesmo assim, Carlos Eduardo 
aparece com quase 20% de intenção 
de votos na pesquisa, pouco mais de 
10 pontos afasta a governadora do 
segundo colocado. Isso não é con-
forto para quem está no Governo.

Fátima deveria contabilizar 
percentual de 40 a 50 pontos, ago-
ra. Pois historicamente, o gover-
nante cai um pouco na campanha, 
é o que o marketing chama de ‘gor-
dura’ a perder sem comprometer o 
resultado fi nal.

Portanto, Fátima não está 
obesa eleitoralmente. Pelo con-
trário, precisa de suplemento 
alimentar para ganhar massa elei-
toral e evitar que os adversários 
imponham uma dieta forçada que 
faça a fi lha de Seu Severino perder 
votos e apoios.

Distância da classe política 
que lhe apoia, salto alto mesmo 
aparentando simplicidade, com-
portamento agressivo do PT com 
aliados, comunicação impessoal 
sem efeito prático, são alguns pon-
tos que podem contribuir para a 
anorexia eleitoral de Fátima, a pro-
vocar falência de órgãos vitais, com 
risco de comprometimento de 
todo o organismo político eleitoral.

Sem mudança efetiva, o resulta-
do pode ser a sepultura eleitoral, pois 
a arrogância é parceira do fracasso. 
A mudança é aliada do sucesso.

Ou seja: Maria de Fátima Be-
zerra pode até não ter um adver-
sário à altura no momento. O que 
nos apresenta que o espelho pode 
ser sua derrota.

Mas há tempo para mudança. 
Em política, nada é defi nitivo até a 
abertura das urnas.

Fátima. Aceitação 
baixa e rejeição alta
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Aliança
A deputada federal Natália Bona-

vides declarou, na 96 FM, que é con-
trária à aliança do PT com o MDB no 

Recuo 
A política vive de pregar peças 

nos personagens. O Bolsonaro que 
se socorreu de Michel Temer numa 
marcha à ré gigante, é o mesmo que 
dizia, em 2018, que Temer podia ser 
preso quando ele assumisse a presi-
dência. É a roda viva da vida.

Ausência 
O ex-prefeito de Natal, Carlos 

Eduardo, não compareceu à missa 
pelo aniversário do prefeito Álvaro 
Dias. A esposa do fi lho de Agnelo foi. 
O que é que tá havendo?

Eleição 
Na próxima terça-feira, o pre-

sidente do TRE, Desembargador 
Gilson Barbosa, deverá marcar a 
data da nova eleição em Guamaré. 
Expectativa que seja realizada ain-
da este ano.

JOSÉ ALDENIR

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

Filiada ao PT desde 1981, se-
gundo informações do site 
ofi cial do PT (Partido dos Tra-

balhadores) a paraibana da Cidade 
de Nova Palmeira, Maria de Fátima 
Bezerra adotou Natal ainda na ju-
ventude, nos anos 70, quando se 
mudou para a capital potiguar para 
estudar na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, onde deu seus 
primeiros passos na política.

Mas, antes de chegar à cadeira de 
governadora do Estado, Fátima sen-
tou por duas na poltrona da presidên-
cia do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do Rio Grande do Norte 
e foi uma das fundadoras do Fórum 
Estadual dos Servidores Públicos.

Porém, apesar de ter nascido no 
berço sindicalista, da luta dos mo-
vimentos sociais e em defesa da mi-
noria, a governadora Fátima Bezerra 
(PT) tem recebido uma avaliação ne-

gativa dos seus colegas sindicalistas.
Em entrevista nesta sexta-feira 

(10) ao AGORA RN, Flávio Gomes, 
Coordenador do SindSaúde/RN 
desabafou: “A nossa avaliação do go-
verno Fátima é que não é um governo 
diferente dos outros. Por exemplo, 
temos uma difi culdade muito grande 
de sermos recebidos pela governa-
dora. Ela faz audiências com outras 
classes, tem agendas para os empre-
sários, para os grandes comerciantes, 
mas para nós do Sindsaúde não tem 
agenda, desde o início da pandemia. 
Então a nossa avaliação não é posi-
tiva, inclusive as medidas sanitárias 
que o Estado tomou durante a pande-
mia, foram muito tímidas, diante do 
problema que aconteceu em nossa 
cidade”, disse. 

Outra categoria que tenta articu-
lar com a governadora é a dos pro-
fessores, o SINTE/RN, Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública 
do RN.

Para Fátima Cardoso, coordena-
dora do SINTE/RN: “Nem todas as 
pautas são respondidas, mas conta-
bilizamos um grande avanço no mo-
delo de educação. Em estrutura tem 
em parte atendimento, na política 
de valorização salarial, o piso para o 
magistério ativos e aposentados, tem 
sido atendido. Por ser uma política 
importante na carreira. Não avançou 

na pauta dos Funcionários da Educa-
ção, nas promoções dos professores. 
A pauta tem mais de 30 reivindica-
ções e vem sendo represada ao longo 
dos anos. Consideramos que avan-
çamos e esperamos atendimento a 
outras pautas até o fi nal do governo”, 
avaliou.

A Coordenadora do SINTE/RN 
continua: “Queremos negociar a pau-
ta  dos funcionários, promoções para 
o magistério entre outros pontos já 
apresentados ao governo. E por fi m, 
um dos pontos atendidos foi o calen-
dário de pagamento. Fizemos uma 
luta grande até a conquista do calen-

dário isso na década de 1980. Quan-
do os salários começaram a atrasar, 
trouxemos à tona a reivindicação do 
calendário de pagamento que gera o 
planejamento do servidor público”, 
afi rmou Cardoso.

Segundo Breno Abbott, coorde-
nador do Sindsaúde: “Os salários real-
mente estão em dia, mas o problema 
é que o governo escolheu algumas 
categorias para benefi ciar, que rece-
bem seus salários integralmente e as 
demais são divididas em dois dias pa-
ra receber, nesse caso, no início e no 
fi nal do mês. Um governo que se diz 
popular, mas não tem nada de demo-
crático, benefi cia alguns e outros não. 
A situação dos reajustes salariais, foi 
dado para umas categorias e outras 
não. A saúde contabiliza 10 anos sem 
reajustes e sem ser recebida pela go-
vernadora para negociar a pauta anu-
al”, desabafou. 

De acordo com Fátima Cardoso, 
no quesito melhoria da estrutura das 
escolas, a governadora petista tem 
deixado a desejar: “Temos exigido 
muito. Esse é  um fosso”, disse.

Cardoso explica: “Precisa ser 
cuidado com mais rapidez. Temos 
acompanhado obras consistentes em 
algumas escolas. Esperamos que nes-
te quesito haja mais celeridade para 
melhor atendimento à sociedade”, 
fi nalizou.

Sindicalistas avaliam negativamente 
Fátima Bezerra como governadora 
EX-COLEGA | Sindicalistas 
reclamam que não são 
recebidos pela governadora 
e questionam atuação 
ao privilegiar algumas 
categorias

Fátima Bezerra tem sido cobrada por sindicatos em relação à pautas de servidores

Presidente, pode confi ar 
que meu voto é mesmo 

que ser o seu

Presidente, pode confi ar 
que estarei com a 
senhora até o fi m

Presidente, o senhor era 
o homem que faltava 

para o Brasil

Presidente, pode confi ar 
na minha fi delidade. 

Sempre fui seu fã
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A cidade de Guamaré deveria ser 
um modelo de administração 
para o País. Afinal de contas, o 

município de menos de 15 mil habitan-
tes, tem o PIB Per Capita maior que o do 
Brasil. O que significa a divisão da rique-
za da cidade pelo número de habitantes.

Guamaré é uma cidade rica de um 
povo pobre. Município próspero fi nan-
ceiramente, mas atrasado em quase tu-
do. E não foi por falta de dinheiro. Ou de 
continuidade. Para não ir muito longe, 
fi camos somente na gestão de dois ir-
mãos, Hélio Willamy Miranda da Fonse-
ca, conhecido como Hélio de Mundinho 
e Eudes Miranda da Fonseca. 

Os irmãos Miranda já tiveram a 
oportunidade de administrar mais de 1 
bilhão de reais. Isso mesmo. 1 bilhão e 
400 milhões de reais foi o valor adminis-
trado pelos irmãos Miranda na prefeitu-
ra de Guamaré em menos de 7 anos.

Hélio Willamy administrou Guama-
ré a partir de janeiro de 2013, quando as-
sumiu a prefeitura e foi reeleito em 2016, 
fi cando até 2018, afastado por decisão 

judicial por ter violado a lei ao tentar o 
terceiro mandato, quando a legislação 
no Brasil só permite uma reeleição. 

Em 2020, foi novamente candidato 
e venceu a eleição, mas foi novamente 
afastado por violar mais uma vez a lei. 

Numa manobra política, Hélio arti-
culou a eleição de seu irmão Eudes para 
a presidência da Câmara, pois sabia que 
seria afastado e teria o irmão como pre-
feito. Foi o que ocorreu.

Eudes Miranda assumiu a prefei-
tura de Guamaré em janeiro de 2021 e 
permanece até os dias atuais. Assumiu 
de direito, pois de fato quem comanda 
o município é Hélio de Mundinho, mes-
mo cassado e afastado da Prefeitura.

Guamaré. Irmãos Miranda, a dupla 
de 1 bilhão e 400 milhões de reais
RIQUEZA | Guamaré, a 160 
km de Natal, é uma das 
cidades mais ricas do País. 
Administrada na última 
década pela mesma família, 
o município convive com 
problemas básicos

Hélio administrou quase 1 bilhão e 300 milhões. Foi cassado duas vezes pela Justiça Eudes Miranda é o atual prefeito. Já administrou quase 200 milhões de reais em 2021

Os irmãos Miranda administraram 
um orçamento sempre superavitário. A 
arrecadação chega a dobrar com folga 

a previsão de receita. Muito dinheiro 
na conta da prefeitura. É o que mostra 
o documento abaixo, em que a previ-

são de receita era de R$ 106 milhões e 
a arrecadação foi de R$ 210 milhões, ou 
quase 200% a mais que o esperado.

Hélio de Mundinho assumiu a Prefeitura em 2013. Em 2015 
não consta no portal, mas fi cou na média de 200 milhões por 
ano. A partir dos anos seguintes, os valores cresceram absur-
damente.

RECEITA BEM ACIMA DO PREVISTO 

RECEITAS ANO A ANO DE HÉLIO DE MUNDINHO

ADMINISTRAÇÃO EUDES MIRANDA 
De janeiro até o mês de agos-

to, a Prefeitura já arrecadou 159 
milhões de reais, com previsão de 
chegar a dezembro com cerca de 
240 milhões de reais arrecadados.

VALOR TOTAL ARRECADADO NA 
GESTÃO HÉLIO DE MUNDINHO

VALOR TOTAL ARRECADADO NAS GESTÕES DOS IRMÃOS MIRANDA

R$ 1.277.000.000,00    (1 BILHÃO, 277 MILHÕES DE REAIS)

R$ 1.436.000.000,00    ( 1 BILHÃO, 436 MILHÕES DE REAIS)

REALIDADE DO MUNICÍPIO
Apesar de administrar uma ver-

dadeira montanha de dinheiro, mais 
de 1 bilhão e 650 milhões de reais, os 
irmãos Miranda não conseguem ex-
plicar como essa dinheirama foi usada 

no município.
O fato é que Guamaré, apesar de 

toda a riqueza que entrou na prefeitu-
ra, vive na idade da pedra em alguns 
setores e serviços. 

