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 O poder sempre foi desejado como 
um bem em si, em um mundo onde 
tudo se tornou politizado.
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 As classifi cações de ABC e América 
para a próxima fase da série D 
serviram de alívio, por enquanto.
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 Duro viver no mundo dos adultos 
e, por óbvio, é muito difícil viver no 
mundo paralelo de Jair Bolsonaro.
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 Potiguares antenados no mundo da 
decoração e arquitetura tomaram o 
rumo de Recife nos últimos dias. 
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SIMONE
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 Servidores do Detran reclamam que 
Fátima não atende reivindicações. O 
que é que tá havendo?
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TULIO
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ECONOMIA. 7 | Objetivo do en-
contro virtual, com participação 
de chilenos,  foi tratar da fonte de 
energia apontada como solução 
ambiental e econômica.

ECONOMIA. 8 |  Evento reunirá, en-
tre os dias 28 e 30, especialistas para 
discutir como o marketing digital 
pode impulsionar as vendas de pe-
quenos negócios da região.

GERAL. 11 | Colégio de Dirigentes 
do Instituto realizou momento de 
celebração alusivo ao aniversário, 
que acontece nesta quinta-feira 23 
de setembro.

ESPORTES. 16 | A partir de agora, 
a emissora de TV interessada em 
transmitir uma partida de futebol 
precisará negociar apenas com um 
time, no caso o mandante.

Produção de 
hidrogênio verde é 
debatida na FIERN

Seridó Digital 
vai impulsionar 
negócios na região

Instituto Federal 
comemora 112 
anos no Estado

Presidente Jair 
Bolsonaro sanciona 
Lei do Mandante

Líder do governo 
na Assembleia é 
favorável à aliança 
entre PT e MDB 
POLÍTICA. 3 | Deputado Francisco do PT avalia que seu partido não pode 
perder de vista a capilaridade do MDB no RN, com seus mais de 30 prefeitos Francisco do PT trabalha visando a governabilidade na gestão de Fátima

Dia da Árvore, em Mossoró, foi comemorado com plantio de mudas frutíferas

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

WILSON MORENO/PMM

CIDADES. 9 | O plantio é em cele-
bração ao Dia Mundial da Árvore, 
comemorado em 21 de setembro. 
Todas as plantas são oriundas do 
Centro de Distribuição de Mudas 
do Horto Florestal de Mossoró. 
Ação foi realizada nesta terça-fei-
ra 21, pela Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Infraestrutura, 
Meio Ambiente, Urbanismo e 
Serviços Urbanos. Espécies frutí-
feras foram plantadas no canteiro 
da avenida Centenária, no bairro 
Aeroporto.

Avenida Centenária 
ganha 150 mudas 
em Mossoró



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

É desprezível governar terceiri-
zando problemas sem jamais 
assumir responsabilidades.

Quando as consequências sur-
gem como resultado de omissões, eis 
que aparece outra omissão, depois 
outra e mais outra, numa eterna 
transferência de culpas, como se go-
vernar fosse só denunciar os erros 
dos outros.

Assim foi o pronunciamento do 
presidente Jair Bolsonaro ontem na 
ONU: mentiroso no conteúdo e pí-
fi o na forma; antigo e ultrapassado; 
tacanho, ridículo e provinciano para 
um presidente da República Federa-
tiva do Brasil.

Dizendo inverdades em profusão 
sobre o desmatamento, o meio am-
biente, a corrupção (que ele diz não 
existir em seu governo) e até sobre os 
indígenas e a economia, tudo o que 
Bolsonaro afi rmou vale uma nota de 
200, que existe, mas ninguém vê.

Discurso de um presidente pe-
queno para um país grande, dirigido 
exclusivamente para os seus conver-
tidos, o presidente se esqueceu que 
estava num palanque global e não 
o cercadinho  onde ele desfi la sem 
corar as mentiras de sempre para os 

mesmos desocupados de sempre.
Duro viver no mundo dos adultos 

e, por óbvio, é muito difícil viver no 
mundo paralelo de Jair Bolsonaro.

Sobre corrupção? Mentira. Sobre 
as queimadas na Amazônia? Menti-
ra. Sobre o crescimento econômico? 
Mentira. Sobre a culpa dos governa-
dores na crise brasileira? Mentira. So-
bre o bem estar dos povos indígenas? 
Mentira. Sobre culpa da imprensa? 
Mentira.

Para quem observa Bolsonaro de 
outro país –  e que não vive as mes-
mas difi culdades que os brasileiros 
vivem – a ideia de um presidente que 
ostenta com orgulho o fato de ainda 
não ter se vacinado inspira uma vi-
são, no mínimo, aterradora.

Comer pizza na rua cercado por 
bajuladores sem vontade própria, 
mas doidos por poder, já fez desse 
líder uma piada mundial.  

Considerado um “autêntico” pe-
los simpatizantes e uma ponte pelos 
aliados (pasmem!), não é que Bolso-
naro voltou a defender o tratamento 
precoce contra a covid, que ele cha-
mou de “tratamento inicial”?

Quando se pensa que foi, ele já 
voltou.

Um dia tenebroso para a ONU

Enquanto isso no BR
A base fiel bolsonarista passa  

por um processo de “hiperradicali-
zação”, segundo pesquisa de Esther 
Solano, doutora em sociologia e 
professora da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), ouvida pela 
Folha.  A especialista estuda o fenô-
meno do bolsonarismo desde 2017.

“Os bolsonaristas radicais têm 
uma ligação cada vez mais emocio-
nal e psicológica com Bolsonaro. A 
base que anteriormente chamáva-
mos de fiel está passando por um 
processo de fortalecimento e con-
solidação do discurso de defesa do 
presidente”, disse Solano ao jornal.

Segundo a professora, os radi-
cais estão convictos de que Bolso-
naro é perseguido por todos, e eles 
encaram isso como uma persegui-
ção a eles próprios e ao Brasil que 
idealizam.

Luiz Almir com Fátima
Luiz Almir, que dispensa 

apresentação, entrevista nesta 
quarta-feira a governadora Fátima 
Bezerra às 13 horas em ponto em 
seu programa na Band.  Vai ser um 
acontecimento porque uma en-
trevista do vereador Luiz Almir, no 
seu quarto mandato, sempre rende 
sempre momentos engraçados. E 
ali deve rolar tudo, o que é sempre a 
garantia de entretenimento. Prolixa 
como Fátima é nas respostas, é só 
esperar para ver.

Ora que interessante!
O Ministério da Economia pla-

neja regulamentar competições de 
modalidades como xadrez, sinuca, 
poker e jogos eletrônicos e assim 
atender aos empresários que pe-
dem segurança jurídica para explo-
rar o jogo de azar no Brasil. Guedes, 
que mendiga o parcelamento dos 
precatórios e aumenta o custo 
sobre os empréstimos de pessoas 
físicas e jurídicas que estão  endivi-
dadas,   vê no jogo uma maneira de 
atrair arrecadação para o governo.

Biden o cumpridor
Já o presidente norte-ame-

ricano, Joe Biden, embora não 
tenha sido arrebatador, revelou 
que ainda vive neste século e não 
na época da Guerra Fria, como 
Bolsonaro, enxergando ameaças 
comunistas em tudo. Ele defen-
deu o fi m da presença americana 
em confl itos armados e minorias, 
como o LGBTQI+.

Palavras dele: “Vamos de-

fender nossos aliados e nossos 
amigos e nos opor às tentativas 
de países mais fortes de domi-
nar outros mais fracos, seja pela 
força, coerção econômica, explo-
ração técnica ou desinformação. 
Mas não estamos procurando, 
vou repetir, não estamos procu-
rando uma nova Guerra Fria, ou 
um mundo dividido em blocos 
rígidos”.

Ouviu, Bolsonaro!

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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A vereadora do PT Brisa 
Bracchi, vem fazendo du-
ras críticas ao projeto do 

Plano diretor que está previsto 
para chegar à Câmara de Natal 
até o fi m do mês de setembro. Ela 
reforça sobre a ideia de aprovar 
um projeto que não prejudique o 
meio ambiente, e faz duras críti-
cas ao plano que será apresentado 
pela prefeitura: “Existe uma falsa 
polêmica entre a sustentabilidade 
e o desenvolvimento econômico, 
todos os movimentos progressis-
tas defendem o equilíbrio entre 
essas duas coisas, mas existem 
proteções das quais não podemos 
abrir mão”, afi rmou.

A minuta do projeto foi discuti-
da com vários setores da sociedade 
natalense. Houve momento de 
divergências e confusão em algu-
mas conferências promovidas pela 
prefeitura, para discutir a matéria. 
A vereadora que faz uma oposi-
ção forte ao Executivo na Câmara, 
critica a forma com que a matéria 
foi discutida com a sociedade: “O 
debate que nós fi zemos é que a 
minuta do Plano Diretor de Natal 
como está apresentada destrói e 
desconfi gura diversas áreas que de-
veriam ter uma proteção especial 
maior, tais como as áreas de prote-
ção ambiental, o entorno do Parque 
das Dunas, as nossas comunidades 

que vivem na orla e em outras áreas 
de vulnerabilidade social”.

Entre os pontos considerados 
mais polêmicos do projeto, está a 
verticalização de locais próximos 
a áreas de preservação: “É impor-
tante ressaltar que a liberação 
irrestrita de construção em torno 
do Parque das Dunas afetará a di-
nâmica ecológica do Parque e pode 
deixar nossa cidade muito mais 
quente, com o barramento dos ven-
tos. Não será construindo arranha-
-céus e degradando nossas áreas 
de proteção ambiental que vamos 
conseguir impulsionar o nosso tu-
rismo. É importante debater sobre 
o Plano Diretor e revisá-lo de forma 
consciente e responsável”, reforçou 
a vereadora.

Recentemente a vereadora pro-
moveu um ato público na Câmara, 
para chamar a atenção da socieda-
de sobre a chegada do projeto na 
Casa: “O ato simbolizou a atenção 
da população de Natal com esse 
projeto que em breve chegará aqui 
na Câmara. A sociedade não pode 
fi car de fora desse momento, que é 
a discussão da revisão do Plano Di-
retor nas comissões da Casa. Inclu-
sive já temos garantia do presidente 
Paulinho Freire que o processo não 
será no trator, mas no tempo certo, 
com audiências públicas e garantia 
do direito ao debate”.

Vereadora Brisa Bracchi: “Processo não será no trator, mas no tempo certo”

Vereadora critica Plano 
Diretor: “Desconfigura e 
destrói a cidade de Natal”

DISCUSSÃO               
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Greve 
O Detran é um dos órgãos que mais ge-

ram receita para o Governo do Estado. Ape-
sar disso, servidores reclamam que Fátima 
não atende suas reivindicações. O que é que 
tá havendo?

Dificuldade 
Há secretários do prefeito Álvaro Dias 

difi cultando a chegada do Plano Diretor à 
Câmara de Natal. Incompetência ou demora 
deliberada? 

Indefinição
O presidente da Câmara de Natal, Pau-

linho Freire, ainda não defi niu seu futuro 
político. Decisão sobre candidatura em 2022 
e por qual partido, são temas para perto do 
Carnatal. 

Desgosto
A governadora Fátima Bezerra não gos-

tou do posicionamento público de integran-
tes do PT contrários à aliança do partido com 
o MDB. A irmã de Tetê acha que divergências 
naturais internas não deveriam ter sido pro-
pagadas. Afi nal, a chancela é de Lula.

Salada
A Assembleia Legislativa é uma verdadeira salada partidária. O 

MDB tem dois deputados, sendo um do governo e outro da oposição. 
O PSDB tem 5, sendo 3 da oposição e dois governistas. O PSD tem dois 
governistas, e um da oposição. 

Liderança
O deputado Francisco do PT tem sido elogiado pela postura na 

defesa do governo. Firme, mas equilibrado e sensato. Sem extremar 
posições, o professor que virou prefeito e deputado tem boa argumen-
tação e conseguiu ser respeitado até pelos veteranos do Parlamento.

Fogaréu
O ministro Rogério Marinho, apesar de seu estilo frozen, não con-

seguirá apagar tão rapidamente o fogo que toma conta de sua imagem. 
O fogo amigo alimenta o inimigo da forma mais dissimulada possível. 