A cidade não tem saneamento 

básico. Os distritos não dispõem de 
saneamento, água encanada ou se-
quer pavimentação em suas ruas. Boa 
parte dos distritos recebe água em 
carro pipa.

Em Guamaré, casas de taipa 

fazem parte do cenário de miséria 
e pobreza. A fome ataca com força 
parte da população que não trabalha 
na prefeitura, em forma de cargos co-
missionados, contratos terceirizados 
ou efetivos, cuja folha já consumiu, 
somente em 2021, a fabulosa quantia 
de 68 milhões de reais.

Além disso, faltam empregos para 
os jovens e investimento em profi ssio-
nalização. O governo Eudes Miranda 
tem também forte infl uência de fami-
liares próximos à dupla Eudes/Hélio, 
que “gerenciam” o gordo orçamento 
nas pastas de Turismo, Saúde e Edu-
cação, por exemplo.

Auxiliares que se recusam entre-
gar a caneta cheia de tinta à cúpula, 

tem como opção pedir exoneração. 
Foi o que ocorreu na secretaria de 
Educação e mais recente, na Saúde.

À ESPERA DA ELEIÇÃO
A Justiça Eleitoral julgou que Hélio 

de Mundinho participou do pleito de 
2020 de forma ilegal e determinou no-
va eleição em Guamaré. 

Decisão recente do ministro Ale-
xandre Moraes manda os autos do 
processo para o TRE marcar a data da 
nova eleição em Guamaré. 

Enquanto isso, Guamaré, a cidade 
rica de povo pobre, aguarda sem gran-
de expectativa a mudança efetiva no 
comando do município, que enrique-
ce alguns e empobrece a maioria.   



Política •Natal, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro de 2021 5

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
P
DDDDDDDDDDDDDDD
P

Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Perda para a justiça brasileira
Faleceu o conterrâneo e amigo 

José Augusto Delgado, 83, ministro 
do STJ e magistrado exemplar. Iniciou 
sua carreira de magistrado em abril 
de 1965, na Comarca de São Paulo do 
Potengi (RN). Com 10 anos na ma-
gistratura estadual, foi indicado, por 
merecimento, para o cargo de desem-

bargador do TJ-RN, mas o governador 
não o escolheu.

Primeiro lugar - Na época, tinha 34 
anos. Em razão de não ter sido escolhi-
do para o cargo de desembargador, fez 
concurso para juiz federal substituto, 
tendo sido aprovado em 1º lugar. O 
concurso na época era nacional.

Um potiguar e o 11 de setembro
Há 20 anos, o mundo assistiu atônito os atentados terroristas 

em NY e Washington DC. O potiguar advogado Ney Lopes Jr foi tes-
temunha de cenas inimagináveis. Ele estava na capital americana, 
na hora de explosões no Pentágono, no prédio da Universidade, on-
de fazia mestrado, a cerca 1500 metros do atentado.  

As informações eram que o Capitolio e Casa Branca também 
seriam atingidos em minutos e envenenado o rio Potomac, que 
abastece a cidade de Washington DC. Seguiram-se cenas de terror. 
O percurso de 15 minutos a pé, da Universidade para o seu aparta-
mento, exigiu de Ney Jr mais de 4 horas, com as pessoas desespera-
das em pânico nas ruas. Tragédia que abalou o mundo. 

Sobre o apelo de Bolsonaro
Muitos fatos envolveram a tomada de posição do presidente Bol-

sonaro, apelando à paz política. A análise, inclusive de bastidores, 
aponta duas causas básicas: o isolamento político do presidente, com 
risco de perda do apoio do “centrão” e a pressão do agronegócio.

Exemplo I
São inúmeros os exemplos 

de recuos políticos, o que em 
nada desmerecem quem to-
ma essas decisões. O ditador 
Getúlio Vargas anunciou, em 
abril de 1945, a libertação dos 
presos políticos, por meio de 
uma anistia. Entre os libertos 
estava o comunista preso em 
1936, Luís Carlos Prestes, ini-
migo pessoal do presidente. 
Após ser solto, Prestes uniu-se 
ao movimento de apoio a Var-
gas.

Exemplo II
Em 4 de setembro de 1967, 

Carlos Lacerda, Juscelino Ku-
bitschek, e João Goulart, todos 
inimigos políticos, uniram-se 
para constituir a Frente Am-
pla, principal movimento de 
oposição ao governo de Arthur 
da Costa e Silva.

Exemplo III
O presidente Clinton pediu 

desculpas públicas pelo públi-
co pelo caso extraconjugal que 
manteve com a ex-estagiária 

Lewinsky. Por isso, livrou-se do 
impeachment.

Agronegócio
A ministra Tereza Cristina, 

da Agricultura teve papel fun-
damental no convencimento 
de Bolsonaro para aceitar a 
proposta de pacifi cação do ex-
-presidente Temer. Ela alertou 
que o setor, fundamental para 
a economia, depende das es-
tradas para escoar a produção 
e que o movimento dos cami-
nhoneiros levaria ao colapso 
inevitável.  

Temer
Temer: “Era preciso tran-

quilizar o país, fi z o meu papel”

Dória
O governador João Dória 

deu péssimo exemplo, referin-
do-se a Bolsonaro com a frase: 
“ o leão virou um rato”. Nive-
lou-se por baixo.

Delfi m Neto
“Vamos ver se Bolsonaro 

tem um ataque de lucidez”.

STJ
Ingressou no STJ em 15 de dezembro de 1995, aposentando-se em 

5 de junho de 2008. Na UFRN exerceu o magistério durante anos, co-
mo professor de Direito Administrativo. Foi colega do editor do blog, 
que lecionava Direito Constitucional.

Homenagem
A morte do Ministro Delgado signifi ca uma perda para as letras 

jurídicas nacionais. Ele dignifi cou a atividade jurídica e merece o res-
peito das gerações futuras.

O vereador de Natal Anderson 
Lopes (Solidariedade), conce-
deu uma entrevista ao Agora 

RN, e falou sobre a relação do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB), com os vereado-
res da base, e a chegada do Plano Di-
retor na Casa. Para ele, há  falta de di-
álogo do executivo com o legislativo.

O vereador também falou sobre 
a saída da vereadora Nina Souza 
(PDT), da liderança do Executivo na 
Câmara. Ele que se coloca como in-
dependente, ressaltou: “Eu desafi o o 
prefeito Álvaro Dias encontrar uma 
líder igual a Nina”. 

O parlamentar acrescentou: 
“Nina foi uma excelente articula-
dora, ela soube ser líder. Sempre 
tratou muito bem a todos. Sempre 
teve um diálogo muito aberto com 
a oposição e isso ajudou muito a 
Casa. Quem perde com isso é o 
prefeito. Sei que ela fi cou muito 
sentida com a decisão de sair, não é 
o que ela queria. Chegou no limite. 
Ela tentou de tudo, diálogo, conver-
sa, mas foi em vão. A Câmara tem 
sentido um desrespeito grande por 

parte do executivo. Ele não conver-
sa com o legislativo”.

Sobre a chegada do Projeto do 
Plano Diretor, o vereador foi ta-
xativo: “Esperamos que o prefeito 
coloque um líder que tenha a capa-
cidade técnica e um diálogo aberto, 
para não atrapalhar a tramitação do 
Pano Diretor. Precisamos desse diá-
logo porque se for necessário preci-
samos encartar emendas, para isso 
precisamos do diálogo”

O parlamentar falou também 

sobre a expectativa: “Estamos 
aguardando com muita cautela e va-
mos discutir com responsabilidade. 
É um projeto que vai marcar atual 
legislatura. Um projeto importan-
te que vai trazer desenvolvimento 
para a cidade, vai destravar o plano 
vigente e acelerar o desenvolvimen-
to, principalmente na Zona Norte. 
Estamos esperando para saber se 
vamos ou não encartar emendas, e 
aprimorar para entregar a Natal o 
melhor possível”.

O deputado federal Rafael 
Motta (PSB) engrossou o 
discurso contra a Medida 

Provisória que limita a remoção de 
fake news das plataformas digitais. 
A MP 1068/21 foi editada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro na véspera 
dos atos de 7 de setembro – feriado 
de Independência – e altera o Mar-
co Civil da Internet, lei que regula 
o uso da web no país. Na prática, o 
texto difi culta a remoção de notícias 
falsas ( fake news) e de conteúdos 
voltados para incitação à violência e 
atos contra a democracia.

“O Marco Civil da Internet foi 
criado após amplo debate. É ina-
ceitável que o presidente de forma 
monocrática tente deformar esse 
dispositivo legal, principalmente 
quando sabemos que a MP benefi cia 
diretamente milícias digitais, alvos 
recorrentes de remoções nas redes 
sob acusação de propagar informa-
ções falsas”, destaca o deputado. 
Criado em 2014 e regulamentado em 
2016, o Marco estabelece princípios, 
garantias, direitos e deveres para o 

uso da web no Brasil. 
Segundo Rafael, o PSB já acionou 

o Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra a MP. “A sigla entende, e eu 
concordo com o partido, que a medi-
da mina os grandes esforços institu-
cionais dos Poderes Legislativo e Ju-
diciário no combate à desinformação 
da população”, ressalta o deputado. A 
legenda argumenta que a MP se co-
loca na contramão de instrumentos 
internacionais e subverte “violenta e 
repentinamente” a lógica do Marco 
Civil da Internet, violando princípios 
constitucionais da legalidade, da pro-
porcionalidade, da livre iniciativa e 
da função social da empresa.

MP 1068/21
O texto prevê a garantia de 

“ampla defesa” e a apresentação 

de “justa causa e de motivação nos 
casos de cancelamento ou suspen-
são de funcionalidades de contas 
ou perfi s”. São enumerados, entre 
os motivos válidos para a ação, 
conteúdos que contenham violên-
cia ou atos discriminatórios; inci-
tação ao terrorismo; uso de dro-
gas; violação de direitos autorais; 
além de promoção de atos contra 
a segurança pública, defesa nacio-
nal e segurança do Estado. 

De forma objetiva, para justifi car 
a derrubada de um perfi l seria pre-
ciso o registro de publicações com 
essas violações reiteradamente, ação 
de bots ou identidades enganosas 
de terceiros. Não são mencionadas a 
promoção de conteúdos antidemo-
cráticos ou de notícias falsas sobre a 
pandemia da Covid-19, por exemplo.

Rafael Motta critica MP que limita 
remoção de fake news na internet

Anderson: “Eu desafio o prefeito 
encontrar uma líder igual a Nina”

CEDIDA

ELPÍDIO JUNIOR

Rafael: “MP se coloca na contramão de instrumentos internacionais e viola legalidade”

Anderson Lopes lamenta saída da vereadora Nina Souza da liderança da bancada 

COBRANÇA | Deputado 
potiguar afirma que objetivo 
é combater desinformação 
e a MP só dificulta o trabalho 
de quem busca a verdade

MUDANÇA NA LIDERANÇA
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Rompido com Bolsonaro, 
PSD ainda é o partido de 
Fábio e Robinson

Depois das manifestações de raiz gol-
pista do 7 de setembro promovidas 
pelo presidente Jair Bolsonaro, parti-

dos de centro-direita começaram a analisar 
a possibilidade de pedir o impeachment do 
atual ocupante do Palácio do Planalto.

Um desses partidos foi o PSD, que 
aqui no Rio Grande do Norte é a sigla do 
ministro Fábio Faria (Comunicação) e do 
ex-governador Robinson Faria. Para o pre-
sidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, 
a margem que Bolsonaro tem para barrar 
um possível impeachment “está muito 
estreita”. “A base do governo já não é mais 
folgada, deve ser algo em torno de 200 par-
lamentares, um pouco mais”, afi rma. São 
necessários 172 deputados para impedir o 
afastamento do presidente.

O ex-prefeito de São Paulo diz que o 
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
“não vai conseguir se contrapor a um mo-
vimento crescente da sociedade” a favor da 
destituição de Bolsonaro. Enquanto o PSD 
já discute a saída de Bolsonaro, Fábio Faria 
silencia quanto a saída agora do partido. 

Ausência 
O presidente da Câmara Municipal 

do Natal, vereador Paulinho Freire, foi a 
ausência sentida na missa em ação de 
graças ao prefeito Álvaro Dias. Foi um 
sinal de quê? 

Investimentos 
Ainda em seu apartamento na Av. 

Getúlio Vargas, em Petrópolis, o depu-
tado José Dias (PSDB) não gostou do 
radicalismo do seu presidente Jair Bol-
sonaro. Investidor, Dias sabe como as 
declarações desastrosas de Bolsonaro 
prejudicam a economia. 

PODER 360 Prejudicar economia
O ministro Paulo 

Guedes (Economia) ad-
mitiu para investidores 
estrangeiros que a crise 
institucional, alimentada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro, pode prejudicar a 
economia do país. Guedes 
acha que Bolsonaro pode 
ter passado dos limites 
em palavras, mas não em 
ações, e que a nota do pre-
sidente para acalmar os 
ânimos colocou “tudo de 
volta aos trilhos”. 

Laranjas
A recente decisão em 

Ceará-Mirim pode servir 
de precedente para que 
outros juízes eleitorais pos-
sam julgar ações contra 
candidaturas “laranjas” ve-
rificadas em todo o estado. 
Em Mossoró, por exemplo, 

seis ações tramitam na 33ª 
Zona Eleitoral, que podem 
modificar a formação na 
Câmara Municipal, caso se 
confirme o crime de candi-
daturas fictícias para pre-
encher a cota de gênero.

Mossoró
Cinco ações de Inves-

tigação Judicial Eleitoral 
(AIJEs) são assinadas pelo 
advogado Luiz Lira, que 
representa os suplentes de 
vereador Aline Couto (PS-
DB), Tony Cabelos (Progres-
sistas) e Marrom Lanches 
(DC). As ações, se julgadas 
procedentes, cassam os 
mandatos dos vereadores 
Naldo Feitosa e Lamarque, 
do PSC; Gideon Ismaias e 
Edson Carlos, do Cidadania; 
Pablo Aires, do PSB; Omar 
Nogueira, do Patriotas; e 
Raério Araújo, do PSD.

AGORA RN

ELPÍDIO JÚNIOR

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Foi a complacência com 
essa atitude que permitiu 
a ameaça golpista feita por 

ele no dia 7. Não há nota que desfaça 
a ameaça golpista e o crime cometi-
do”, afi rmou a deputada federal Na-
tália Bonavides, sobre a mudança de 
tom e aparente recuo do presidente 
Jair Bolsonaro, após os ferozes ata-
ques ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) e seus ministros, em especial 
Alexandre de Moraes e Luís Roberto 
Barroso, durante os protestos por ele 
convocados no dia 7 de setembro.

Para parlamentares de oposição, 
o gesto de Bolsonaro não passa de 
fi ngimento e estratégia para um no-
vo ataque, com consequências ainda 
mais danosas à já fragilizada econo-
mia brasileira. O senador Jean Paul 
Prates lamentou a crise institucional 
criada pelo próprio presidente e seus 
aliados e que isso, somado aos graves 
danos à economia, faz com que o pa-
ís afunde cada vez mais.

“Após o discurso infl amado de 
ataques aos poderes do dia 7 de se-

tembro, a Bolsa já sentiu os efeitos. 
O presidente só tem gerado instabili-
dade, insegurança jurídica e afugenta 
investidores”, disse o senador. Já Natá-
lia lembrou que desde o início de seu 
mandato, Bolsonaro repete seu com-
portamento normal, de lançar uma 
ameaça em um dia e recuar dois dias 
depois, para se manter livre das puni-
ções que suas ações podem acarretar.

A parlamentar alerta para que 
não se baixe a guarda diante da apa-
rente tranquilidade que deve vir nos 
próximos dias. “A nota de Bolsona-
ro, escrita logo após reunião com o 
golpista Temer, nada mais é do que 
parte de sua tática de cada vez mais 
esticar a corda, fi ngindo que recua 
enquanto segue avançando. Não 
devemos baixar a guarda! Toda luta 

mobilização contra o golpismo e o 
autoritarismo”, destacou.

Aliados celebram atitude
“A ação do presidente Jair Bolso-

naro desnorteou muitos que aposta-
vam no caos e instabilidade política. 
Agora, é seguir em frente esperando 
que gestos necessários para reequi-
líbrio do nosso país sejam feitos por 

todos. A democracia se fundamenta 
no equilíbrio e independência dos 
poderes que a compõe”, afi rmou o 
ministro do Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho.

Ao elogiar a atitude do manda-
tário, Marinho debochou da des-
confi ança com que os opositores 
do presidente viram a nota lançada 
por este na quinta-feira (9), redigida 
com o apoio do ex-presidente Michel 
Temer, a quem Bolsonaro criticou ve-
ementemente no passado. “Vejam o 
desespero daqueles que faziam o dis-
curso do respeito a democracia, con-
frontados com a ação do presidente”.

“Participar de uma guerra exige 
coragem e muita estratégia, antes de 
impulsão ao ataque fi nal. O apoio do 
povo é o mais importante. Recente-
mente, um grande exército perdeu 
uma guerra, mesmo tendo as me-
lhores armas, por falta desse apoio 
do seu povo. Pensemos na batalha 
fi nal”, disse o deputado federal Girão 
Monteiro. A mensagem, vista como 
cobrança por alguns, deixa implícito 
que o recuo é estratégico e que uma 
nova “guerra” deve ser travada em 
breve.

Para o ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, as críticas feitas ao 
recuo do presidente não passam de 
raiva e “dor de cotovelo”. “Quando a 
esquerda e a oposição fi cam indig-
nadas e criticando o presidente, é 
porque ele acertou! Brasil acima de 
todos e Deus acima de tudo”, escre-
veu, em uma rede social.

Natália: “Não há nota que desfaça a 
ameaça golpista e o crime cometido”
AVALIAÇÃO | Parlamentares 
divergem sobre agressões 
e recuo do presidente 
em relação ao Supremo. 
Oposição bate e aliados 
elogiam mudança de tom

Natália: “Nada mais é do que parte de sua tática de cada vez mais esticar a corda, fi ngindo que recua enquanto segue”
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Apesar do prejuízo de mais de 
R$ 395 bilhões trazido pela 
pandemia ao turismo na-

cional, a perspectiva para o futuro é 
otimista. O processo de recuperação 
já começou, e isso foi observado tam-
bém no Rio Grande do Norte, onde a 
taxa média de ocupação dos hotéis 
fi cou em 60% no feriadão de 7 de 
setembro. Como um termômetro, o 
fl uxo no último fi nal de semana dá si-
nais de que o próximo grande feriado, 
em 12 de outubro, que cai novamente 
em uma terça-feira, pode representar 
mais um crescimento de até 10% do 
fl uxo de turistas no estado.  

A prospecção é do presidente da 
Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis no Rio Grande do Norte 
(ABIH-RN), Abdon Gosson, que espe-
ra “um crescimento, a partir de agora, 
gradual e constante; cada dia melhor, 
para que a gente possa se recuperar 
o mais rápido possível”. O otimismo 
de Gosson é alicerçado sobre vários 
pontos, como o avanço da vacinação, 
a diminuição do número de casos da 
covid-19 no Brasil todo, o retorno da 
capacidade de compra de uma par-
cela da população e o fato dos brasi-
leiros estarem mais voltados para o 
turismo nacional neste momento.

“A expectativa é de que tenha-
mos uma maravilhosa alta estação, 
já que o mundo está começando a 
se abrir a partir de agora. Na próxi-
ma estação, até o carnaval, muitos 
brasileiros ainda estarão aqui muito 
fortemente fazendo  turismo dentro 
do Brasil”, destaca.

De acordo com Gosson, o setor 

está esperando que essa tendência 
de crescimento comece a ser sentida 
mais fortemente a partir da segunda 
quinzena de setembro, o que já bene-
fi ciaria o setor para o feriado de 12 de 
outubro.  Segundo ele, esta expectativa 
já está se confi rmando com reservas 
prévias para esta data. “Isso mostra 
que as pessoas estão começando a se 
programar com antecedência”, desta-
ca ele, pontuando uma mudança de 
comportamento dos turistas durante 
a pandemia. “Temos um turismo re-
gional muito forte hoje, o que faz com 
que as pessoas só façam reserva com 
dois ou três dias de antecedência”.

Apesar dos avanços ainda contro-
lados de variantes do coronavírus, o 
histórico nacional com a imunização 
vacinal fortalece a confi ança de Gos-
son, para quem o Brasil tem todas as 
chances de “lograr êxito neste mo-
mento de recuperação”.

Ainda não há muito o que 
comemorar

Um hotel para pagar seus custos 
precisa estar com uma taxa de ocu-
pação em torno de 45%. Dessa for-
ma, percentuais como o do feriadão 

de 7 de setembro (em torno de 60%) 
dão um respiro, mas ainda não são 
sufi cientes para compensar o perío-
do mais crítico da pandemia.    

“Veja que a gente está na recupe-
ração ainda. Em um setor que pas-
sou de 7 meses a 1 ano parado, existe 
um prejuízo acumulado. O próprio 
Ministério do Turismo tem expecta-
tiva de que o setor só vá se recuperar 
totalmente a partir do fi nal de 2022, 
com alguns segmentos só em 2024”, 
avalia Gosson. Para o Rio Grande do 
Norte, a atividade turística é a maior 
geradora de emprego. São mais 120 
mil empregos diretos, além dos indi-
retos e terceirizados.

RETOMADA| Números do 
feriado de 7 de setembro 
alimentaram otimismo para 
o próximo feriadão (12 de 
outubro). Contudo, maior 
expectativa de recuperação 
está sobre alta estação, que 
começa em dezembro e vai 
até o Carnatal.