Sherlokinho 
Para aqueles que eram acostumados a curtir o Sherloquinho no 

saudoso Jornal de Hoje, já sabem do que se trata. Porém, há os desa-
visados que não conhecem o nosso Sherlokinho, atualizado no Agora 
RN.

Sherlokinho II
Na verdade, Sherlokinho é um personagem criado pela coluna pa-

ra investigar o intestino do poder e da classe política, além de satirizar 
nossa fauna política com bom humor.

JOANA LIMA/SECOM

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Nós não podemos perder 
de vista a capilaridade do 
MDB aqui no Rio Grande 

do Norte, um partido que tem mais 
de 30 prefeitos, centenas de verea-
dores, são muitas lideranças locais, 
muito desses prefeitos inclusive já 
são parceiros do governo do Esta-
do. Quero destacar também que na 
própria Assembleia Legislativa do 
RN, um dos deputados do MDB, Dr. 
Bernardo Amorim é da base de apoio 
ao governo”, com essa declaração, 
Francisco do PT, líder do governo na 
Assembleia Legislativa, sinalizou po-
sitivamente à possibilidade de alian-
ça política entre o PT e o MDB.

“Eu imagino que é extremamente 
positivo reelegermos a governadora 
Fátima Bezerra (PT), para que ela 
continue com o importante traba-
lho de reconstrução do Rio Grande 
do Norte. E é preciso que em um 
segundo mandato de Fátima, nós 
tenhamos a questão de uma aliança 

que reforce ainda mais a questão da 
governabilidade. Então, se um par-
tido político dialoga com o PT, no 
sentido de apoiar um governo que 
vem dando certo e que conta com a 
aprovação do povo potiguar, eu não 
vejo nenhuma difi culdade que esse 
diálogo seja aprofundado, como é 
o caso do MDB”, afi rmou o líder do 
governo Fátima na Assembleia, em 
entrevista nesta terça-feira (21), ao 
Jornal AGORA RN.

Segundo Francisco do PT, “Alian-
ças políticas são feitas entre partidos 
diferentes, entre pessoas que pensam 
diferente uma das outras. Porque se 
todo mundo pensasse igual, estavam 
todos em um mesmo partido, não 
havia a necessidade de termos parti-
dos diferentes”, opinou.

Essas afi rmações do deputado 
Francisco, são resultado de uma rea-
proximação do PT com o MDB, não 
só aqui no Estado, mais também em 
outras regiões do Nordeste, sobretu-
do após o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, ter visitado Natal e se 
reunido com a cúpula do MDB, o ex-
-senador Garibaldi Filho e o deputa-
do federal Walter Alves, para formar 
uma aliança entre os dois partidos no 
Rio Grande do Norte, que irá compor 
o palanque em busca da reeleição da 
governadora Fátima Bezerra (PT).

Segundo Francisco, essa não é a 
primeira vez que o debate das alian-
ças partidárias é feito no PT: “Mas 

eu não tenho nenhuma dúvida de 
que ao fi nal, o que for decidido em 
conjunto, pela maioria do nossos 
companheiros de partido, será res-
peitado, como sempre foi. Portanto, 
eu tenho um profundo respeito às 
opiniões de cada membro do PT em 
relação às alianças e outros temas”, 
fi nalizou.

Relator da CPI da Covid afir-
ma que não houve corrupção

A CPI da Covid-19 no RN está 
com cerca de 1 mês e meio de fun-
cionamento, já foram ouvidos depoi-
mentos de servidores do Estado e só-
cios de empresas sobre os cinco dos 
doze contratos que serão analisados.

Em entrevista ao jornal Agora 
RN, o deputado Francisco do PT, re-

lator da CPI, afi rmou: “Já recebemos 
documentos relativos aos contra-
tos que foram investigados e, até o 
momento, não tivemos nenhuma 
informação nos depoimentos sobre 
os fatos elencados no requerimento 
da CPI, que apontam para supostas 
práticas de irregularidades ou danos 
ao Erário estadual. Alguns relatos 
indicam possíveis erros processuais 
ou fatos que não possuem conexão 
com as investigações. A existência 
de combinações para favorecimento 
de empresas, corrupção, vantagens 
pessoais, interferências indevidas de 
agentes públicos da Sesap ou do Go-
verno, até aqui não se confi guraram”, 
enfatizou.

De acordo com o relator, já há da-
ta prevista para a CPI ouvir o depoi-

mento da empresária que fez delação 
premiada na Bahia: “A previsão para 
que a empresária Cristiana Prestes 
Taddeo, dona da empresa  Hempcare 
Pharma, seja ouvida pela CPI da Co-
vid-19 no Estado é o dia 13/10”, afi r-
mou Francisco do PT, relator da Co-
missão Parlamentar de Inquérito da 
Covid-19 na Assembleia Legislativa

Segundo o relator da CPI da 
Covid-19 no RN, outro personagem 
importante que deverá comparecer 
à Comissão para esclarecer “fatos” é 
Carlos Gabas, secretário-executivo 
do Consórcio Nordeste, que foi quem 
validou a compra dos 300 respirado-
res: “Em princípio, o depoimento dele 
estava previsto para acontecer no dia 
06/10. Mas, essa data poderá ser alte-
rada, pois queremos ouvir primeiro a 
senhora Cristina. Essa possibilidade 
ainda está sendo discutida”, explicou. 

Em entrevista recente ao AGORA 
RN, Kelps Lima, presidente da CPI da 
Covid-19 no Estado, informou que 
Cristiana Prestes Taddeo fez delação 
premiada no Estado da Bahia: “Por 
isso, temos a urgência em ouvi-la pri-
meiro”, explicou.

A empresária Cristiana Prestes 
Taddeo teria embolsado R$ 48 mi-
lhões de reais ao vender 300 respira-
dores destinados a nove Estados do 
Nordeste. O dinheiro foi pago anteci-
padamente pelo Consórcio Nordeste 
e a mercadoria não foi entregue. 

Líder do governo de Fátima Bezerra 
é favorável à aliança do PT com MDB 
SUCESSÃO Deputado 
Francisco do PT afirma 
que governadora Fátima 
Bezerra precisa de alianças 
que permitam vitória 
eleitoral e governabilidade

Francisco do PT: “Nós não podemos perder de vista a capilaridade do MDB no RN”

Presidente Bolsonaro é aplaudido 
na Assembleia da ONU
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O discurso de abertura da 76ª 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas feito pelo presidente 

Jair Bolsonaro nesta terça-feira (21) 
recebeu comentários negativos de 
parlamentares potiguares, indigna-
dos com as falas recheadas de desin-
formações sobre a pandemia, uso de 
medicamentos sem efi cácia compro-
vada contra Covid-19, tratamento 
precoce, auxílio emergencial, desma-
tamento na Amazônia e vacinas, por 
exemplo.

“Bolsonaro usou a ONU como 
palanque eleitoral e abusou das fake 
News. Bolsonaro ‘vende’ a imagem 
de um Brasil maravilhoso, mas na 
realidade, o país vive sua maior crise 
hídrica, tem aumentado o desma-
tamento na Amazônia, feito duros 
ataques aos povos indígenas e temos 
milhares de desempregados. Mente, 
evita falar dos verdadeiros problemas 
do Brasil e do mundo, e mais uma vez 
envergonha nosso país”, desabafou o 
senador Jean Paul Prates (PT).

Para ele, a atitude do mandatário 
diminui a Presidência da República e 
o país diante dos líderes mundiais. “É 
vergonhoso para o Brasil ter que sus-
tentar a tradição de abrir o encontro 
de líderes com o discurso do Bolso-

naro, que mente descaradamente so-
bre o país que ele incompetentemen-
te governa. A Assembleia da ONU foi 
mis um palco para as atrocidades do 
presidente”, desabafou.

Para a senadora Zenaide Maia 
(Pros), a tentativa de passar uma ima-
gem positiva do país foi fracassada 
porque o presidente não abandonou 
seu discurso ideológico de sempre. 
“O que esperar de um discurso de 
Bolsonaro na ONU? Nada diferente 

da pequenez que testemunhamos. A 
diferença é que, agora, quem na co-
munidade internacional ainda dava 
a ele o benefício da dúvida, verifi cou 
que se trata mesmo de um caso per-
dido”, afi rmou.

Ela disse também que o país foi 
muito mal representado no evento. 
“A comitiva teve um presidente do 
G20 que não se vacinou, um minis-
tro da saúde que fez gesto obsceno a 
manifestantes, um chanceler que fez 

‘arminha na mão’ a manifestantes”, 
escreveu, em uma rede social.

A deputada federal Natália Bona-
vides foi além e refutou vários pontos 
apresentados pelo presidente em 
seu discurso, com imagens de man-
chetes jornalísticas dos principais 
veículos de comunicação do país que 
desmentem as falas de Bolsonaro. 
Entre elas, a fala em que o mandatá-
rio defende sua gestão como livre de 
casos de corrupção, em que Natália 

apresenta a chamada do Jornal Na-
cional com o título: “Ex-funcionário 
da família de Bolsonaro admite que 
participou das rachadinhas”.

Outra fala apontada pela parla-
mentar como inverídica é quando 
o presidente disse “Sempre defendi 
combater o vírus e o desemprego, de 
forma simultânea e com a mesma 
responsabilidade”. Em contraponto a 
isso, a deputada mostrou manchete 
com o título: “Sem combater a pan-
demia, Bolsonaro faz desemprego 
explodir”. As imagens constam no 
perfi l da parlamentar em uma rede 
social.

Aliados celebram discurso
Mas, nem todo mundo desgostou 

do discurso recheado de desinforma-
ção do presidente. Principal aliado de 
Jair Bolsonaro no Rio Grande do Nor-
te, o deputado federal Girão Mon-
teiro (PSL) demonstrou seu apoio 
e satisfação com a performance do 
presidente na ONU destacando uma 
parte do discurso em que este posi-
ciona contra o passaporte sanitário 
e fala sobre a distribuição de mais de 
260 milhões de doses de vacina no 
país. “Não ao passaporte sanitário”, 
escreveu.

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, também parabenizou o 
Bolsonaro pelo discurso e destacou 
trechos em que este falou sobre a 
concessão de auxílio emergencial 
que teria benefi ciado 68 milhões de 
brasileiros, a vacinação para todos 
aqueles que desejarem se imunizar 
até o mês de novembro e a preserva-
ção da Amazônia e da vegetação na-
tiva brasileira. “Para quem não quer 
ver a realidade...”, disse.

Parlamentares potiguares falam em 
vergonha, discurso de Bolsonaro na ONU
INTERNACIONAL | Presidente 
Jair Bolsonaro fez discurso 
de abertura na ONU. 
Oposição considera 
vergonha. Governistas 
afirmam que foi positiva 

Presidente Bolsonaro discursou na abertura da Assembleia das Nações Unidas e foi criticado pela oposição elogiado por aliados

Os vereadores da Câmara de 
Parnamirim elegeram por 
unanimidade a chapa única 

para renovação da Mesa Diretora 
para o segundo biênio (2023/2024) 
da 16ª Legislatura. A eleição foi 
realizada nesta terça-feira (21), 
durante a 87ª sessão ordinária, no 
Plenário Dr. Mário Medeiros.   

Na ocasião, foi apresentada a 
chapa única, composta da seguinte 
forma: Presidente da Casa Legis-
lativa, vereador Wolney França, 1º 
vice-presidente, vereador Michael 
Borges, 2º vice-presidente, vereador 

Th iago Fernandes, 1º secretário, ve-
reador Gustavo Negócio, e 2ª secretá-
ria, vereadora Carol Pires.

A votação foi nominal e contou 
com a presença de todos, que vo-
taram por unanimidade na chapa 
apresentada.

Ao fi nal, o presidente reeleito 
agradeceu aos parlamentares. “Me 
sinto honrado pelo reconhecimento 
de todos e reforço meu compromisso 
com os vereadores, com os servido-
res e principalmente com a popula-
ção de Parnamirim”, afi rmou Wolney 
França.