Para ABIH-RN, recuperação do turismo deve 
acelerar a partir da 2ª quinzena de setembro

A expectativa é de 
que tenhamos uma 
maravilhosa alta estação, 
já que o mundo está 
começando a se abrir a 
partir de agora”

“
ABDON GOSSON 
PRESIDENTE DA ABIH-RN

30/09
Novo prazo de corte. 
Medida antes valia até o 
dia 30 de junho

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR /  AGORA RN

Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no RN, Abdon Gosson 



• Economia Natal, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro de 20218

Com a maior circulação de 
clientes nas lojas, o volume de 
vendas do comércio varejista 

do país subiu 1,2% em julho, na com-
paração com junho. Assim, o varejo 
registrou o quarto mês consecutivo 
de crescimento e alcançou patamar 
recorde na série histórica, iniciada 
em 2000, apontou, nesta sexta-feira, 
10, o IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística).

O instituto, por outro lado, 
mencionou que o desempenho do 
setor não é homogêneo. Ou seja, 
parte das atividades comerciais 
mostra mais difi culdades para rea-
gir aos impactos da pandemia.

A alta de 1,2% fi cou acima das 
expectativas do mercado. Analistas 
consultados pela agência Bloom-
berg projetavam uma alta de 0,6% 
nas vendas.

O avanço, no entanto, veio acom-
panhado de revisões na série do IB-
GE. O resultado de junho, por exem-
plo, passou de baixa de 1,7% para alta 
de 0,9%. Já o desempenho de maio foi 
revisado de avanço de 2,7% para va-
riação positiva de 1,3%.

Cristiano Santos, gerente da 
pesquisa do IBGE, relatou que a pan-
demia “desorganizou” indicadores 
setoriais, provocando intensa vola-
tilidade. Por isso, há necessidade de 

ajustes constantes.
Frente a julho de 2020, as ven-

das do varejo tiveram alta de 5,7%, 
indicou o instituto. O setor ainda 
registrou avanço de 6,6% no acumu-
lado de janeiro a julho de 2021. Em 
período maior, de 12 meses, houve 
crescimento de 5,9%.

Entre as oito atividades pesqui-
sadas no comércio, cinco tiveram 
taxas positivas na passagem de ju-
nho para julho. A alta mais intensa 
foi a de outros artigos de uso pessoal 
e doméstico: 19,1%. A atividade inclui 
lojas de departamentos, esportivas e 
joalherias, entre outras.

“Vemos uma trajetória de recu-

peração dessa atividade, que acaba 
por fazer grandes promoções e 
aumentar a sua receita bruta de 
revenda, num novo momento de 
abertura e maior fl exibilização do 
isolamento social, o que gera maior 
demanda”, afi rmou Santos.

As demais taxas positivas foram 
registradas por tecidos, vestuário e 
calçados (2,8%), equipamentos e 
material para escritório, informá-
tica e comunicação (0,6%), hiper-
mercados, supermercados, produ-
tos alimentícios, bebidas e fumo 
(0,2%) e artigos farmacêuticos, mé-
dicos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (0,1%).

Sob efeito da séria crise hídrica 
enfrentada pelo Brasil, o preço 
da energia elétrica residencial 

já acumula alta de 10,6% em 2021 e 
de 21% em 12 meses até agosto, se-
gundo dados do IBGE.  O brasileiro 
já sentiu essa alta na hora de pagar a 
conta de luz nos últimos meses. Mas 
o aumento de preço da energia elé-
trica está batendo num outro lugar 
mais inusitado: no preço do frango 
que compramos no supermercado.

Segundo dados da Associação 
Paulista de Supermercados (Apas), 
o frango fi cou 8,6% mais caro nos 
supermercados paulistanos ape-
nas em agosto. Desde janeiro, a 
alta acumulada é de 21,42% e, em 
12 meses, de 40,44%. Com isso, o 
frango supera em aumento de pre-
ços a carne bovina, que teve alta de 
0,15% em agosto e de 36% no acu-
mulado de 12 meses.

E o aumento de custos chega 

também aos ovos de galinha, com 
alta de 1,46% em agosto e de mais 
de 20% em 12 meses. “O caso do 
frango exemplifi ca o efeito domi-
nó causado pelos aumentos da 
bandeira tarifária, já que a energia 
elétrica é fundamental para a cria-
ção de aves”, explica Diego Pereira, 
economista da Apas.

A bandeira mais cara das con-
tas de luz já foi reajustada em 127% 
desde dezembro de 2020, 

Alta da conta de luz aumenta
preço do frango em 2021

CRISE ENERGÉTICA

RECUPERAÇÃO | Varejo 
registra quarto mês 
consecutivo de alta e 
alcança nível recorde na 
série histórica, diz IBGE

Vendas do comércio sobem 1,2% em julho

O preço do frango comprado no su-
permercado também foi impactado 
pela alta na conta de luz

GETTY IMAGES

TÂNIA REGO
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O Poder Judiciário do Rio Gran-
de do Norte chegou ao dia 29 
de agosto com 199.836 sen-

tenças proferidas desde 1º de janeiro 
de 2021. São 866.719 atos processuais 
registrados no período, somando aí 
205.927 decisões e 460.956 despachos 
produzidos no período pela magis-
tratura da Justiça Estadual.

Desde o dia 16 de março de 
2020, marco inicial da contagem 
aferida pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o Poder Judiciário do 
RN já produziu 414.951 sentenças, 

430.297 decisões e 999.890 despa-
chos – um total de 1.845.138 atos 
processuais. A data considera o iní-
cio da adoção do regime de traba-
lho remoto pelos tribunais devido à 
pandemia da Covid-19.

Desde março de 2020, o Tribunal 
de Justiça do RN vem utilizando o 
trabalho remoto e recursos tecnoló-
gicos para garantir a continuidade 
da prestação jurisdicional em meio 
à pandemia, como o uso intensivo 
do processo eletrônico, digitalização 
de processos físicos, realização de 

audiências e sessões de julgamento 
virtuais; atendimento por telefone, 
aplicativos de mensagens, videocon-
ferência ou por e-mail.

Atendimento presencial
Atualmente, o TJRN está fun-

cionando em formato híbrido, com 
atendimento presencial ao público 
externo nas unidades judiciárias e 
administrativas das 8h às 14h – e 
um percentual máximo de 50% dos 
recursos humanos de cada unidade 
de forma presencial.

A Prefeitura de Mossoró, atra-
vés da Secretaria de Esporte 
e Lazer, tem realizado obras 

estruturantes no Estádio Munici-
pal Manoel Leonardo Nogueira, o 
Nogueirão. Os serviços são diver-
sos, sendo a maioria relacionada a 
acessibilidade.

As ações seguem cronograma 
estabelecido em acordo do municí-
pio com o Ministério Público, quan-
do foi assinado um Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC) que resultou no 
desbloqueio do estádio no primei-
ro semestre deste ano, pela Justiça, 
para sediar eventos.

O plano de ação é escalonado 
e tem metas a serem cumpridas a 
partir de seis meses a um ano e seis 
meses de prazo.

“Seguindo o acordo assinado, ain-
da temos um ano de carência. Esta-
mos dentro do prazo com sobras, mas 
a nossa meta é entregar as benfeito-
rias bem antes desse tempo”, declarou 
o secretário de Esporte, Júnior Xavier, 

referindo-se às obras de acessibilida-
de, cujo prazo de conclusão dado pelo 
MP é de um ano e seis meses.

 “O primeiro passo foi liberar o 
estádio para jogos. E isso foi feito. 
Graças ao TAC assinado, no primei-
ro semestre pudemos sediar os jo-
gos do Potiguar no Campeonato Es-
tadual e agora teremos Baraúnas e 
Mossoró Esporte Clube mandando 
seus jogos aqui, pela Segunda Divi-
são. Então, é um compromisso não 
só com a Justiça, mas também com 
o desporto local. Nossa praça de es-
porte segue apta a receber eventos”, 
destacou Júnior Xavier.

Sobre a impossibilidade de ter 
público durante os jogos da divisão 
de acesso ao Campeonato Potiguar, 
cuja largada está marcada para a 
próxima segunda-feira, 13, com o 
jogo Baraúnas x Mossoró E.C, o se-
cretário explicou que o cronograma 
estabelecido com o Ministério Pú-
blico não se baseou na competição, 
cuja participação dos representantes 

mossoroenses ainda era uma incóg-
nita na época. O acordo focava nas 
condições de execução da obra, ob-
servando sua viabilidade.

“A Prefeitura assumiu o Noguei-
rão em março deste ano. Já existiam 
TACs assinados e não cumpridos 
pelos antigos gestores do estádio. O 
prazo estabelecido agora em acordo 
com o Ministério Público para a exe-
cução das obras foi sensato, permi-
tindo que ele seja cumprido de fato. 
O intuito é esse, começar e concluir 
a obra da forma correta, sem atro-
pelos, para não termos o estádio in-
terditado novamente. Além do mais, 
na época, nem se tinha ainda a con-
fi rmação de que teríamos represen-
tantes locais na segunda divisão. Não 
tínhamos como prever, nem muito 
menos garantir que tudo fosse feito 
em tão pouco tempo. Se Deus quiser 
e tudo correr bem, até o Estadual do 
próximo ano teremos o público de 
volta às cadeiras e arquibancadas do 
Nogueirão”, concluiu Júnior Xavier.

Prefeitura de Mossoró 
segue cronograma de obras 
estabelecido para o Nogueirão

TJRN produz 199 mil sentenças até agosto
TRABALHO

AÇÕES| O plano de ação é escalonado e tem metas a serem cumpridas a partir de seis 
meses a um ano e seis meses de prazo, segundo informa o site da Prefeitura de Mossoró

FÁBIO OLIVEIRA

Ações seguem cronograma estabelecido 
em acordo do município com o Ministério 
Público, quando foi assinado um Termo 
de Ajustamento de Conduta
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada 021-
164679/TEC/LS-0240 com prazo de validade até 09/09/2022, para extração mineral de AREIA em uma área 
de 5,05 hectares com volume de extração de 1.500 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: Área 01 827.892,73 mE; 9.357.388,26 mN, e Área 2 828.920,38 mE; 
9.359.258,39 mN, processo ANM nº 848.111/2021 no leito fluvial do Rio do Vento, situada na Fazenda Rio 
Novo, Zona Rural, Município de Caiçara do Rio do Vento/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada 2021-
163152/TEC/LS-0195 com prazo de validade até 09/09/2022, para extração mineral de AREIA em uma área 
de 7,19 hectares com volume de extração de 1.500m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.368.653,04 m N; 786.126,71 m E, processo ANM nº 848.076/2021 no leito 
fluvial do riacho Maribondo, situada na Fazenda Santa Cruz, Zona Rural, Município de Fernando 
Pedrosa/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
– SEPLAN torna público às empresas interessadas, que retornará a sessão no dia 14/09/2021, às 15 
horas do Pregão Eletrônico 132/2021, destinado a AQUISIÇÃO DE VIATURAS DE DUAS RODAS 
ESTILO "TRAIL" E DE ESCOLTA COM ACESSÓRIOS E CAPACETES ESCAMOTEÁVEIS PARA 
UTILIZAÇÃO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO OBJETIVANDO O REAPARELHAMENTO DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em virtude de diligências para 
estudo de mercado, que comprovaram viabilidade de preços registrados acima do orçado 
inicialmente nos autos e divulgados na sessão do dia  18 de junho de 2021, através do site 
www. l ic i tacoes-e.com.br .  Qualquer  pedido de esc larec imento enviar  no e-mai l 
pegovernocidadao@gmail.com ou através do telefone 84 32321964.