Câmara de Parnamirim 
antecipa eleição da nova 
Mesa Diretora da Casa

GRANDE NATAL

Vereadores de Parnamirim reelegeram atual presidente da Câmara para um novo mandato de mais dois anos

CÉLIO DUARTE/PMM
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O vereador de Natal, professor 
Robério Paulino (Psol), ainda 
não decidiu se concorrerá a 

um cargo majoritário nas eleições 
de 2022. Ele revelou que foi procura-
do recentemente por cinco partidos 
com representatividade no Rio Gran-
de do Norte para discutir seu futuro 
político, mas que até o momento não 
pensa em lançar sua pré-candidatu-
ra, seja ao governo do Estado ou ao 
Senado Federal.

“Se realmente tivermos uma can-
didatura para as próximas eleições, 
coisa que ainda não tenho um posi-
cionamento defi nitivo, apresentare-
mos propostas de transformações 
estruturais profundas do Estado, 
com foco na erradicação da pobre-
za e do analfabetismo, fortalecer a 
agroindústria potiguar com o plantio 
de milhares de árvores no semiárido 
e investir na industrialização do Rio 
Grande do Norte”, explicou.

Robério Paulino destacou que 
já passou do momento de o Estado 
deixar de ser visto pelos demais en-
tes da federação como um Estado 
meramente turístico e que o inves-
timento forte na industrialização, 
com recebimento de novas fábricas, 
é importante para impulsionar essa 
mudança e a melhoria da qualidade 
de vida da população, com a geração 

de emprego e renda.
“Hoje, o Rio Grande do Norte é 

um Estado basicamente turístico, 
conhecido pelas belas praias, ho-
téis e resorts, povo acolhedor e fe-
liz, mas precisamos expandir nossa 
economia e trazer mais indústrias, 
aumentar a geração de emprego 
e renda, para melhorar a vida dos 
potiguares.

O vereador também fez uma ava-
liação crítica da gestão da governa-
dora Fátima Bezerra (PT) e destacou 
que, apesar de ter conquistado im-
portantes vitórias como a quitação 

das dívidas dos salários atrasados do 
funcionalismo público deixados pela 
gestão passada, ainda deixa a desejar 
no quesito audácia para gerar mais 
empregos, por exemplo.

“A governadora é bem intencio-
nada, sem dúvidas, conseguiu resol-
ver o grave problema de caixa, isso é 
um mérito dela, muito importante. 
Mas falta ousadia na política econô-
mica, na construção de empresas e 
geração de empregos, na melhoria da 
qualidade da educação, na política 
ambiental. Faz anos que propus a ela 
um projeto de plantio de milhares de 

árvores no Estado e até hoje ela não 
fez nada nesse sentido. Mas possuo 
uma relação de respeito e diálogo 
com ela”, enfatizou.

Eleito vereador por Natal em 
2020, Robério Paulino já disputou 
eleições para deputado estadual em 
2018, para prefeito da Capital por 
duas vezes (2012 e 2016) e levou a 
escolha ao cargo de governador do 
Estado em 2014 ao segundo turno, 
quando surpreendeu os candidatos 
Henrique Alves e Robinson Faria e 
obteve 8,74% dos votos válidos no 
primeiro turno.

Robério Paulino poderá ser candidato 
a governador ou a senador em 2022
INDEFINIÇÃO | Vereador 
natalense já foi candidato 
a governador em 2014 
e sua votação provocou 
o segundo turno entre 
Henrique e Robinson Faria

Robério Paulino: “Se realmente tivermos uma candidatura para as próximas eleições, apresentaremos propostas de transformações estruturais profundas do Estado”

A governadora é bem 
intencionada, sem 
dúvidas, conseguiu 
resolver o grave problema 
de caixa, isso é um mérito 
dela. Mas falta ousadia 
na política econômica”

“

O deputado estadual Getúlio Rêgo 
(DEM) fez um apelo, nesta terça-
-feira (21), para que a governado-

ra Fátima Bezerra (PT) receba servidores 
do Departamento Estadual de Trânsito 
do Rio Grande do Norte (Detran-RN), 
que estão em greve desde o último dia 2 
de setembro, para tratar sobre as reivin-
dicações. O pedido ocorreu durante ses-
são plenária da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte.

Para o parlamentar, o Executivo 
não teria motivos para se negar a 
atender as solicitações, devido aos se-
guidos “recordes de arrecadação” que 
tem apresentado.

“O Detran é recordista em arre-
cadação e a governadora não abre a 
porta para defi nir o atendimento às 
reivindicações do Detran, que conti-
nua em greve”, afi rmou Getúlio.

Ainda segundo o democrata, “o 

Governo do RN está na contramão 
do interesse da sociedade. É triste a 
situação”.

Há mais de duas semanas em gre-
ve, servidores do Detran vinham reali-
zando piquetes na sede do órgão. Des-
de ontem, porém, eles transferiram 
os atos para a Governadoria. Entre as 
reivindicações, estão a reestruturação 
do plano de cargos e a realização de 
novo concurso público.

Deputado cobra atenção 
do governo em relação aos 
servidores do Detran no RN

REIVINDICAÇÕES

Getúlio Rêgo reclama tratamento: “O Detran é recordista em arrecadação”

JOSÉ ALDENIR



Girão
Único deputado federal do PSL no RN, General Girão já 

anunciou que não tem a menor possibilidade de migrar para 
nova sigla. Girão vai se fi liar a uma legenda que o presidente 
Jair Bolsonaro defi nir. 

Jacozinho 
O deputado Jacó Jácome fez um pronunciamento ontem, 

na sessão da Assembleia Legislativa, para prestar contas dos 
seus seis meses de volta. Jacó citou o trabalho que desenvolve 
levando atendimento em saúde para a sociedade e a destina-
ção de emendas para os municípios. 

Guamaré
As convenções para escolha dos candidatos a prefeito e a 

vice na eleição suplementar de Guamaré serão realizadas no 
período de 22 a 26 de setembro. As articulações estão a todo 
vapor. O sobrinho do prefeito Eudes e do ex-prefeito Hélio de 
Mundinho, Arthur Teixeira (PSB), anda preocupado com a 
união da oposição. 

Junção
O ex-prefeito Adriano Diógenes (PSDB) articula uma jun-

ção com a oposição. Mozaniel (Solidariedade) poderá indicar 
o vice da chapa. O vereador Gustavo, fi el seguidor de Mozaniel, 
seria o nome.
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José Agripino precisará garantir uma 
federal para ficar no comando do DEM/PSL

O ex-senador José Agripino Maia está em Brasília. On-
tem, a Executiva dos Democratas se reuniu, para de-
liberar sobre a proposta de união com o PSL. As duas 

legendas, caso a avalize, o compromisso deverá ser formali-
zado em outubro. A cúpula do PSL, comandado pelo deputa-
do federal Luciano Bivar (PE), também será convocada esta 
semana para se debruçar sobre o tema.

No Rio Grande do Norte, José Agripino sabe que precisa 
viabilizar a eleição de um deputado federal. Nos seus pla-
nos, essa possibilidade foi descartada. Agripino foi derrota-
do em 2018 para deputado federal. O seu fi lho, Felipe Maia, 
que passou por três mandatos em Brasília, hoje prefere a 
iniciativa privada. 

Agripino tenta convencer o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Paulinho Freire, hoje no PDT, a topar 
o projeto em 2022. Mas, Paulinho escuta um grupo de vere-
adores de Natal, que fariam dobradinha na capital com ele. 

No pano de fundo, Agripino tenta convencer Paulinho 
Freire  com o caixa, que a nova legenda teria direito. É que 

somados, os fundos eleitorais das duas legendas chegam 
a R$ 320 milhões. E isso atrai o DEM, que recebeu R$ 120 
milhões em 2020, por exemplo. Agripino sabe que precisa 
garantir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Outros 
estão de olho no comando local. A deputada federal Carla 
Dickson (PROS) seria uma opção. 

REPRODUÇÃO
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Pré-candidato ao cargo de de-
putado estadual nas eleições 
de 2022, o ex-vereador de 

Natal, Luiz Almir, que atualmente 
está sem mandato, concedeu entre-
vista nesta terça-feira (21), ao Jornal 
AGORA RN, declarando a vontade 
de retomar a sua “luta” em favor do 
povo do Rio Grande do Norte: “Estou 
recebendo o carinho do povo e sinto 
um forte desejo de lançar meu nome 
a deputado estadual nas eleições de 
2022. Estou conversando com vários 
partidos e lideranças políticas do 
nosso Estado, mas a decisão fi nal 
será tomada apenas no mês de ou-
tubro”, explicou o ex-vereador.

Luiz Almir disse que houve uma 
“conversa” com o vereador Paulinho 
Freire (PDT) para decidir que ru-
mo os dois políticos vão tomar nas 
eleições do ano que vem: “Nós que-
remos caminhar juntos. Estamos 
aguardando essa possível fusão do 
PSL e DEM, que deve acontecer em 
breve, para a partir daí, eu e Pauli-

nho decidirmos para que partido 
iremos”, afi rmou Luiz Almir.

De olho no futuro comando da 
nova sigla no Rio Grande do Norte, 
Luiz Almir contou que tem conver-
sado bastante com José Agripino, 

presidente do DEM/RN: “Ocorrendo 
a fusão do PSL e DEM, Paulinho será 
o presidente do diretório municipal 
do novo partido e também candida-
to a deputado federal em 2022. Mas 
isso ainda estamos discutindo, ana-

lisando. O martelo só será batido, 
com a conclusão da junção dos dois 
partidos”, explicou.

Enquanto a fusão não acontece, 
o ex-vereador Luiz Almir também 
não descarta a possibilidade de ir 

para outro partido: “Já me reuni com 
Rivaldo Fernandes, presidente do 
PV/RN, tenho tido um bom diálogo 
com Márcia Maia e também com o 
prefeito de Mossoró, Allyson Bezer-
ra”, declarou.

Questionado sobre a avalia-
ção que faz da fusão entre o PSL e 
DEM, o ex-vereador de Natal disse: 
“Uma união dessas, só fortalece a 
política brasileira, principalmente 
aqui no Rio Grande do Norte. Ou-
tra coisa, esse novo partido, tem 
que eleger pessoas novas, que ain-
da não tenham exercido nenhum 
mandato e os que forem eleitos, 
devem cumprir com o compro-
misso de pelo menos colar três 
suplentes em seu gabinete para 
ajudar”, afi rmou Almir. 

Em relação ao governo Fátima 
Bezerra (PT), Luiz Almir afi rma que 
existem “erros” e “acertos” na ges-
tão da petista: “Vai voltar às aulas 
presenciais, mas as escolas não es-
tão preparadas, muitas delas estão 
sucateadas e abandonadas, com o 
mato maior do que o muro. Cuida-
do com a higienização pessoal de 
alunos e professores também não 
existe. Servidores com salários atra-
sados. Fátima disse que iria colocar 
800 policiais a mais nas ruas, mas 
voltou atrás e fi cou para o ano que 
vem. É uma briga com o presidente 
Bolsonaro que não é bom para nin-
guém. O Estado só perde com isso”, 
concluiu.

Luiz Almir: “Sinto um forte desejo de
lançar meu nome a deputado estadual” 
RETORNO| Ex-vereador e ex-
deputado estadual pretende 
assinar ficha de filiação em 
novo partido para disputar 
mandato no pleito do 
próximo ano no RN

Luiz Almir: “Estou recebendo o carinho do povo e conversando com vários partidos e lideranças políticas para decidir”
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O presidente da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do 
Norte, Amaro Sales, e o pre-

sidente da Comissão Temática de 
Energias Renováveis (COERE) da 
FIERN, Sérgio Freire, reuniram-se 
nesta segunda 20 com o represen-
tante da Embaixada do Chile, Diego 
Araya, e com o diretor da Associação 
Hidrogênio Verde do Chile (H2Chile), 
Erwin Plett.

O objetivo do encontro virtual foi 
tratar de estratégias para a produção 
de hidrogênio verde, fonte de energia 
apontada em todo mundo como so-
lução ambiental e econômica, e vem 
sendo tema de pesquisas e estudos 
no Instituto SENAI de Inovação em 
Energias Renováveis (ISI-ER), no Rio 
Grande do Norte.

A reunião contou com a partici-
pação do diretor regional do SENAI-
-RN, Emerson Batista, e do diretor 
do Hub de Inovação e Tecnologia 
(HIT) do SENAI-RN, Rodrigo Mello. 
Em uma exposição sobre o trabalho 
desenvolvido pelo ISI-ER, Rodrigo 

Mello relatou que já foram iniciados 
estudos em torno da produção de 
hidrogênio a partir de diversas maté-
rias-primas.

“Já tivemos trabalhos concluí-
dos e entregues a empresas como a 
Petrobras sobre as potencialidades 
para a produção deste tipo de ener-

gia”, disse. Para o diretor do ISI-ER, os 
países do Hemisfério Sul, como Brasil 
e Chile, terão neste combustível uma 
oportunidade de gerar ocupação e 
distribuir riquezas.

Erwin Plett fez uma apresentação 
sobre Associação H2Chile, fundada 
em 2018, e já composta por dezenas 

de empresas interessadas na produ-
ção desse tipo de energia, e sobre o 
potencial do Chile para tornar-se um 
país exportador de hidrogênio verde.

“Queremos substituir o combus-
tível fóssil que hoje o Chile importa 
por hidrogênio verde produzido por 
nós”, explicou. Ele destacou que há 

um grande interesse daquele país, 
neste momento, em preparar mão 
de obra para atuar na futura produ-
ção do hidrogênio verde. “Temos a 
preocupação inicial de formar capital 
humano”, ressaltou.

O presidente da COERE, Sérgio 
Freire, disse que Brasil e Chile estão 
quase na mesma etapa para dar iní-
cio a uma atuação na produção deste 
tipo de energia, onde ainda não exis-
tem “fortes especialistas” nessa nova 
área. “Estamos em realidade bem 
parecidas. Precisamos aprender e co-
meçar o trabalho”, comentou. Freire 
fez questionamentos aos chilenos 
relacionados à proteção ambiental e 
à segurança jurídica para a produção 
deste novo combustível.

Já o presidente da FIERN, Amaro 
Sales, destacou o avanço nas tratati-
vas entre a Federação e a Embaixada 
do Chile, que vêm convergindo para 
assuntos relacionados à inovação, 
pesquisa e preocupação ambiental. 
“Estamos nos credenciando, a cada 
dia mais, para priorizar a inovação e a 
pesquisa. Fico muito satisfeito que te-
nhamos com vocês um excelente ca-
nal de entendimento aberto, um am-
biente de cooperação mútua, neste 
momento em que o mundo se debru-
ça em cima da preocupação ambien-
tal e no Chile está criada uma política 
nacional de incentivo à produção do 
hidrogênio verde”, destacou.

FIERN e chilenos começam cooperação 
sobre produção de hidrogênio verde 
PARCERIA | Amaro Sales, 
presidente da FIERN, 
destacou o avanço nas 
tratativas entre a Federação 
e a Embaixada do Chile

Encontro virtual tratou de estratégias para a produção de hidrogênio verde, apontado como solução ambiental e econômica

O presidente do Sistema Feco-
mércio do RN, Marcelo Quei-
roz, prestigiou nesta terça-fei-

ra 21, a abertura do RN Experience, 
evento que reúne operadores e agen-
tes de viagens de todas as regiões do 
Brasil e do exterior que vão conhecer 
mais dos potenciais turísticos do Rio 
Grande do Norte. O encontro, pro-
movido pela Emprotur, tem apoio do 
trade turístico e ocorrerá nos meses 
de setembro a novembro, com roda-
da de negócios.

“Essa é mais uma iniciativa que 
tem como objetivo acelerar e contri-
buir com o processo de recuperação 
do nosso turismo. Estamos iniciando 
um período de boas notícias. Vive-
mos a retomada plena do nosso setor 
de turismo e eventos, e o Rio Grande 
do Norte tem fi gurado entre os desti-
nos mais procurados pelos viajantes 
no brasil, uma prova que fi zemos e 
estamos fazendo o nosso dever de 
casa”, comentou o presidente Marce-
lo Queiroz.

O dirigente da Fecomércio relem-
brou que o RN foi o primeiro estado 

do país a obter o selo de destino segu-
ro, do ponto vista biossanitário, com 
o respaldo da Organização Mundial 
do Turismo. “O Plano de Retomada 
do Turismo tem um grande peso 
nessa conquista. Elaboramos esse 
documento, através do Senac, que 
liderou em conjunto com o Governo 

do Estado e entidades do trade, o que 
norteou a volta da atividade econô-
mica”, ressaltou Queiroz.

O RN Experience reunirá 150 
agentes e empresas de viagens, divi-
didos por regiões. Nesta edição, estão 
presentes agentes do Sul e Norte do 
país; em outubro, do Sul e Centro-O-

este; em novembro, Nordeste e pro-
fi ssionais internacionais, que estarão 
vivenciando o que é ser potiguar.

“A melhor forma de conhecer um 
destino é vivenciando. Essa é a ideia 
do primeiro Visite Rio Grande do 
Norte Experience. Com esse evento, 
queremos impulsionar a retomada 

do turismo no estado, movimentan-
do a cadeia produtiva local e aumen-
tando o relacionamento comercial 
entre o trade do Rio Grande do Norte 
com os agentes e operadores de via-
gens”, disse a titular da Setur, Ana 
Maria Costa.

A ideia da Setur e Emprotur, se-
gundo Aninha Costa, é transformar 
o Rio Grande do Norte o destino 
número 1 em vendas no Brasil, di-
versifi car a oferta dos segmentos das 
operadoras, fortalecer a malha aérea 
e aumentar o ticket médio.

Presidentes de entidades do 
trade turístico potiguar também se 
pronunciaram, ressaltando a im-
portância do evento nesse processo 
de retomada, além de detalhar as 
belezas naturais dos municípios, não 
focando apensas no sol e mar, como 
também no turismo religioso e de 
aventura. Cidades como Natal, Tibau 
do Sul, São Miguel do Gostoso, Par-
namirim, Galinhos, Maxaranguape, 
Mossoró e Santa Cruz estão expondo 
seus atrativos turísticos nas três eta-
pas do Experience.

Fecomércio apoia evento de promoção turística
RN EXPERIENCE

Marcelo Queiroz: “Mais uma iniciativa que tem como objetivo acelerar e contribuir com o processo de recuperação do turismo”

REPRODUÇÃO
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As ideias importam, as 
fi losofi as, articuladas 
pelos grandes pen-

sadores, abrem trilhas pelas 
quais a humanidade viaja. A 
história da nossa civilização 
foi construída tendo por ba-
se a razão e o sentido, moral 
e divino. Uma comunidade 
se constrói a partir de seus 
propósitos, rumo a uma vida 
signifi cativa. Para isso, Ben 
Shapiro, em O Lado Certo da 
História, aponta a necessida-
de de predisposição coletiva 
alicerçada em “comunidades 
sociais ativas que promovam 
a virtude e um Estado não 
restritivo o sufi ciente para 
dar margem à livre escolha.” 
Ao se afastar de seus pilares 
razão e sentido, na tentativa 
de se encaixar em movimen-
tos fi losófi cos e ideológicos 
que pregam a vida como um 
caos, sem plano, progresso 
nem responsabilidades pes-
soais, a sociedade é levada 
a uma demagogia política 
que apresenta seus mem-
bros como meras vítimas do 
sistema que criamos e que 
para se redimir dele, só com 
sua destruição. “Em uma era 
sem propósitos e um univer-
so sem signifi cado claro, esse 
chamado para politizar tudo 
e então lutar por isso tem um 
atrativo indubitável. Isso dá 
um tipo de sentido à vida”, 
escreve Douglas Murray, em 
A Loucura das Massas. Aler-
ta entretanto Murray, que de 
todas as maneiras que as pes-
soas podem achar para dar 
sentido a suas vidas a política 
é uma das mais infelizes. Se a 
sociedade apresenta discor-
dâncias, procurar a verdade 
é a opção mais favorável, mas 
se essa discordância é poli-
tizada como inseparável de 
todo sentido pessoal, instila 
paixões incontroláveis, tor-
nando a busca da verdade im-
possível. A política, calibrada 
hoje em hierarquias de opres-
sões e poder, invade cada área 
das interações humanas, ati-
çando confl itos desgastantes 
e intermináveis nas questões 
de identidade, gênero, raça 
e justiça social. A crença tá-
cita é de que na corrida pela 
justiça social, a ação da inter-
seccionalidade, ao quebrar a 
matriz das hierarquias con-
correntes, gerará uma era de 
paz e fraternidade. A guerra 
sem fi m, com a política in-
vadindo e penetrando cada 

recanto dos relacionamen-
tos, interpretando cada ação 
como ato político, faz o cha-
mado a viver esse jogo como 
propósito e fi m em si mesmo, 
e  antes de ser uma busca por 
soluções, pode ser um convite 
ao desentendimento, à divi-
são e à destruição da socieda-
de. O frenesi, que se apossou 
da política, chama todos a 
interpretarem cada relacio-
namento humano como de-
rivado de interações políticas. 
Em A Modernidade em Jul-
gamento, Leszek Kolakowski 
afi rma que “a crença de que a 
pessoa humana é inteiramen-
te construída pela sociedade 
é alarmante”. Isso leva à ero-
são do conceito de respon-
sabilidade pessoal e o lado 
sinistro dessa questão é a po-
lítica traspassando toda vida 
social, intrometendo-se em 
cada aspecto da vida, fazendo 
de todos presas de doutrinas, 
ideologias e instituições tota-
litárias. O poder sempre foi 
desejado e procurado como 
um bem em si, em um mundo 
onde tudo se tornou politiza-
do é necessário que se avalie 
os objetivos políticos em ter-
mos não políticos. Os bens 
básicos vão sempre estar em 
confl ito uns com os outros, 
segurança e liberdade, liber-
dade e igualdade, igualdade e 
direitos pessoais, direitos pes-
soais e governo da maioria, di-
reito de propriedade e justiça 
distributiva. O sonho de que, 
independente do que mostrou 
a história e o passado, a per-
feição da sociedade possa ser 
obra da engenharia política, 
coloca a política no ponto de 
onipotência e como centro 
da idolatria do tempo moder-
no. No entanto, acreditar que 
isso pode correr à revelia dos 
processos sociais e históricos 
é uma ilusão mortal. Leszek 
no seu ensaio sobre a Idolatria 
da Política, escreve que em 
atitudes políticas as pessoas 
podem recorrer à lei divina, à 
lei natural, à teoria do contra-
to social ou ao sentimento de 
continuidade histórica. Ao se  
perder essas referências e não 
se reduzir a política às regras 
técnicas, podemos cair em 
contradições imobilizantes 
ou nos perdermos em perma-
nentes e importunos confl i-
tos, viver tudo como política 
é destruir “nossa existência 
em uma devoção irracional e 
fanática”.

O MUNDO ENVENENADO PELA POLÍTICA

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed
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Dr. Geraldo Ferreira

As estratégias de marketing 
e as plataformas de gestão 
e vendas disponíveis para 

os empreendedores estão entre os 
assuntos que entram em debate na 
quarta edição do Seridó Digital, um 
evento inteiramente online promo-
vido pelo Sebrae no Rio Grande do 
Norte para estimular a inovação, 
transformação digital, marketing e 
redes sociais como instrumentos de 
geração de negócios. O evento será 
realizado entre os dias 28 e 30 deste 
mês, das 19h às 21h, pelo canal do 
Sebrae-RN no YouTube. As inscri-
ções já estão abertas e podem ser fei-
tas pelo site https://www.rn.sebrae.
com.br/serido-digital-2021/.

A proposta do 4º Seridó Digital 
é capacitar empreendedores e po-
tenciais empresários a estruturar o 
negócio com foco no uso do marke-
ting digital para fortalecer a marca 
e ampliar as vendas. O evento é to-
talmente gratuito e vai contar com 
diversos especialistas nessa área, 
que repassarão dicas e informações 
capazes de ajudar no desenvolvi-
mento e expansão das empresas da 
região Seridó.

A programação do primeiro dia 
serva voltada para mostrar como 
o marketing de infl uência pode ser 
adotado como estratégia de ne-
gócio. O tema será conduzido por 
Ada&Leo do Apartamento 402.