Natal/RN, 09 de setembro de 2021
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO Nº 02910002.004248/2019-83

DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
através de seu Pregoeiro (a), torna público a suspensão, sine die, do Pregão Eletrônico (PE 
007/2021), que tem como objeto a contratação de empresa especializada ou consórcio de 
empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção 
de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias estaduais e nas municipais 
não municipalizadas sob circunscrição do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande 
do Norte – DETRAN/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos, em face da necessidade de análise e julgamento de Pedidos de 
Impugnação. A nova sessão será informada nos mesmos meios de comunicação do aviso de 
Edital.

Natal/RN, 10 de setembro de 2021
Silvia Augusta Barbalho Guimarães

Pregoeiro(a) Oficial

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021
Considerando a reticação realizada no instrumento convocatório, 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 
29 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, 10 de setembro de 2021
NELIANE PRISCILA DE MEDEIROS GUIMARAES
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, como a Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014.
01- ADJUDICO o vencedor da Tomada de Preços nº 002/2021, realizada em 16/07/2021, a saber: 
JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 08.838.881/0001-26, saiu 
vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 251.797,26 (duzentos e cinquenta e um mil, 
setecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).
Objeto: Pavimentação com drenagem supercial em diversas ruas na Zona Rural do 
Município de Jardim do Seridó/RN.
02- HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Tomada de Preços nº 2/2021 com 
início 28 de junho de 2021, realizada em 16 de julho de 2021 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 
08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor 
da empresa relacionadas anteriormente:
03- DETERMNINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa.

Jardim do Seridó/RN, 10 de setembro de 2021
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

Sebrae orienta parcelamento 
para regularizar débitos do 
MEI com a Receita Federal
DATA | Microempreendedores 
Individuais (MEI) com 
débitos até 2016 têm até 
o dia 30 deste mês para 
regularizar a situação ou 
parcelar as dívidas. 

AA Receita Federal prorrogou 
para 30 deste mês o prazo pa-
ra Microempreendedores In-

dividuais (MEI) quitarem os débitos 
contraídos até 2016 antes de enviar a 
dívida para execução fi scal por parte 
da União. Uma das opções dispo-
níveis é o parcelamento do débito. 
Mas o que muitos empreendedores 
não sabem é que, antes de aderir a 
esse fracionamento do valor devido, 
é preciso enviar a Declaração Anual 
do Simples Nacional (DASN-Simei) 
dos respectivos anos 48 horas antes. 
Sem isso, o microempreendedor não 
consegue realizar o parcelamento. 
Esse é apenas um dos detalhes que 
o MEI precisa atentar para fi car em 
dia com o Fisco federal.

Segundo dados da Receita Fe-
deral, cerca de 1,8 milhão de Micro-
empreendedores Individuais (MEI) 
em todo o país estão com tributos 
e obrigações em atraso referentes a 
2016 e a anos anteriores. Essa fi gura 
empresarial representa mais de 70% 
dos optantes pelo Simples Nacio-
nal no Rio Grande do Norte, com 
155.281 negócios constituídos até 
agora. Ainda de acordo com a Recei-
ta, a inadimplência chega perto de 
R$ 5,5 bilhões, volume devido por 
quase um terço dos 12,4 milhões de 
MEIs registrados no país. No RN, até 
julho, a taxa de inadimplência bei-
rava os 48%. No entanto, a inscrição 
na dívida ativa só vale para dívidas 
não quitadas superiores a R$ 1 mil, 
somando principal, multa, juros e 
demais encargos. Atualmente, o 1,8 
milhão de MEI nessa situação de-
vem R$ 4,5 bilhões.

Para orientar e auxiliar os mi-
croempreendedores potiguares, 
o Sebrae no Rio Grande do Norte 
estruturou um esquema de atendi-
mento especial para essa fi nalidade, 
em que uma equipe de analistas 
técnicos farão atendimentos indi-
viduais para calcular dívida, emitir 
as declarações e envio do boleto re-
ferente à primeira mensalidade do 
parcelamento, além de outras orien-
tações necessárias a esse público.

O serviço está sendo disponibili-
zado na Agência do Sebrae - Grande 
Natal, que fi ca situada na sede da 
instituição, em frente ao estádio 

Arena das Dunas, na capital, das 
7h30 às 17h30.  Além disso, a insti-
tuição disponibiliza o atendimento 
digital. Basta acessar o link http://
bit.ly/atendimento-online-sebrae/ 
e clicar em 'Regularização do MEI' 
que terá o atendimento remoto. 
"Todos esses procedimentos podem 
ser feitos pela internet. Porém, per-
cebemos que alguns empreendedo-
res, não habituados com esse tipo de 
operação, acabam tendo dúvidas. 
No Sebrae, ele consegue resolver 
tudo de uma única vez”, explica 
a analista técnica do Sebrae-RN, 
Elisete Lopes. Isso porque o local 
também reúne praticamente todos 
os serviços necessários à abertura, 
funcionamento e encerramento de 
um pequeno negócio.

A analista ratifi ca a importância 
do parcelamento para o MEI regu-
larizar a situação e não ter impedi-
tivos para exercer as atividades. “O 
Sebrae fornece esse apoio ao orien-
tar e ajudar a fazer o parcelamento, 
sobre o pagamento das mensalida-
des, sobre as características desse 
do parcelamento dos débitos, sobre 
como é possível acessar as parcelas 
mensais com a data de vencimento. 
É uma orientação completa para 
que o MEI cumpra todas as exigên-
cias”. Seguir as recomendações é 
importante porque, mesmo pagan-
do a primeira do acordo, se atrasar 
três parcelas consecutivas ou não, 
o MEI perde o benefício do parce-
lamento. Os débitos daqueles MEIs 
inadimplentes serão enviados para 
a Dívida Ativa da União, do Estado e 
do Município, dependendo da natu-
reza da atividade.

Pela internet
Quem optar por executar es-

sa negociação diretamente pela 
internet pode acessar a página do 

Simples Nacional. Os débitos sob 
cobrança podem ser consultados no 
Programa Gerador do DAS para o 
MEI. Por meio de certifi cado digital 
ou do código de acesso, basta clicar 
na opção "Consulta Extrato/Pen-
dências" e, em seguida, em "Consul-
ta Pendências no Simei". Esta opção 
também permite a geração do DAS 
para pagamento. Para parcelar, o 
MEI deve acessar o serviço Parce-
lamento – Microempreendedor 
Individual. O Documento de Arre-
cadação do Simples Nacional (DAS) 
para quitar as pendências pode ser 
gerado, tanto pelo site, quanto por 
meio do Aplicativo MEI, disponível 
para celulares Android ou iOS.

A inscrição na dívida ativa 
acarreta prejuízos signifi cativos. O 
microempreendedor pode ser ex-
cluído do regime de tributação do 
Simples Nacional, com alíquotas 
mais baixas de imposto e pode en-
frentar difi culdades para conseguir 
fi nanciamentos e empréstimos. 
A inclusão no cadastro de dívida 
ativa também aumenta o valor do 
débito. Quem tem pendência com o 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) será cobrado na Justiça e terá 
de pagar pelo menos 20% a mais so-
bre o valor do débito para cobrir os 
gastos da União com o processo. Em 
relação ao ISS e ao ICMS, caberá aos 
governos locais incluir o CNPJ do 
devedor na dívida ativa estadual ou 
municipal. O MEI terá de pagar mul-
tas adicionais sobre o valor devido.

Com um regime simplifi cado 
de tributação, os MEIs recolhem 
apenas a contribuição para a Previ-
dência Social e pagam, dependendo 
do ramo de atuação, o Imposto so-
bre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) ou o Imposto sobre 
Serviços (ISS). O ICMS é recolhido 
aos estados; e o ISS, às prefeituras.

AGÊNCIA SEBRAE

Elisete Lopes ratifi ca importância do parcelamento para MEI regularizar a situação
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JOÃO RICARDO CORREIA jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Frase de Carlos Drummond de Andrade: “Como as plantas, 
a amizade não deve ser muito nem pouco regada.”

Iguais
Surpresa nenhuma o “recuo” de 

Bolsonaro, muito menos o fato do ex-
-presidente Michel Temer ter ido ao seu 
socorro. Nessa politicagem brasileira, 
tudo é possível. Tudo! Até Garibaldi Filho 
concordar que o fi lho, deputado Walter 
Alves, seja pré-candidato a vice de Fáti-
ma Bezerra. no próximo ano. Nesse caso, 
só para citar mais um exemplo, quem 
recuou? Fátima ou Garibaldi, antigos 
adversários? Lula foi o Temer deles? Que 
coisa!!!

Iguais 2
Como diria minha saudosa amiga 

Rita Costa Pinheiro de Lima, a “Dona Ri-
tinha”, nascida em 1915, lá pelas bandas 
da Fazenda Irapuru, em Tangará: “É tudo 
farinha do mesmo saco”.

Eleição
No Brasil, a Justiça Eleitoral obriga 

que você compareça ao local de votação, 
mas te deixa à vontade para não votar 
em nenhum candidato, podendo votar 

em branco ou anular o voto, como bem 
lembrou ao colunista o advogado Nilo 
Ferreira Pinto Júnior. É como se o aluno 
fosse obrigado a ir à escola, sem precisar 
responder a chamada e nem fazer a prova.

Sierra
A Polícia Federal defl agrou nesta 

sexta-feira 10 a Operação Sierra, com o 
objetivo de aprofundar investigação so-
bre posíveis irregularidades cometidas 
pelas administrações regionais do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Industrial 
– SENAI e Instituto Euvaldo Lodi – IEL, 
no Distrito Federal. Os policiais deram 
cumprimento a 4 mandados de busca e 
apreensão, no DF e no Rio de Janeiro.

Sierra 2
As investigações apontam que o IEL 

fi rmou contratos de prestação de ser-
viços com empresas de propriedade de 
dirigente do Sistema S, o que é expres-
samente proibido pela lei. As empresas 
benefi ciadas receberam cerca de R$ 3 
milhões. Eita, Brasil velho de guerra!

Nepotismo
As Prefeituras de Lajes, 

Pedra Preta, Pedro Avelino e 
Caiçara do Rio do Vento deve-
rão tomar medidas para aca-
bar a prática de nepotismo na 
administração pública local. 
A medida está sendo reco-
mendada pelo Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Norte 
(MPRN) e foi motivada após o 
recebimento de denúncias de 
supostos casos de contrata-
ção de parentes de autorida-
des no âmbito dos municípios 
que compõem a Comarca da 
Promotoria de Lajes. 

Desejo
Que tenhamos força para 

superar os obstáculos, paciên-
cia para suportar os chatos e 
saúde para continuar lutando. 
Obrigado por acompanhar o 
trabalho do Agora RN. Até ter-
ça-feira, se Deus quiser.