No dia seguinte, o assunto é 
marketplace, esse sistema de vendas 
em que diferentes lojas ou pessoas 
podem vender produtos em uma 
mesma plataforma digital, seja site 
ou aplicativo. A estrutura, gestão e 
divulgação fi cam por conta da em-
presa detentora da plataforma e é 
cobrada uma taxa de quem deseja 
vender os produtos, a forma de mo-
netizar a operação. O especialista 
em Marketing, o consultor Kelil Mar-
cílio, da Escola do Like, vai detalhar 
aos participantes do evento como é 
possível expandir vendas e ampliar o 
alcance de visualização de produtos 
locais junto a consumidores de todo 
o Brasil recorrendo a esse modelo de 

comercialização virtual.
O tema abordado no último dia 

do Seridó Digital será as melhores 
formas de anunciar e promover pro-
dutos e marcas na internet. E para 
apresentar os principais recursos a 
convidada é a presidente da Asso-
ciação Brasileira de Agentes Digitais 
(Abradi), Dani Barone, que carrega 
uma larga experiência nessa área e 
tem carrega no currículo trabalhos 
com grandes eventos, como o Carna-
tal, e marcas de abrangência nacional.

Todas as palestras com espe-
cialistas serão mediadas por um 
time de analistas do Sebrae que já 
prestam atendimento aos empreen-
dedores nas áreas em questão, é o 
caso de Ana Débora Morais, Juliana 
Cavalcanti e Edinete Nascimento, 
esta última com experiência conso-
lidada no atendimento empresarial 
aos empreendedores de cidades do 
Seridó Oriental. Isso proporcionará 
uma abordagem direcionada à rea-
lidade dos negócios da região e dos 
desafi os enfrentados por esses em-
presários para adequar os exemplos 
e informações ao cenário local.

O Seridó Digital já está inserido 
no calendário de eventos corpora-
tivos da região. A primeira edição 
foi realizada em 2018 de forma pre-
sencial, formato que se repetiu no 
ano posterior. Devido à pandemia 
da covid-19, teve de se adaptar, com 
êxito, ao meio remoto no ano passa-
do e em 2021 a fórmula se repete. O 
público alvo do evento são donos de 
negócios e também profi ssionais das 
áreas de comunicação e marketing.

“Nesse contexto de pandemia, 
identifi camos que alguns temas 
estavam em ascensão e que empre-
sários, e até mesmo profi ssionais 
da área, ainda não tinham domínio 
completo de alguns assuntos, como 
é o caso do marketing de infl uência, 
que pode ser utilizado como estraté-
gia de negócio. Assim, essa edição do 
Seridó Digital se propõe a explorar 
melhor essas temáticas e tendências 
de vendas”, explica Edinete Nasci-
mento.

4ª edição do Seridó Digital 
está com inscrições abertas

CAPACITAÇÃO | O evento 
online e gratuito vai reunir, 
entre os dias 28 e 30, 
especialistas para discutir 
como o marketing digital 
pode impulsionar as vendas 
e o desenvolvimento de 
pequenos negócios da 
região

Evento será realizado entre 
os dias 28 e 30 deste mês, 
das 19h às 21h, pelo canal 
do Sebrae-RN no YouTube

AGÊNCIA PLATZ
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Ação realizada nesta terça-feira 
21, pela Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvi-

mento Rural (SEADRU), em parceria 
com a Secretaria Municipal de Infra-
estrutura, Meio Ambiente, Urbanis-
mo e Serviços Urbanos (SEIMURB), 
plantou 150 mudas frutíferas no can-
teiro central da avenida Centenária, 
no bairro Aeroporto.

O plantio é em comemoração ao 
Dia Mundial da Árvore, comemorado 
no dia 21 de setembro. Todas as mu-
das plantadas no local são oriundas 
do Centro de Distribuição de Mudas 
do Horto Florestal de Mossoró.

“Todas as mudas plantadas hoje 
aqui nesse canteiro são do Horto 
Florestal. Nós do Centro de Produ-
ção de Mudas estamos com esse 
trabalho. As mudas que estamos 
produzindo estão sendo plantadas 
e doadas à cidade de Mossoró. Nós 
fazemos esse trabalho para que a 

população tome ciência do quão 
importante é a questão da preser-
vação das árvores na nossa cidade”, 
destacou a diretora do Horto Flo-
restal, Ocimara Oliveira.

Chefe de Divisão de Engenharia 
de Parques e Jardins da SEIMURB, 
Natalya Medeiros disse que foram 
plantadas no canteiro central diver-
sas espécies frutíferas. “Plantamos 

hoje aqui em torno de 150 mudas, 
entre elas mangueira, tamarindo, 
cajarana, goiabeira, acerola e pinha. 
A gente reforça a importância da ar-
borização nos canteiros de Mossoró 

nesse Dia Mundial da Árvore”.
“Nós escolhemos esse espaço 

porque ele é amplo e onde podemos 
plantar mais árvores de grande porte, 
até por conta de fi ação. Estamos fa-
zendo um levantamento para outras 
áreas da cidade. Esse é o espaço ideal 
para começar”, completou Natalya.

Grande parte das mudas plan-
tadas nesta ação leva a técnica do 
hidrogel. Gerente executivo da SE-
ADRU, Raniere Barbosa explicou o 
uso da técnica. Ela tem a técnica de 
armazenar água.

“Nós temos um problema na 
região do semiárido que é a evapo-
transpiração. Hoje aqui estamos 
utilizando uma técnica chamada hi-
drogel em algumas mudas que estão 
sendo plantadas. Ela tem a função 
de armazenar água e disponibilizá-la 
aos poucos de forma que vai se bene-
fi ciar e possa fazer seu enraizamento; 
ela vai crescer e se desenvolver”, falou 
Raniere que citou a economia gerada 
pelo hidrogel.

“Nós vamos ter uma economia 
em torno de 50 a 70% de água. O hi-
drogel, além de aprisionar a água, 
libera aos poucos para o sistema radi-
cular da planta. A planta vai se desen-
volver com a aplicação do hidrogel”, 
continuou.

Mossoró: avenida Centenária recebe 
150 mudas no Dia Mundial da Árvore
PLANTIO | Mudas são 
oriundas do Centro de 
Distribuição de Mudas do 
Horto Florestal de Mossoró

Grande parte das mudas plantadas nesta ação leva a técnica do hidrogel, explica gerente da SEADRU, Raniere Barbosa 

A Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, Defesa 
Civil, Mobilidade Urbana e 

Trânsito (SESEM), através do De-
partamento de Educação para o 
Trânsito, iniciou nesta segunda-fei-
ra 20, a Semana Nacional de Trânsi-
to (SNT). Com o tema “No trânsito, 
sua responsabilidade salva vidas’’, a 
campanha de conscientização tem 
como proposta diminuir o número 
de acidentes e mortes no trânsito.

A cerimônia de abertura da SNT 
aconteceu no auditório da Estação 
das Artes e reuniu autoridades de 
trânsito, secretários e representan-
tes da Câmara Municipal de Mos-
soró. O secretário de Mobilidade, 
Cledinilson Morais, destacou que 
a prioridade da campanha é salvar 
vidas no trânsito.

“Será uma semana voltada para 
conscientizar e mobilizar ciclistas, 
motoristas, motociclistas e pedes-
tres. Vamos realizar palestras, fi sca-
lizações educativas, mesas-redondas 
entre outras ações. O objetivo da 
campanha é destacar o papel de ca-
da cidadão no trânsito. A educação 
é fundamental para conscientizar e 
diminuir o número de acidentes, sal-

vando vidas no trânsito“, comentou 
Cledinilson Morais.

As ações educativas serão reali-
zadas em escolas, universidades, em-
presas e nas ruas, por meio de blitzen 
educativas. De acordo com Luís Cor-
reia, diretor executivo de Mobilidade, 
as atividades visam alertar a popula-
ção sobre segurança viária.

“As ações são muito impor-

tantes para nos aproximarmos da 
sociedade. Nas blitze educativas 
estaremos abordando os amplos 
conceitos sobre mobilidade. Tere-
mos abordagens em bares e restau-
rantes, enfatizando a importância 
da condução segura. São diversas 
intervenções para conscientizar a 
sociedade sobre esses cuidados“, 
explicou Luís Correia.

O Programa Vida no Trânsito 
(PVT) vai trabalhar a temática da 
SNT em escolas da rede municipal 
de ensino. Coordenadora do PVT, 
Luciana Barreto ressaltou as ações 
em educação para o trânsito nas ins-
tituições do município.

“Neste ano elaboramos um mate-
rial didático em vídeo para os alunos 
do 6º ao 9º ano, destacando a segu-

rança viária. O professor vai poder 
trabalhar essa didática com os alu-
nos, podendo expandir as atividades 
e discussões sobre o tema na sala de 
aula”, relatou Luciana Barreto. 

Maribel Oliveira, gerente do 
Departamento de Educação para 
o Trânsito da SESEM, enfatizou a 
importância de se trabalhar o tema 
“responsabilidade” no trânsito local. 
“É um tema bastante importante, 
pois trata diretamente do compor-
tamento do ser humano no trânsito. 
Essa conduta de responsabilidade é 
o que nós queremos evidenciar na 
semana”, destacou.

Os mossoroenses e poetas Moi-
sés Marinho e Antônio Francisco 
participaram da abertura do evento. 
Na oportunidade, os artistas recita-
ram poemas sobre segurança viária, 
destacando o papel de cada um para 
a harmonia do trânsito. 

“O trânsito refl ete muito o que 
somos. Temos que cuidar uns dos 
outros, chegando na faixa de pe-
destres temos que parar. Visualizou 
uma bicicleta, respeite a distância, 
devemos ter respeito e responsabili-
dade no trânsito”, comentou Antônio 
Francisco.

Prefeitura inicia campanha priorizando salvar vidas 
TRÂNSITO

Abertura foi no auditório da Estação das Artes, com autoridades de trânsito, secretários e representantes da Câmara Municipal 

WALMIR ALVES/PMM



GeralNatal, quarta-feira, 22 de setembro de 202110

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
ILENA MARIA ALBUQERQUE, CNPJ 13.369.593/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de água marinha, berilo e quartzo, numa área de 05ha, inserida na poligonal do 
Processo ANM 848.022/20, localizada em Olho D’Água, Município de Lajes Pintada-RN. 
 

ILENA MARIA ALBUQERQUE  
Requerente 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

Marlene da Cunha Oliveira, CPF 029.337.164-45, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença de regularização de 
operação para o cultivo de camarão marinho, localizada no Sítio Miranda, 90. Zona Rural, Patané, Arez/RN; 
CEP: 59.170-000.  

Marlene da Cunha Oliveira 
Empreendedora 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: Sra. MARIA NELITA FERREIRA DA COSTA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG n° 000.747.575 –
SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n° 429.640.324-91, residente e domiciliada na Av. Baía dos Golfinhos, n° 721, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Marcelo Maranhão Alves Cardoso, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 6.306, com escritório profissional na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, 
Natal/RN, CEP 59.020-100.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na RN-003, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
21.404,29m² (vinte e um mil, quatrocentos e quatro metros e vinte e nove decímetros quadrados), cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.002.01.0380.0000.1 e sequencial n° 1.002641.0, 
CEP: 59.178-000.  Caracterização do imóvel: Ao Sudoeste, do ponto P1 ao P2 com 118,10m, do ponto P2 ao P3 com 
49,80m, do ponto P3 ao P4 com 41,91 com a Rua Sucupira, totalizando um perímetro Sudeste com 209,81m; Ao norte, do 
ponto P4 ao P5 com 25,16m, do P5 ao P6 com 31,17m, do ponto P6 ao P7 com 49,60m, do ponto P7 ao P8 com 70,91m, 
do ponto P8 ao P9 com 25,35m com a RN003, totalizando um perímetro Norte com 202,19m; Ao leste, do ponto P9 ao P10, 
com 38,16m, do ponto P10 ao P11 com 56,76m, do ponto P11 ao P12 com 24,10m, do ponto P12 ao P13 com 16,10m, do 
ponto P13 ao P14, com 24,00m, do ponto P14 ao P15 com 16,10m do ponto P15 ao P1 com 16,30, totalizando um 
perímetro Leste com 191,52. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. A 
requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 22.09.2021

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
CLAUDIA CRISTINA FERREIRA ALPES DE SOUZA, CPF n° 055.307.914-09, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema o 
Pedido de Licença de regularização de operação - LRO para a atividade de agricultura não irrigada, localizada 
na Fazenda Livramento 1 e 2, s/n, estrada que liga Taipu/Pureza, Zona rural, Município de Taipu – CEP: 
59565-000.  

Claudia Cristina Ferreira Alpes de Souza 
Representante Legal 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
JOSE DA SILVA FERREIRA, inscrito sob o CNPJ no. 13.932.372/0001-06, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS da atividade de Armazenamento e Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, 
Classe II, localizada na Rua Sete de Setembro, 418, Timbauba do Campo, Apodi - RN. 
 

JOSE DA SILVA FERREIRA 
Representante Legal 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE
TRIBUTAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINTERN

EDITAL

A Diretoria do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Tributação do RN – SINTERN torna público que estão 
abertas no período 22 de setembro a 21 de outubro de 2021, as inscrições para registro das chapas, triênio 
2022/2024, exclusivamente por meio virtual (contatosintern89@gmail.com) até às 14h do dia 21 de outubro 
de 2021, no horário de Brasília.
A eleição será realizada no dia 23/11/2021, das 08h00min às 14h00min na sede da Secretaria de Tributação, 
Unidades Regionais e na Sede do Sindicato. 

A Diretoria.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
Phoenix Óleo & Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada (RLS) para 01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código 4-ALC-

0002-RN medindo 1.000 metros de extensão, localizada no Campo Periquito, Zona Rural do Município 
de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação (RLO) para 01 (um) poço petrolífero de código 4-ALC-0002-RN, 
localizada no Campo Periquito, Zona Rural do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação (RLO) Unidade de Compressão de Gás do poço 3-AURI-23-RN, 
com capacidade de 167m³/h, localizado no Campo Periquito, Zona Rural do Município de Governador 
Dix-Sept Rosado/RN. 

Ana Claudine de Melo Lago 
Diretora Administrativa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2021

PROCESSO Nº. 916.001/2021
A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, torna público que realizará processo licitatório para contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de 
pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional e drenagem supercial de 
diversas ruas e trechos na zona urbana município de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos 
aos documentos de habilitação e proposta serão entregues até as 14h00min do dia 08 de outubro de 
2021, na Sala da CPL na sede da Controladoria Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio 
Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão pública: 14h00 horas do dia 08 de outubro de 
2021. O edital e seus anexos estão disponíveis na página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações 
cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038 de 08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta 
feira.

Serra Caiada/RN, 21 de setembro de 2021.
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2021

PROCESSO Nº. 826.012/2021
A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, torna público que realizará processo licitatório para contratação de empresa 
especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de pavimentação a 
paralelepípedos, pelo método convencional, com drenagem supercial de trecho em via de 
acesso a comunidade rural Cacimba Nova no município de Serra Caiada/RN, conforme contrato 
de repasse 906140/2020. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão 
entregues até as 09h00min do dia 08 de outubro de 2021, na Sala da CPL na sede da Controladoria 
Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão 
pública: 09h00 horas do dia 08 de outubro de 2021. O edital e seus anexos estão disponíveis na 
página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-
0038 de 08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta feira. 

Serra Caiada/RN, 21 de setembro de 2021.
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2021

PROCESSO Nº. 826.011/2021
A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, torna público que realizará processo licitatório para contratação de empresa 
especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de pavimentação a 
paralelepípedos, pelo método convencional, com drenagem supercial de trecho em via de 
acesso a comunidade rural Fernandes do município de Serra Caiada/RN, conforme contrato de 
repasse 907135/2020. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão 
entregues até as 14h00min do dia 07 de outubro de 2021, na Sala da CPL na sede da Controladoria 
Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão 
pública: 14h00 horas do dia 07 de outubro de 2021. O edital e seus anexos estão disponíveis na 
página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-
0038 de 08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta feira. 

Serra Caiada/RN, 21 de setembro de 2021.
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

PROCESSO Nº. 826.010/2021
A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, torna público que realizará processo licitatório para contratação de empresa 
especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de pavimentação a 
paralelepípedos, pelo método convencional, com drenagem supercial de trecho em via de 
acesso a comunidade rural Macacos no município de Serra Caiada/RN, conforme contrato de 
repasse 909258/2020. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão 
entregues até as 09h00min do dia 07 de outubro de 2021, na Sala da CPL na sede da Controladoria 
Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão 
pública: 09h00 horas do dia 07 de outubro de 2021. O edital e seus anexos estão disponíveis na 
página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-
0038 de 08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta feira. 

Serra Caiada/RN, 21 de setembro de 2021.
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na Modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-SRP, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as 
necessidades da administração municipal e suas demais secretarias, conforme especificações no 
edital e seus anexos. A abertura será no dia 05/10/2021, às 09h:00min. As propostas comerciais 
serão recebidas a partir do dia 22/09/2021 até o dia 05/10/2021, por meio do endereço 
www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link "registro de proposta", O edital 
poderá ser adquirido através do e-mail cpl.pmfp@gmail.com, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no setor de Licitação na Prefeitura Municipal, das 
8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 21 de setembro de 2021
Wilk Jackson Assunção – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

MPRN recomenda 
que Prefeitura 
promova concurso
para todas as áreas

UPANEMA

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) emitiu uma 
recomendação à Prefeitura de 
Upanema para que, no prazo de 
180 dias, seja realizado concurso 
público para preenchimento in-
tegral de seu quadro de pessoal, 
em todas as áreas, sob pena de 
ato de improbidade.

De acordo com a recomen-
dação, imediatamente após a 
homologação do resultado do 
concurso público para provi-
mento dos cargos vagos, a gestão 
municipal deverá proceder à ime-
diata exoneração de todos os ser-
vidores públicos que tenham sido 
contratados para atividades ou 
funções próprias ou rotineiras da 
Administração Municipal, sem 
a prévia aprovação em concurso 
público e fora das hipóteses pre-
vistas na Constituição Federal, e 
nomeie e dê posse aos candidatos 
aprovados.

A recomendação do MPRN 
toma por base a Constituição 
Federal, que estabelece que a in-
vestidura em cargo ou emprego 
público depende de aprovação 
prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a com-
plexidade do cargo ou emprego, 
na forma prevista em lei, ressal-
vadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração.

O MPRN orienta ainda que a 
Prefeitura de Upanema se abste-
nha de contratar ou aprovar ins-
trumentos legislativos, por meio 
de contrato temporário e emer-
gencial, previsto na Constituição 
Federal.

No prazo de 30 dias, a gestão 
municipal terá que remeter à uni-
dade ministerial as informações 
sobre as providências adotadas 
para o cumprimento ao que foi 
recomendado. Em caso de des-
cumprimento, o MPRN informa 
que adotará as medidas judiciais 
cabíveis.

180
Dias é o prazo para 
que seja realizado 
concurso público para 
preenchimento integral 
de seu quadro de 
pessoal, em todas as 
áreas, sob pena de ato 
de improbidade

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
POÇO: 
•  Licença de Instalação (LI) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0051-RN, localizado no 

Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN, com validade até 16/09/2022; 

Harvey David Gardner 
Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
WF CERVEJARIA LTDA, CNPJ n°30.471.988/0001-38, torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico – SETMADE a LRO para a 
FABRICAÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES localizada na Fazenda Macedônia, S/N, Zona Rural, Brejinho- RN.  
 

WILLIAN GUTH 
PROPRIETÁRIO 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
seguinte licença: 
 Licença de instalação para 01 (um) gasoduto com coordenadas P-1= X-710745,5/Y-9394426,0, P-2= X-

710891,86/Y-9394601,33, P-3=X-710849,16/ Y-9395044,70 e P-4=X-710590,35/Y-9397683,99  e extensão 
3.343m, localizado no  Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 
Ricardo Mazorra Peres  

Diretor de Operações 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
 Licença Previa de Perfuração Nº 2020-150380/TEC/LPpe-0006, com prazo de validade até 16/09/2022, em 

favor de 1 (UM) poços petrolíferos de códigos: 7-SBO-0014-RN: 9.394.100,00 mN; 709.484,00 mE, com 
produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.407,31 mN; 710.708,51 
mE). Localizado no Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SALINEIRA SÃO CAMILO LTDA, CNPJ: 40.775.447/0001-57, 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 validade até 20/09/2027 para a atividade lavagem e lubrificação oleosa de veículos, localizada 
na Rod. BR 304, Km 20, Estrada da Raiz, s/n – Zona rural, Mossoró/RN. 
 

Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros 
Proprietária 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO (LIO) 

 
Luiz Carlos Ferreira Amorim, CPF 050.295.158-36, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA a Licença Instalação e Operação (LIO), para Extrativismo 
Mineral de Pegmatito, num volume de 490 m3/mês, numa área de 8,27 ha, mediante GU, na localidade 
Fazenda Talhado, zona rural, Município de Tenente Ananias/RN. 
 

Luiz Carlos Ferreira Amorim 
Empreendedor 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

MINERAÇÃO CUNHA COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 70.142.310/0001-26, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença simplificada (RLS) para uma empresa de envase de Água Mineral, localizado na BR 304, Centro 
industrial, S/N, Zona Rural, Macaíba/RN, CEP: 59280-000. 

Djalma Barbosa da Cunha Júnior 
DIRETOR 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: Sr. MARINHO MENDES MACHADO, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, promotor de 
justiça, portador do RG n° 4.483.515, inscrito sob o CPF/MF n° 180.507.435-00, e a Sra. SILVIA SANDRA BARBOSA DA 
SILVA MENDES, brasileira, casada sob o regime comunhão parcial de bens, aposentada, portadora do RG n° 861215, 
inscrita sob o CPF/MF n° 436.847.504-68, ambos, residentes e domiciliados na Rua Pres. Venceslau Braz, n° 435, Bessa, 
João Pessoa/PB, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 
59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Dourada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 144,00m² (cento e quarenta e quatro metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.005.05.1221.0000.5 e sequencial n° 1.000343.6. com os seguintes limites e 
confrontações; Ao Norte do ponto P1 ao P2 com 14,80m, com o Sr. Valdir da Costa; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
10,10m, com o Sr. Valdir da Costa; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 12,34m, do P4 ao P5 com 0.79m, do P5 ao P6 com 
3,80m, com o Sr. Francisco Ferreira de Araújo, totalizando um limite Sul com 16,93m; Ao Oeste, do ponto P6 ao P1 com 
9,30m, com a Rua Dourada. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 150.000,00. Os 
requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Valdir da Costa, o Sr. Francisco 
Ferreira de Araujo,  bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 22.09.2021

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: Sr. CHRISTIAN DANIEL BERNARDO BUGIN, argentino, solteiro, comerciante, inscrito no CPF/MF n° 
702.928.184-59, portador do RNE n° V834927-9, e a Sra. LILIANA ANDREA GONZALEZ, argentina, divorciada, 
comerciante, portadora do Documento Nacional do Mercosul n° 16.009.249, inscrita no CPF/MF sob o n° 713.237.214-95, 
ambos com domicilio na Rua dos Cisnes, n° 02, Praia da Pipa, Municipio de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Arthur Luiz de Almeida Barbosa, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 7.768, com 
escritório profissional na Rua Pedro Davi Filho, 3289, sala 5, Lagoa Nova, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coquerais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 350,00m² (trezentos e cinquenta metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação 
do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.04.1973.0000.2 e sequencial n° 1.003148.0. Com seus Limites e 
confrontações:

NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 14,00m, com o Sr. Nuno Teles da Silva Robalo.
LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 25,00m, com o Sr. Catarino Silvo Nunes.
SUL: Do ponto P3 ao P4 com 14,00m, com a Rua dos Coquerais.
OESTE: Do ponto P4 ao P1 com 25,00m, com o Sr. Alessandro Di Primio.

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.000,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do 
Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Nuno Teles da Silva Robalo, o Sr. Catarino Silvo Nunes, o Sr. Alessandro 
Di Primio, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 22.09.2021

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

V L DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CNPJ: 36.688.568/0001-94, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
– LP, Nº 2021-158904/TEC/LP-0006 com prazo de validade até 19/07/2023, em favor do empreendimento 
Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, localizado Avenida Central, 100, Conj. Nova Patu, Centro, 
CEP 59770-000, Município de Patu/RN. 