REPRODUÇÃO

A Prefeitura de Natal vai co-
meçar neste sábado 11 a 
vacinação de adolescentes 

com idade de 17 anos com comor-
bidade ou com defi ciência perma-
nente e os privados de liberdade. 
Essas pessoas podem se dirigir a 
um dos quatro drives. Na segunda-
-feira 13, além dos drives, os ado-
lescentes podem procurar também 
umas das 35 salas de vacinação, 
sendo necessário comprovar que 
pertencem a esses grupos. Já a va-
cinação dos adolescentes privados 
de liberdade será realizada in loco.

O quantitativo de doses rece-
bido pela Secretaria Municipal de 
Saúde é considerado abaixo do 
necessário para ampliar a vacina-
ção para outras faixas. Natal rece-
beu na manhã desta sexta-feira 10 
8.784 doses do imunizante Pfi zer. 
Segundo a nota técnica, o Muni-
cípio possui 77.002 adolescentes 
(12 a 17 anos). 

Os adolescentes deverão com-
parecer aos pontos de vacinação 
acompanhados dos pais ou respon-
sáveis legais. “À medida que o Minis-
tério da Saúde enviar mais doses, 
vamos ampliando a faixa etária dos 
adolescentes. Portanto, é importan-
te que as famílias providenciem a 

documentação”, afi rma George An-
tunes, Secretário de Saúde de Natal.

Documentação
Os adolescentes que possuem 

defi ciência permanente devem 
apresentar laudo médico ou uma 
cópia do documento ofi cial de iden-
tidade com indicação de defi ciên-
cia ou qualquer outro documento 
que indique tal condição, além do 
cartão de vacinação e comprovante 
de residência de Natal.

Para os adolescentes com co-
morbidade, é necessário apresentar 
cópia de um dos documentos como 
laudos com descritivo ou CID da 
doença ou condição de saúde; ou 
declarações com descritivo ou CID 
da doença ou condição de saúde; 
ou prescrições médicas (Somente 
as que tiverem carimbo ou cupom 
grampeado da farmácia da UBS ou 
PROSUS ou UNICAT ou Hiperdia); 
ou relatórios médicos com descriti-
vo ou CID da doença ou condição 

de saúde ou ainda cadastro no HI-
PERDIA, PROSUS ou UNICAT.

A lista das comorbidades des-
critas no Plano Nacional de Opera-
cionalização pode ser acessada no 
https://vacina.natal.rn.gov.br. No 
site, também consta a relação com os 
endereços das UBS, tempo de espera 
na fi la nos drives e todas as informa-
ções da vacinação da capital.

Para agilizar o processo de imu-
nização, é ideal que seja efetuado o 
cadastro no RN Mais Vacinas.

Cobertura 
“Paralelamente à vacinação 

dos adolescentes continuamos 
vacinando 18 anos mais, e nova-
mente fazemos um apelo para que 
esses jovens compareçam para re-
ceber sua dose contra a covid-19. 
Na faixa etária de 18 a 29 anos, 
atingimos 77% do público. A meta 
do Ministério da Saúde é vacinar 
85%, mas a nossa meta é vacinar 
100%”, afi rma George Antunes. 

SEGUNDA DOSE
A segunda dose dos imunizantes 

está disponível nos quatro drives ou 
nas 35 salas de vacinação.

CORONAVAC 
As pessoas que completaram os 

28 dias da primeira dose do imuni-
zante Coronavac podem procurar as 
35 UBS ou qualquer drive-thru.

OXFORD
Para quem se vacinou até o dia 

08.07 .
Grávidas que tomaram a D1 de 

Oxford
As gestantes que tomaram a 

primeira dose com o imunizante 
Oxford e que, por recomendação do 
Ministério da Saúde, não tomaram a 
segunda dose poderão completar seu 
esquema vacinal com o imunizante 
da Pfi zer nas 35 UBS ou qualquer dri-
ve de vacinação.

PFIZER
Para quem tomou a primeira do-

se até 08.07.

ALEX RÉGIS/SECOM

Na segunda-feira 13, além dos drives, os adolescentes podem procurar também umas das 35 salas de vacinação 

NÚMEROS | Quantitativo de 
doses recebido pela SMS 
é considerado abaixo do 
necessário para ampliar a 
vacinação para outras faixas

Natal inicia vacinação de adolescentes com 
comorbidades ou com deficiência permanente
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NATHALLYA MACEDO

Nara Costa tem uma estrela 
que brilha desde criança. 
Aos 5 anos, participou de 

um programa na TV Ponta Negra, 
dançando lambada e dublando a 
cantora Sula Miranda. Foi um suces-
so. O carisma nato foi percebido por 
todos e, desde então, a potiguar não 
desce dos palcos. Ela já é um rosto 
conhecido na noite natalense e par-
ticipou de diversos projetos locais 
que ajudaram a fomentar a cultura 
do Rio Grande do Norte.

Passo a passo, Nara completou 
30 anos de carreira em 2018 e se-
gue conquistando novos admira-
dores por onde canta. Mais intér-
prete do que compositora, como 
ela própria defi ne, a artista tem 
uma voz doce, mas potente, e que 
acalenta qualquer coração. Com 
cinco CDs lançados ao longo das 
três décadas de estrada, a cantora 
valoriza os ritmos mais regionais.

Em 1997, Nara lançou o primei-
ro CD intitulado “Balanço Louco” 
com 8 faixas de forró e 4 axés, com 
a participação de Dorgival Dantas. 
Ela relembra que escreveu a mú-
sica que dá nome ao álbum aos 6 
anos e, mais tarde, adaptou a letra. 
“Me sinto abençoada por estar na 
música potiguar e por levar nossa 
voz para todos os lugares”, disse a 
cantora ao Agora Entrevista, em 

uma declaração signifi cativa so-
bre o fazer artístico.

“Forró está na veia, minha 
família é forrozeira. Comecei a 
conhecer a MPB quando passei 
a cantar no shopping Cidade Jar-
dim, pegou um repertório vasto 
e me apaixonei por Elis Regina, 
Milton Nascimento, Djavan... e foi 
assim que conheci de fato a histó-
ria da nossa música. Como sou in-
térprete, me entrego 100% ao que 
faço. Sou eclética, gosto da sonori-
dade que passa pelo MPB, pelo axé 
e pela música regional”, pontuou. 

Nos últimos tempos, Nara tem 
focado em parcerias com os colegas 
da cultura do estado, entregando 
produções cheias de talentos es-
peciais. “Os artistas potiguares são 
uma família. A gente sempre se une 
para que tudo siga fl uindo, defen-
dendo nossos compositores e mú-
sicos. Participo de um projeto cha-
mado ‘Música potiguar: nosso som 
tem valor’, por exemplo. Levamos a 
música para dentro das escolas para 
fortalecer nossa divulgação”.

Já durante a pandemia, Nara 
gravou a música “Lençol de Renda”, 
que segundo ela, é sobre reencontro, 
sobre abraços, “tudo que a gente 
queria no momento de isolamento”. 
Em 2021, lançou, ao lado de Carlos 
Zens, a canção “Dona Militana”, 
com letra de Tico da Costa sobre 
a personagem de São Gonçalo do 
Amarante - que foi reconhecida co-
mo a maior romanceira de versos e 
histórias do Brasil.

Foi durante o período de iso-
lamento social que Nara come-
çou a fazer lives, as transmissões 
ao vivo no YouTube, e se apaixo-
nou pela nova possibilidade de 
interação. “Foram meses muito 
estranhos, não senti a presença 
dos fãs. Mas quando comecei a fa-

zer lives, recebi várias mensagens 
e carinho das pessoas, e me senti 
lisonjeada. Uma das lives que fi z 
teve 22 mil visualizações, no chat 
tinha mais de 500 pessoas ao 
mesmo tempo. Fiquei muito feliz 
pelo interesse naquilo que tenho 
para mostrar. Espero que as lives 
continuem após a pandemia, por-
que elas possibilitam essa aproxi-
mação”, afi rmou.

Ela, que tem como missão de 
vida promover a música potiguar, 
pretende continuar na luta. Já es-
teve no norte da Itália cantando 
o álbum “Nara Costa em Cena”, 
passou por vários estados brasilei-
ros e, mais importante, por cada 
canto de Natal. “Quem sabe, vem 
um novo EP em breve”, prevê com 
alegria e disposição para mais de 
três décadas de carreira pela fren-
te. Para acompanhar, siga no Ins-
tagram (@naracostaofi cial).

Nara Costa em mais 

ECLÉTICA | Cantora Nara 
Costa é rosto conhecido na 
noite natalense, passou por 
reinvenções ao longo de três 
décadas de carreira e segue 
acalentando os corações 
potiguares 

de 30 anos de estrada

FÁBIO EWERTON/AGORA RN

Nara tem focado em parcerias com 
os colegas da cultura do estado, 
entregando produções cheias de 
talentos especiais. 

Comecei a conhecer 
a MPB quando passei 
a cantar no shopping 
Cidade Jardim, pegou 
um repertório vasto e me 
apaixonei por Elis Regina, 
Milton Nascimento, 
Djavan... e foi assim que 
conheci de fato a história 
da nossa música”

“

NARA COSTA
CANTORA

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CONFECCOES J. S. LTDA, CNPJ 13.207.760/0001-16, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma Facção de Peças 
do Vestuário, localizada na Rua Francisco Fernandes de Souza, n° 2 – Bela Vista– Jardim Do Seridó (RN) – 
59.343-000.  

Jarina Maria da Cunha Batista  
Proprietária 

 

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO 
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
para a extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 50.0 hectares, com 
volume mensal proposto de extração de 25.000 m³/mês, localizada no imóvel rural Fazenda São José, na 
zona rural de Caiçara do Rio do Vento/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 
PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Francisco A Oliveira da Silva, sob CNPJ nº 42.731.871/0001-25, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Regularização de Operação (LRO), para atividade de comércio varejista de carnes - açougues, localizado 
na Rua Santa Izabel, n° 180, Mangabeira, município de Macaíba/RN. 

 
 Francisco Adelson Oliveira da Silva  

Representante legal 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia de Perfuração para o poço petrolífero Nobreza, localizado no Campo Petrolífero de João 

de Barro, zona rural de Areia Branca – RN; 
 Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero Transformação (1-BV-01-RN), localizado no 

Bloco POT-T-569, zona rural do município de Carnaubais Rosado – RN; 
 Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero Comprometimento (7-GC-01-RN), 

localizado no Campo de produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
   

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
LEANDRO MATIAS DA SILVA, CNPJ 40.689.260/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO 
para uma Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Francisco Guedes de Souza, Nº 286, José 
Marcelino de Oliveira, Equador/RN - CEP: 59.355.000. 