 
Vanessa Lopes da Silva 

Proprietária 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

ANTAO MEDEIROS MARTINS EIRELI CNPJ: 22.426.358/0001-13, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia – LP, Nº 
2021-158905/TEC/LP-0007 com prazo de validade até 08/04/2023, em favor do empreendimento de Posto de 
Revenda de Combustíveis Líquidos, localizado no Sitio Junco, SN, Zona Rural, CEP 59775-000, 
Município de Messias Targino/RN. 
 

Antão Medeiros Martins 
Proprietário 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: SCHMITZ KENNEDY EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n° 42.654.311/0001-14, com sede a Rua da Cancela, n° 3402, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, 
representada por seus sócios, o Sr. JOHN PATRICK KENNEDY, canadense, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade n° G004272-4, inscrito no CPF/MF sob o n° 708.135.324-00 e a Sra. IVANA SCHMITZ KENNEDY, brasileira, 
casada, empresária, portadora do RG sob o n° 003.810.943 – ITEP/RN, inscrito no CPF/MF n° 815.632.640-72, ambos, 
residentes e domiciliados à Rua das Pedrinhas, n° 446, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através 
de seu advogado, Dr. Esio Pereira Filho, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 8.757, com escritório profissional na 
Rua Berilo Wanderley, 2199, Lagoa Nova, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas com a Rua Tico-Tico, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 11.862,16m² (onze mil, oitocentos e sessenta e dois metros e dezesseis decímetros 
quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os n° 
1.0101.023.06.1524.0000.3 e sequencial n° 1.003352.1, CEP: 59.178-000.  com   os  seguintes   limites   e   
confrontações: Ao Norte, 106,59m; 40,40m; 5,20m; 14,02m; 23,61m; 28,18m; 24,45m. Com Rua do Tico-Tico, Diemedes 
Ribeiro Neto, Rua Projetada, Moreno Lizarda Jansen, Carlos Henrique Fenando Bezerra, Andrea Martins Zeiman; Ao 
Leste, 47,82m; 36,63m. Com Diemedes Ribeiro Neto e Kim Personn Bjornstad; Ao Oeste, 2,14m; 16,88m; 26,17m; 
11,99m; 40,67m. Com Rua das Pedrinhas; e Ao Sul, 43,69m; 28,75m; 58,32m;15,72m; 25,67m e 2,44m. Com Andre 
Martins Zeiman.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 1.400.000,00. A requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o 
Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Andre Martins Zeiman, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 22.09.2021

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

Solenidade 
no Colégio de 
Dirigentes marca 
112 anos do IFRN

EDUCAÇÃO

No dia 23 de setembro, o 
Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (IFRN) 

completa 112 anos de existência. 
Para celebrar, o Colégio de Diri-
gentes do Instituto (Codir/IFRN) 
realizou na manhã desta terça 21 
um momento de celebração alu-
sivo ao aniversário. Com a partici-
pação dos gestores institucionais 
que compõem o Colegiado e de 
representações políticas do esta-
do, o evento contou com falas de 
exaltação ao IFRN e à educação.

Com a presidência comparti-
lhada entre o reitor José Arnóbio 
e a governadora Fátima Bezerra, 
estiveram presentes à mesa de 
honra da cerimônia, entre outros, 
o secretário estadual de Educa-
ção, Getúlio Marques; a direto-
ra-geral do Campus Santa Cruz, 
Samira Delgado; o superinten-
dente da Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico do 
Rio Grande do Norte, Jairo Santos 
e  a coordenadora geral do Sina-
sefe Natal, Nadja Costa

A governadora Fátima Be-
zerra lembrou a sua participa-
ção direta na articulação para 
a implementação do projeto de 
expansão dos Institutos Federais, 
principalmente, o IFRN. “Eu não 
poderia faltar esta solenidade. O 
IFRN é um dos mais importantes 
patrimônios do ponto de vista 
de inclusão social dentro do Rio 
Grande do Norte ”, declarou.

O reitor do IFRN, José Arnó-
bio, exaltou o papel da educação, 
da ciência, da tecnologia e da 
cultura e parabenizou servidores, 
comitês, associações, sindicatos, 
órgãos e instituições relaciona-
dos ao trabalho do Instituto. Para 
fi nalizar, prestou uma reverência 
especial aos estudantes: “estamos 
numa casa de educação e todo o 
nosso fazer tem de ser em torno 
dos nossos estudantes. Muita 
gente pergunta: o que essa casa 
de educação tem de diferente? O 
acolhimento, o investimento nas 
pessoas, o investimento nos nos-
sos alunos. Levar ensino, pesqui-
sa, extensão, esporte. Espero que 
a gente possa comemorar tudo 
isso ainda por muitos e muitos 
anos. Somos sementes e preci-
samos fazer que essas sementes 
germinem!”, comemorou.

O IFRN iniciou a sua histó-
ria em 23 de setembro de 1909, 
como Escola de Aprendizes Ar-
tífi ces. Com a institucionalidade 
atual desde dezembro de 2008 
(Instituto Federal), atende hoje 
mais de 41 mil estudantes, em 22 
campi distribuídos pelo estado e 
que ofertam ensino, pesquisa e 
extensão através de 138 cursos.
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Dois suspeitos foram presos 
por policiais militares, no Tirol, 
zona Leste de Natal, após arrastão 
em uma casa na zona Sul da capi-
tal, nesta segunda-feira 21, à noite.

Um motorista de aplicativo foi 
levado à 1ª Delegacia de Plantão, 
mas foi liberado, uma vez que os 
policiais civis interpretaram que 
ele também seria vítima.

A mulher vitimada no arras-
tão delarou que chegava em casa, 
quando foi abordada por dois des-

conhecidos, que estavam em um 
carro branco. Segundo ela, eles 
agiram com violência.

Após deixarem o local, segun-
do informações do Portal G1, os 
criminosos foram localizados pela 
polícia e fl agrados com uma mo-
chila e celulares roubados.

As armas usadas pelos acusado 
foram apreendidas: um revólver 
calibre 32 e um simulacro (arma 
falsa).

O veículo em que eles estavam 

não tinha queixa de roubo e era di-
rigido pelo motorista de aplicativo, 
que relatou à polícia que tinha sido 
coagido pelos criminosos.

O delegado Normando Feitosa 
disse que o homem foi convincente 
no relato, mostrando inclusive as 
corridas realizadas no aplicativo, 
minutos antes. 

“O motorista tem vício e disse 
que tinha ido ao morro de Mãe 
Luiza comprar maconha para seu 
uso. Lá, pegou uma corrida de uma 

senhora e o tal menor, que na ver-
dade foi constatado que era maior 
de idade, e um pouco adiante pe-
gou outro indivíduo a pedido desse 
‘menor’. A senhora, no seu destino, 
pagou R$ 22 pela corrida, sendo 
constatado pelo aplicativo. Mas os 
dois indivíduos seguiram viajem 
sob ameaça, ambos no banco de 
trás, e, em determinado local, man-
daram o Uber parar e cometeram o 
assalto”, explicou o delegado.

Dupla é presa com revólver após fazer 
arrastão em residência no bairro do Tirol
VÍTIMA | Dona da casa 
disse aos policiais que os 
assaltantes agiram com 
violência durante o ataque

Bombeiros militares participam da distribuição das doses das vacinas no RN

A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) distribui nesta ter-
ça-feira 21 um novo lote de vacinas 
contra a covid-19. Com o apoio logís-
tico das forças de segurança, a gestão 
estadual está entregando aos muni-
cípios 194.990 doses de imunizantes.

Neste lote segue mais uma par-
te para o reforço na imunização de 
idosos e, pela primeira vez, dos imu-
nossuprimidos. São pouco mais de 
24 mil doses da Pfi zer, sendo 15.846 
para os idosos acima dos 70 anos e 

8.196 voltadas aos imunossuprimi-
dos. Outras 89.688 doses do mesmo 
laboratório estão sendo destinadas 
para completar o esquema vacinal 
da população em geral.

O restante do lote conta com 
41.150 Coronavac/Butantan e 40.110 
AstraZeneca/Fiocruz, todas para 
segunda dose, incluindo, no caso da 
AstraZeneca, grupos como os tra-
balhadores do setor industrial, do 
Sistema Único da Assistência Social 
(SUAS) e dos Correios, assim como 

o restante da população que tomou 
este imunizante.

A plataforma RN+ Vacina re-
gistrava, até o início desta tarde, 
3.579.211 doses aplicadas no esta-
do. São pouco mais de 2,27 milhões 
de pessoas que receberam pelo 
menos a primeira dose e 1,3 mi-
lhão que completaram o esquema 
de imunização ou tomaram a dose 
única, apontando, respectivamen-
te, para coberturas de 85% e 48% do 
público estimado.

Mais de 194 mil doses para 
reforço de imunossuprimidos 
e idosos são distribuídas

COVID-19

Carro usado pelos acusados foi 
levado à Delegacia de Plantão

REPRODUÇÃO

SÉRGIO HENRIQUE SANTOS/INTERTV CABUGI
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

TURNÊ DA NATI
Noiva de Ivo Lopes, 

Natália Dias ganhou chá 
de panela animadíssimo, 
organizado pelas amigas e 
primas com tema “Turnê 
da Nati”, desenvolvido por 
Koisas da Dani e onde as 
mais animadas eram a mãe 
e a sogra da noiva, respec-
tivamente, Andrea Dias de 
Viveiros e Socorro Medeiros.

VIVAS DE DANI
Aquela turma animada 

que a coluna adora, se 
reuniu em torno da querida 
Dani Monte Ribeiro.

O aniversário foi na 
ampla sala da morada de 
Petrópolis. Plenas e arruma-
das elas se jogaram ao som 
do DJ Dilvan, entre muitos 
brindes de espumante. Tar-
de ótima! Por lá Dani Pena 
Lima, Olga Leiros, Veruska 
Borges, Zelia de Paula, Ode-
te Guerra, Flávia Bordogna, 
Mônica Guimarães, dentre 
outras.

O NOVO VEM
Promessa para 2022,  a 

simpática Samanda Alves 
vai reunir grupos de amigos 
no próximo sábado, 25, 
na Cervejaria Oktos, Via 
Costeira. O festejo tem como 
título Nova Primavera e deve 
reunir grupos animados e 
engajados de todo RN. O 
som fi ca por conta de Jaina 
Elne, Rosas de Cartola, Jane 
Mel e Brunna Vini.

MICKEY 
Há quase três anos o músico 

potiguar Israel Tenório reside 
na Flórida (EUA). Neste fi nal de 
semana realiza um sonho e se 
apresenta na Disney. Fará shows 
nos dias 25 e 26, em Splitsville 
(Downtown-Disney), com um re-
pertório acústico que mescla pop, 
clássicos, reggae e rock america-
no. Em Natal, Israel é conhecido 
pelos trabalhos com a banda de 
rock Kruyssen, que o projetou 
como guitarrista, vocalista e 
compositor na cidade.

Hoje, com seu reconhecimen-
to como compositor, é membro 
votante do Grammy Latino

MOSTRA RIO MAR
Potiguares antenados e fi ssu-

rados no mundo da decoração e 
arquitetura tomaram o rumo de 
Recife nos últimos dias. Visita-
ram, na capital Pernambucana, 
o RioMar Casa 2021. O piso L3 
do Shopping abriga  45 projetos 
modelo de ambientes como 
adegas, bares, varandas gourmet, 
cozinhas, e cafés. Destaque para 
o espaço das Tintas Iquine (@
tintasiquine) que mostra as 
tendências e soluções criativas 
e inovadoras através das cores. 
Quem ainda não visitou tem até 
o próximo dia 26. 

BOLSO X SAÚDE
Todo mundo deveria comer 

de forma saudável. Não por 
questões de estética, mas por 
questões de saúde. Alimentos 
preparados com produtos 
naturais fazem bem não só para 
o corpo, como também para a 
alma. É por isso que não consigo 
entender porque é tão caro 
comer assim. Dia destes num 
point de Petrópolis uma fi na 
se surpreendeu com o valor de 
um almoço simples, à base de 
tilápia, e couve-fl or, sem glúten, 
sem lactose, sem quase nada. 
Valor? Cerca de R$ 110,00. Por 
pouco não  devolveu o prato e 
ainda disse: “era melhor ir num 
rodízio”! 