 
Leandro Matias da Silva 

Proprietário 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Phoenix Óleo e Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a de Licença de Operação, 
com prazo de validade até 08/09/2024, em favor do empreendimento 01 (uma) linha de surgência do poço 
petrolífero de código, coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: SAÍDA: 3-
RAG-0006-RN (9.393.712,92mN; 681.171,05mE); CHEGADA: Manifold / 3-RAG-0006-RN (9.393.706,00mN; 
681.206,00mE), com 6.216,00 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) PQO 
(9.391.163,00mN; 676.969,00mE)., localizada no Campo de Periquito Nordeste (PQNE), Municípios de 
Upanema/RN e Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

Ana Claudine de Melo Lago 
Diretora Administrativa 

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO – AVISO RESUMIDO 
 

 O presidente do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias do Ramo da 
Construção Pesada, Montagens Industrial, Hidráulica, Instalações, Usina de Concretos, Produtos e Artefatos de 
Cimento, Cal e Gesso no Estado do Rio Grande do Norte, SITRACOMP/RN, CNPJ 09.067.290/0001-65, no 
uso de suas atribuições estatutárias de conformidade com os artigos 24º, 25º, 33º, 34°, § 2° e 43°, do estatuto 
da entidade. Faz-se saber pelo presente edital, e a quem deste tiver conhecimento, que no dia 29 de Setembro 
de 2021, das 07h00min às 13h00min, será realizada eleição para escolha de diretoria, conselho fiscal, 
delegados representantes e respectivos suplentes. Sendo 02 urnas. A 1ª ficará na sede do sindicato, sito à Rua 
Getúlio Vargas, nº 01, Bairro Centro, CEP: 59.668-000 Porto do Mangue/RN, a 2ª será itinerante nos locais de 
trabalho em conformidade com Art.39º, § 1º do Estatuto.  O prazo para registro de chapas é de 03 dias 
contados a partir da publicação deste edital. A secretaria funcionará das 07h00min às 15h00min. Porto do 
Mangue - RN, 10 de Setembro de 2021, Alberto Ferreira da Silva, Presidente do SITRACOMP/RN.  

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A INDÚSTRIA DE TEMPERO REGINA LTDA, (10.704.112/0001-87), torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de 
Operação, com prazo de validade até 03/09/2027, em favor do empreendimento Indústria de Fabricação e 
comercialização de temperos, condimentos, molhos e vinagres, localizada na Avenida Alberto Maranhão, 100, 
Bairro Belo Horizonte, Mossoró-RN. 

Adelgício Diniz Rocha Neto 
Sócio Diretor 

 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2.ª REGIÃO 

Autarquia Federal criada pela Lei 6.684, de 03 de setembro de 1979 – Regulamentada pelo Decreto nº 88.439, de 
28 de junho de 1983. Jurisdição dada pela Resolução do CFBM nº 238, de 11 de abril de 2014: PE, BA, SE, AL, 

PB, RN, CE, PI e MA. 
 

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2.ª REGIÃO CRBM2 
CHAMAMENTO PÚBLICO CRBM2 

 
O Presidente do CRBM2, no uso de suas atribuições legais e institucionais, dá conhecimento ao público do 
intento deste Regional em alugar sala comercial/empresarial na cidade de Natal-RN, que servirá de sede para 
sua nova seccional, no formato do Termo de Referência disponível em sua sede para consulta, ou no site do 
CRBM2: www.crbm2.gov.br (link licitações). Os interessados em apresentar proposta devem protocolá-la na 
sede do CRBM2 (Rua Gervásio Pires, n.º 1075, Soledade, Recife-PE), ou encaminhar pelo e-mail: 
crbm2@crbm2.gov.br, em até 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação. Informações pelo telefone (81) 
3222-3200, em horário comercial. Recife-PE, 03 de setembro de 2021. 
 

Dr. Djair de Lima Ferreira Junior 
Presidente do CRBM2 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Hoje, o Sol vai se entender às mil maravilhas com a Lua e 
você conta com ótimas energias para cuidar da saúde e 
até fazer algumas mudanças de hábitos mais complicadas. 
Que tal aproveitar o sabadão para caminhar, praticar 
exercícios físicos e queimar o excesso de energia?

Apesar do dia de folga, as estrelas enviam as 
melhores energias para estufar o bolso com uma 
grana alta, Libra! Deixe o descanso de lado e bora 
lá fechar um negócio ou aceitar um trabalho extra.

Sabadou, meu docinho, e a Lua segue  rme em 
sua Casa dos Relacionamentos, animando a troca 
de ideias e a convivência com outras pessoas, 
sejam próximas ou não.

Sabadou, meu bem, e você começa o  nal de 
semana dando um show de con ança e de energia. 
Aproveite para resolver alguns assuntos pessoais 
hoje, matar a saudade das pessoas queridas e 
deixar a rotina bem longe.

O sábado começa meio tenso com a briga entre Lua e 
Urano, por isso, não descuide da saúde e preste atenção nos 
sinais que o seu corpo envia. Mas o astral logo melhora com 
Sol e Lua se entendendo às mil maravilhas, sinal de que a 
família pode ocupar boa parte da sua atenção agora.

O desejo de  car no seu canto e sossegar o facho pode 
bater de frente com os planos que tinha feito para se 
divertir nesse sábado, Sagita. A Lua instiga seu lado 
mais intuitivo e descon ado, o que nem sempre é algo 
ruim, especialmente na hora de lidar com dinheiro.

O  m de semana começa animado e você estará mais 
falante do que o normal, Câncer, cortesia do Sol em 
harmonia com a Lua nesta manhã. Se ainda tem trabalho 
pra fazer, corra para conversar com colegas, clientes e novos 
contatos, seja pessoalmente ou através das redes sociais.

Nesse  nal de semana, a companhia dos amigos 
promete animar o astral e você pode contar com o apoio 
e os conselhos deles para o que precisar. Ainda assim, 
se alguém se aproximar com uma proposta de negócios 
furada ou pedir um empréstimo, dê um perdido.

A família promete ser o foco da sua atenção neste 
sábado, Leão! Pode ser que alguém da família precise 
da sua ajuda em alguns momentos. Dê uma mãozinha 
e poderá contar com o mesmo apoio em troca -- o 
pessoal estará ao seu lado para o que precisar!

Apesar do dia de folga, sua ambição vai fazer hora 
extra hoje. Se anda pensando em tentar algo novo 
na carreira, deixe o descanso para outro momento 
e vá atrás de uma nova colocação.

Sol e Lua se entendem às mil maravilhas nessa manhã 
e enviam boas energias para uma viagem rápida ou 
um passeio de última hora. Se não tem planos para 
sair por aí, ou se precisa cuidar de algumas tarefas no 
serviço primeiro, aproveite as boas vibrações.

O sonho de viajar ou visitar alguém querido pode se tornar 
realidade hoje, Peixes. Mas se não der pra botar os pés na 
estrada, seja por falta de grana ou por culpa do coronga, 
o jeito é apostar na criatividade para matar a saudade de 
quem está longe ou que não vê há algum tempo.

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
Após estrear em formato digital, 

Juliana Martins apresenta pela 
primeira vez ao público presencial 

a comédia “O Prazer é Todo Nosso”, 
a partir deste sábado ...... O 

monólogo, inspirado na vida real da 
atriz e dirigido por Bel Kutner, fala 
sobre prazer sexual e liberdade da 
mulher...... Fará curta temporada 

no Teatro Prudential, Rio, nos 
fi nais de semana.Record já tem 
decidida a realização da segunda 

temporada do “Ilha Record” no ano 
que vem...... Por se tratar de um 

formato próprio, já existe a intenção 
de se planejar algumas pequenas 

mudanças até lá...... Sabrina Sato 
na apresentação foi aprovada com 

louvor.No “Bake Off  Brasil - Mão na 
Massa”, neste sábado, no SBT, Nadja 
Haddad vai receber o chocolatier Alê 

Costa como convidado.Antonio 
Caloni está confi rmado no elenco 
de “Além da Ilusão”, de Alessandra 

Poggi, com direção de Luiz Henrique 
Rios...

Já que é assim
Por outro lado, no sentido opos-

to ao da Antena Um, existe a Nova 
Brasil FM, que só toca música popu-
lar brasileira.

Mas que também programa 
sempre as mesmas, geralmente an-
tigas e que são repetidas, mais de 
uma vez, todos os dias. É como se a o 
repertório da MPB fosse só aquele e 
tivesse parado há uns 20 ou 30 anos.

Teclado
O trabalho da autora Raphaela 

Castro em “Reis” está bem acelerado.
E assim como “Gênesis”, a no-

vela terá uma produção grandiosa 
e será dividida em várias fases. E, de 
acordo com o estabelecido, serão 
poucos núcleos e poucas tramas 
paralelas. Pegada de série.

Novo programa
Marisa Orth, em sua primeira 

vez no Multishow, não esconde a sa-

tisfação em dividir o protagonismo 
de “Central de Bicos” com Maurício 
Manfrini e Babu Santana. O humo-
rístico é uma das grandes apostas 
do canal e estreia no dia 13, às 22h30.

“Eu nunca parei de considerar 
essa hipótese de trabalhar pura-
mente com humor. Acho que o ‘Sai 
de Baixo’ me deu essa estatura... Eu 
acho sensacional fazer parte dessa 
turma”, comemora a atriz.

Gravando
Como a pandemia vez por outra 

interfere no roteiro, a Globo ainda 
não sabe quando serão encerradas 
as gravações de “Verdades Secretas 
2”, produção da Globoplay.

E também não existe uma defi -
nição sobre data de lançamento. 

Trabalho é trabalho
Dia desses a coluna falou que 

os famosos estão se utilizando bas-
tante das redes sociais e faturando 

muito com elas.
Isso aí mesmo. Tem que pensar 

no dia de amanhã.

No entanto...
É importante considerar que, 

sabendo usar, não vai faltar.
Os excessos acabam funcionan-

do de forma contrária e perigosa. É 
preciso saber o momento em que a 
queimação da imagem deve ser evi-
tada e que não será tão compensa-
dora assim. Já existem até casos de 
permuta de sanduiche.

Instalações
Pessoal do TerraViva, canal da 

Newco, já está operando normal-
mente das novas instalações da rua 
Tabapuã, em SP.

E todos bastante satisfeitos 
com o que encontraram. As condi-
ções são das melhores. Até o fi nal 
do mês, o BandSports deve tomar o 
mesmo caminho.

Intrigante: por que a 
Antena Um não toca 
música brasileira?

A Antena 1, já de muito tem-
po, tem “A número 1 em música” 
como slogan. Pela quantidade de 
execuções, com certeza sim. Mui-
to bom gosto também.

Classuda. Faz por merecer a 
preferência de muita gente

Porém, é de se estranhar, 
como sempre se estranhou, a 
completa exclusão da MPB da 
sua programação. Será que no 
meio dessa propalada abundân-
cia, abundância de qualidade, 
nenhuma das nossas se inclui? 

ANTENA 1

Existe alguma explicação para este 
impedimento? 

Não deixa de ser um sinal dos 
tempos. Mas um sinal bem descon-
fortável.

No passado chegou a existir uma 
lei que determinava um “x” de execu-
ções de músicas brasileiras nas emis-
soras de rádio por dia. Isso quando as 

FMs só tocavam o que vinha de fora.
Mas ainda bem que não existe 

mais. Ninguém deve ser obrigado a 
nada. Mas usar de bom senso não 
custa. E essa exclusão dos nossos 
incomoda um pouco. Jura que para 
a Antena Um não tem ninguém aqui 
que mereça? Caetano, Marisa Mon-
te, Gil, Elis, Bethânia, Paralamas...?

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Happy    Birthdayy     BBBBBBBBBBBBBBB
Estela Dantas, Eline Montenegro, 

Poliana Pinheiro, Ronaldo Araújo, 

Telma Nascimento, Lady Gomes, 

Mirella Ciarlini, Tereza Nelma Dan-

tas e Magnus da Costa Delgado. 

Amanhã, Jolian Azevedo, Bernade-

te Rêgo, Liziane Virgílio, Bia Santa 

Rosa, Neide Medeiros, Athos Mu-

niz, Gilian Varela, Rosalba Cordeiro 

Lima e Raimundo Ferreira.

BOAS & CURTAS
Alana Moreira, Ingrid Araujo, Mari Avelino, Sara Correia e a colu-

na são convidadas do estilista Marcus Ramalho para lançamento super 
exclusivo de seu Summer 22, intitulado Sob o Sol. O lugar não poderia ser 
melhor: O Praia Bonita Resort.
 Mascotes do Hospital Infantil Varela Santiago, Val e San rasparam os 

cabelos para o Setembro Dourado. A edição especial dos bonecos visa inspirar 
crianças e adolescentes que estão na luta contra o câncer e podem ser encontra-
dos na recepção do hospital.
 Os empresários Cláudio Campos, Moacir Pinheiro e André Su-

dário lançaram em São Miguel do Gostoso o Th e Home, um residencial 
de alto padrão, com 28 unidades e a beira-mar de um dos points mais 
badalados do litoral potiguar.
 A Feira de Municípios e Produtos Turísticos do RN (Femptur) abre as 

portas nos dias 17 e 18 de setembro, no Centro de Convenções. Considerado o 
maior evento do tipo no estado, chega a sua 7ª edição junto com o 12º Fórum de 
Turismo do RN. Entrada e estacionamento gratuitos.
Nasceu Pedro, primeiro fi lho da jornalista Mariana Rocha com o 

cirurgião cardiovascular Renato Max Faria. Felicidades ao casal.

Toca a sua alma? 
Então siga este caminho!“

“

B-DAY - ESTELLA DANTAS 

B-DAY - JOLIAN AZEVEDO

B-DAY - ATHOS MUNIZ 

B-DAY - BIA SANTA ROSA 

B-DAY - GILIAN VARELA 

B-DAY - ROSALBA CORDEIRO

Ela é empreendedora e encara 
isso como missão de vida, para 
acolher novas marcas, produ-

tos e pessoas. Graduada em Gestão 
de Recursos Humanos e com MBA, 
aos 46 anos, Carla de Oliveira No-
gueira sabe se posicionar, indepen-
dente da causa, basta acreditar nela. 
Começou vendendo camisetas em 
feiras de arte por dois anos. A coisa 
cresceu e se transformou no Estúdio 
Carlota, lugar plural que também 
defende causas sociais, dentre elas, 
a luta contra a Gordofobia. “Já sofri 
muitos preconceitos por ser uma 
mulher gorda vendendo moda, por 
vestir moda, a moda é padrão e uma 
mulher gorda, afrontosa e indepen-
dente incomoda muito”, explica. Co-
nheçam @carlotanogueira.

Porque empreender?
Porque nunca vai ser um ato egoís-
ta, nunca toca só a gente, é sempre 
pensar no coletivo. Porque empre-
ender é todos os dias ter a capacida-
de de criar novas oportunidades de 
gerar negócios, produtos, diálogos e 
isso só é plural, só agrega, só acolhe. 
Empreender é sempre SOMOS.

Como surgiu o estúdio Carlota?
Eu sempre vendi alguma coisa para 
complementar minha renda, pa-
ra juntar dinheiro para viajar, por 
exemplo. E aconteceu a oportunida-
de de criar uma linha de camisetas 
para que pudesse me expressar. O 
negócio cresceu, saiu do meu quar-
to e eu comecei a convidar pessoas 
para somar comigo. Hoje o Estúdio 
tem 4 anos, e por aqui já passaram 
mais de 300 marcas. Agora somos 
28 ativas entre designers, artistas, 
escritores e artesãos.

Porque a loja é diferente?
Porque eu escolho os melhores 
parceiros e faço questão que eles 
sejam exclusivos do estúdio, para 
que as pessoas consumam cons-
cientes.

Quem são seus artistas preferidos?
Tenho muitos. É difícil nomear, 
mas gosto de gente que faz negó-
cio raiz, sem grana e mete a cara. 
A @mimostino a @modaleveza e 
todas as marcas que estão no es-
túdio eu sou fã.

Porque militar em causas sociais?
Porque é necessário se posicionar. 
O estúdio é um lugar agênero, in-
clusivo, igualitário e vende amor 
em forma de produtos. Não temos 
espaço para questões que sejam 
diferentes disso.

Gordofobia existe? Como comba-
ter?

Existe e muita. Combato ensinan-
do, questionando, falando sobre o 
assunto. A educação começa com o 
cliente desde a hora em que a gente 
fala sobre isso com eles. O precon-
ceito é real e eu estou aqui para 
questionar e rebater todas as falas 
gordofóbicas que me chegam.

Onde pretende chegar?
Quero ser um lugar onde as pes-
soas do Brasil inteiro vejam como 
referência em abrir seus negócios. 
Quero ter espaço para vender arte, 
cultura de forma barata, circular e 
potente.  Quero ser referência na 
cidade em trazer coisas novas e 
abrir mercado para estas pesso-
as que são como eu, resistentes e 
criativas.

TUDO COM CARLA NOGUEIRA



RODRIGO FERREIRA
@rodrigoferreirarn

@rodrigoferrelra
rodrigoedu18@gmail.com

Verdadeira Série D começa neste 
fim de semana para o futebol do RN

Sabe a boa cam-
panha que o ABC 
fez na 1ª fase da 

Série D, com lideran-
ça isolada, melhor 
ataque e tudo mais? 
E o desempenho do 
América, que nas úl-
timas rodadas oscilou 
negativamente, tendo 
inclusive sido derrota-
do por uma das equipes mais frágeis da chave no jogo fi nal? Pois é. 
De agora em diante, esses desempenhos não terão mais grande ser-
ventia. Neste fi m de semana, começa a verdadeira Série D. É o que 
venho repetindo ao longo dos últimos dias, seja por aqui, na rádio 
ou nas redes sociais. O mata-mata chegou. E com ele, sobe o nível 
de competitividade dentro do torneio. Não existem mais azarões. É 
momento para concentrar, treinar e aplicar em campo o melhor que 
for possível extrair de cada atleta.

DIVULGAÇÃO

Fôlego novo
Nesta fase do Brasileiro, aquela 

equipe que se classifi cou a duras pe-
nas, na quarta posição de um deter-
minado grupo, ganha muita força. E 
isso serve de alerta para o ABC, que 
encara o Retrô-PE neste domingo 
na Arena Pernambuco. Afi nal, quem 
é que não se lembra de 2020? Ano 
passado, o Alvinegro também lide-
rou sua chave, mas morreu na pri-
meira eliminatória diante do Globo, 
4º lugar do outro grupo.

De volta
Quem viajou com a delegação 

do ABC para o Recife para o jogo 
deste domingo foi o meia-atacan-
te Negueba. Após mais de 50 dias 
afastado por lesão, a joia alvinegra 
se recuperou clínica e fi sicamente, 
fi cando apto a voltar a ajudar o 
time dentro de campo. Grande re-
forço para o técnico Moacir Júnior, 
apesar de ele próprio ter afi rmado 
que o atleta ainda não está pronto 
para jogar 90 minutos.

Fator casa
Diferente do rival, o América 

inicia hoje (sábado) sua caminhada 
nas eliminatórias do Brasileiro. Joga 
na Arena das Dunas, às 15h, contra 
a boa equipe do Itabaiana-SE. É 
momento de fazer valer o mando de 
campo. Em Natal, não tem que dar 
vez para adversário nenhum. Esta é 
a 5ª oportunidade que o Alvirrubro 
terá de sair da última divisão. E mais 
do que ninguém, ele sabe como é 
ruim estar nela. 

Casca grossa
Como fator difi cultador para o 

América no jogo de hoje está a inven-
cibilidade de seu adversário jogando 
fora de casa na atual edição da Série D. 
Por incrível que pareça, os sergipanos 
não perderam de ninguém longe de 
seus domínios na primeira fase. Mas é 
como eu disse na abertura da coluna: 
são dados e fatos que, a partir de ago-
ra, fi cam para trás. Cabe ao América 
se impôr e construir o resultado.

Portas em automático
Se encerrou ontem o prazo para 

novas inscrições de atletas na Série 
D. A partir de agora, nenhuma das 
32 equipes sobreviventes podem 
contratar. O América ainda conse-
guiu anunciar mais um nome ainda 
na quinta-feira, que foi o zagueiro 
Rômulo, ex-Paraná. Já o ABC, pelo 
menos até o fechamento da coluna, 
fi cou sem dar uma boa notícia para 
o torcedor. Agora é seguir com o que 
tem e ir em busca do acesso.

• ESPORTES Natal, sábado e domingo, 11 e 12 de setembro de 202116

Depois de Marcelo Cabo e 
Lisca, é a vez de Fernando 
Diniz assumir o desafi o de 

treinar o Vasco da Gama na tempo-
rada.  Aos 47 anos, com passagens 
por Santos, São Paulo e Flumi-
nense, Diniz chega à Colina com a 
missão de levar o Cruzmaltino de 
volta à elite do futebol brasileiro. O 
time carioca está na 9ª colocação 
da Série B com 32 pontos e a seis de 
distância do Botafogo, o primeiro 
time do pelotão do G4.

Fernando Diniz, segundo  a 
Agência Brasil, chega ao Gigante do 
Colina com contrato válido até o fi -
nal da temporada, ao lado dos auxi-
liares Eduardo Zuma e Yan Razera 
e do preparador físico Wagner Ber-
telli. Eles se juntam aos membros 
da comissão técnica permanente 

do clube ainda nesta semana.
Natural de Patos de Minas 

(MG), Fernando Diniz iniciou sua 
carreira como treinador em 2008, 
quando também se despediu dos 
gramados como jogador. O ex-meia 
começou sua história à beira do 
campo em equipes do interior pau-
lista: Paulista, Botafogo, Atlético 

Sorocada, Guaratinguetá e Oeste. 
O primeiro trabalho de destaque foi 
em 2016 quando chegou às fi nais 
do Paulistão comandando o Audax.

O Vasco volta a campo na pró-
xima quinta 16, quando enfrenta o 
CRB, em Alagoas, pela rodada de 
número 24 do total de 38 do Brasi-
leirão da Série B.

Fernando Diniz assume desafio 
de treinar o Vasco da Gama

IVAN STORTI/SANTOS FC

Fernando chega ao Gigante do Colina com contrato até o fi nal da temporada

FUTEBOL | Time carioca está 
na 9ª colocação da Série B 
com 32 pontos e a seis de 
distância do Botafogo, 
o primeiro do G4