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
João Edgar Farret,Tânia Cabral, Stênio Dantas, Andrea Porpino, Denise Soares e Th aísa Machado

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
   “Só Te Quero Como Ex” é o mais novo sucesso do 

cantor Marcelo Miranda. Em ritmo de piseiro, a música  
traz uma brincadeira de duplo sentido e já está disponível 
em todas as plataformas digitais.

   O Praia Shopping avisa que até o próximo dia 03 de 
outubro abriga o Estação Primavera com várias fl ores e plantas 
direcionadas aos amantes do verde. Uma parceria com o Recanto 
Divina Natureza.

   Falando em cantor, Luizinho Nobre e a mulher, a ad-
vogada Danielle de Almeida, aguardam ansiosos a chegada 
do primeiro fi lho, que vai se chamar Lucca.

   Prego batido, ponta virada. O Bistrô Th omé vai participar 
da Mostra Casa Cor 2021, que ocorre na antiga casa de Lulu e 
Th uísa Flor, de 29 de outubro a 30 de novembro.

“Moda para mim vai além do consumo ou 
da vestimenta por si só. É uma maneira 
de se comunicar, uma expressão. Falamos 
numa das indústrias que mais emprega e 
gera renda. Moda para mim é tudo, menos 
futilidade”. A fala consciente e cheia de 
personalidade é do jovem jornalista RE-
NER OLIVEIRA. Natural de Santo Antônio, 
aos 24 anos ele já responde pela editoria 
de Moda na Nordestesse, da jornalista Da-
niela Falcão, que por 15 anos foi diretora 
da Vogue Brasil e CEO do grupo Globo 
Condé Nast. Além disso, assino coluna 
mensal no portal Terapia do Luxo de Manu 
Berger, especialista no mercado de luxo 
e com trabalhos específi cos para marcas 
como Dior, Tiff any&Co e Cartier. Anote o 
nome e confi ra @reneroliveira.

A noivinha Natália Dias com a 
irmã, ops, mãe, Andréa Viveiros

Os consultores de gestão para 
prefeituras, Francistony Va-

lentim e Fladimyr Gomes, da 
Analisa RN

Em casório na Pipa, as jornalistas 
Luana Rêgo e Salvina Miranda

Espalhe tudo aquilo que 
deseja receber de volta“

“

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Tereza Guerda, Sovânia Monte, Dani Ribeiro, Maria do Carmo 
Azevedo, Camila Macedo, Cris Pinto e Valéria Cavalcanti

B- DAY - Andrea Porpino 

DIVULGAÇÃO
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

QUA - No que depender da Lua, você vai esbanjar 
disposição e autocon ança em tudo o que  zer! Ótimo 
astral para dar o pontapé inicial em um projeto novo na 
vida pro ssional ou correr atrás de um curso para dar uma 
turbinada no currículo. 

QUA - Logo cedo, Mercúrio e Plutão se 
desentendem e podem deixar o início desta quarta 
um pouco tenso em casa. Talvez seja melhor rever 
alguns comentários se quiser manter a paz no café 
da manhã, Libra!

QUA - No trabalho, a Lua segue infernizando o seu 
astral e pedindo atenção extra nas tarefas: não deixe 
isso te impedir de cuidar das suas obrigações hoje. Mas 
com Mercúrio e Plutão tretando logo cedo, manter o 
foco no serviço pode ser um desa o e tanto.

QUA - Você começa o dia com um foco de raio laser 
totalmente concentrado no serviço, Escorpião! Redobre a 
atenção com gente fofoqueira e morda a língua pra não 
deixar um segredo escapar. O dia promete ser pra lá de 
puxado, por isso, mergulhe nas tarefas e adiante tudo.

QUA - A Lua segue  rme em Áries, fazendo o seu lado 
sonhador brilhar mais forte hoje! Você pode se interessar 
por algo mais desa ador, inclusive no trabalho. Apesar 
de alguns astros jogarem contra e indicarem problemas 
à noite, principalmente com os amigos.

QUA - A quarta começa tensa, meu cristalzinho, e 
você vai precisar de muita habilidade para fugir de um 
amigo pedindo dinheiro emprestado ou de alguém te 
empurrando um negócio imperdível. Se parece bom 
demais pra ser verdade, redobre a cautela, tá?

QUA - Há sinal de tensão em casa e será preciso 
jogo de cintura para fugir de brigas com alguém da 
família logo cedo. Com a Lua  rme e forte em Áries, 
destacando sua ambição, você tem chances reais de 
dar um passo importante na carreira.

QUA - Logo cedo, você estará mais exigente e vai ser difícil 
alguém te agradar, inclusive no serviço. Reveja suas expectativas 
e não cobre a perfeição, porque ninguém consegue acertar 
tudo o tempo todo! Que tal usar o nosso Spray de Alto Astral 
para melhorar o humor, e não sair cobrando todos por ai?

QUA - O Sol está de mudança para Libra e você pode se 
tornar mais comunicativo, Leão, seja na vida pessoal ou 
pro ssional. E com a Lua ainda em Áries, vale a pena trocar 
informações com pessoas bem informadas, compartilhar o 
que sabe e prestar atenção nos colegas para aprender mais.

QUA - Se tem planos para uma viagem logo cedo, as 
estrelas pedem que reveja cada detalhe e redobre a 
atenção com imprevistos. O Sol entra em Libra à tarde e 
reforça seu lado curioso e animado, destacando o desejo 
de aprender mais, fazer um curso, sair de casa, viajar... 

QUA - Nesta quarta, tudo indica que os imprevistos 
podem trazer inconvenientes, seja na vida pessoal ou 
no trabalho. Valorize a sua intuição, já que você estará 
mais sensível, e procure descobrir quem merece a sua 
con ança.

QUA - Mercúrio e Plutão trocam farpas bem cedinho e 
tumultuam as amizades. Na dúvida, é melhor chamar 
um amigo para conversar e tentar acertar as coisas ao 
invés de dar ouvidos aos outros ou tirar conclusões 
apressadas.

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
 Pensa comigo: se William 
Bonner deixar o “JN”, quem 

assumirá o lugar dele?...
 ... E no “Fantástico”, com Tadeu 

Schimdt no “BBB”, quem será 
escolhido?

 No “Programa de Todos os 
Programas” desta semana, Lucas 

Selfi e é o convidado. Figuraça.
 Homenageando Luís Gustavo, 

nesta quarta, o Canal Brasil 
exibe, às 13h45, “Beto Rockfeller” 

(1970), de Olivier Perroy...
 ... E “O Casamento de Romeu e 
Julieta” (2005), de Bruno Barreto, 

às 15h10.
 A sexta temporada de “Shark 
Tank Brasil” estreia sexta-feira, 
às 22h30, no Sony Channel, com 

produção da Floresta, desta 
vez apresentada por Luitha 

Miraglia...
  ... Reforçando o elenco de 

investidores já conhecido, o ator 
e empresário Felipe Titto - shark 

convidado.

Parcimônia
Na CNN Brasil sempre foi assim, 

mas agora a GloboNews também re-
solveu colocar “URGENTE” em tudo 
que aparece na sua tela. Lembra a 
lenda do “pastor e o lobo”. Quanto 
for, de fato, urgente, ninguém vai 
acreditar.

Grade
Em “Pega Pega”, quinta-feira, 

acontece a prisão de Sandra Helena 
(Nanda Costa) pelo roubo do Cario-
ca Palace. Depois de tanto lutar pela 
herança de Dona Marieta (Camilla 
Amado), ela finalmente consegue ser 
reconhecida como herdeira legítima 
da falecida. Mas acaba presa por An-
tônia (Vanessa Giácomo).

Por quê?
A Globo está com chamadas no 

ar do “Zig Zag Arena”, novo programa 
dos domingos, que terá apresentação 
da Fernanda Gentil, mostrando um 

pouco como será o funcionamento de 
tudo. Mas ela, a Fernanda, não apare-
ce e nem é citada em nenhuma. Deve 
ter uma explicação.

Encrenca
Então ficou assim: os atuais inte-

grantes do “Encrenca” apresentam, 
domingo, as suas despedidas da Rede 
TV!. Na paralela, a direção da casa pre-
tende usar esses próximos dias para 
montar um novo elenco e continuar 
com o programa. A permanência do 
diretor Ricardo de Barros ainda é dú-
vida.

Por outra
Deve ser destacada a postura do 

Tatola Godas, Ricardo Mendonça, Ân-
gelo Campos e Dennys Motta. Estão 
saindo na elegância da Rede TV!, sem 
atirar em ninguém.

Pelo que passaram e tiveram que 
aceitar nos últimos tempos, tinham 
tudo para uma postura diferente.

Angustia
Por outra, nos interiores da Rede 

TV!, há uma grande preocupação 
com tudo, principalmente com a ima-
gem da emissora. Perde o “Encrenca”, 
o “TV Fama” e Luciana Gimenez fo-
ram esvaziados, afora outros riscos. 
Sonia Abrão, por exemplo. 

Treino é treino...
O teste de Alanis Guillen para Ju-

ma, no remake de “Pantanal”, exibi-
do no “Fantástico”, dividiu opiniões 
na Globo. A turma do contra acha 
que fi cou abaixo da expectativa, se 
comparado ao trabalho de Cristiana 
Oliveira.

... Jogo é jogo
 Mas calma, o diretor Rogério Go-

mes, que aprovou o seu desempenho, 
tem experiência nisso.

Depois tem outra: no valendo, 
quase tudo funciona de forma bem 
diferente.     

Na TV, 2021 já teve de tudo, mas se segura que vem mais
Por favor, ajuda na conta do que aconteceu desde janeiro até agora:
- Fausto Silva anuncia saída da Globo
- Mariana Godoy na Record
- Record não renova com Marcos Mion
- Band fi ca com a Fórmula 1
- TV Cultura passa a transmitir a Indy
- Ivete Sangalo vira apresentadora
- Fausto Silva acerta com a Band
- Record contrata Adriane Galisteu
- Douglas Tavolaro deixa a CNN Brasil
- Tiago Leifert é colocado na “Dança”
- Luciano Huck dá uma alça no sonho político e vai apresentar programa nos domingos
- Galisteu, depois do “Power Couple”, ganha a disputa da “Fazenda”
- Sabrina Sato apresenta “Ilha Record”
- Mion assina com a Globo e assume o “Caldeirão”
- Leifert informa que não renovará seu contrato
- Pessoal do “Encrenca”, após 7 anos, deixa a Rede TV!.
Isto, entre outras, é o que, com pandemia e tudo, já aconteceu. E 2021, em curso, tem ainda três meses 

REPRODUÇÃO

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA-LP  
A CASCAR BRASIL MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 08.859.671/0002-03, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Previa - LP, com 
prazo de validade até 13/09/2023, em favor do empreendimento para Viabilidade ambiental para uma linha 
de distribuição com tensão de 69 kV e 35 Km de extensão, localizada nas coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: Vértice inicial - 771.622,21 mE; 9.306.712,66 mN; e Vértice final: 
799.162,06 mE; 9.313.319,64 mN, Zona Rural do município de Currais Novos/RN. 
 

 Jucieny Sousa de Moura Barros  
Representante Legal 

PEDIDO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0001-27 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
para a ATIVIDADE DE POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS localizado na AVENIDA 
PRESIDENTE JUSCELINO, 1087 CENTRO CEP: 59.464-000 no Município de SANTA MARIA/RN. 
 

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
EMPRESÁRIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças: 
POÇO: 
•  Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0027-RN, 

localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN; 
ACESSO: 
 Renovação de Licença Simplificada (RLS) para acesso ao Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-

0029-RN, com 400 m de extensão, localizados no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN;  
 Renovação de Licença Simplificada (RLS) para acesso ao Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-

0043-RN, com 180 m de extensão, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN;  

Harvey David Gardner 
Diretor 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
J P DA SILVA COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 26.314.334/0001-23, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação - LO, para Revenda Varejista de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 
30m3, Localizado na Rua Assis Chateubriand, 1384, São Sebastião, Nova Cruz/RN. 
 

RAQUEL DA SILVA ALVES 
PROPRIETARIA 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 062/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado 
pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 0622021 - Processo Administrativo nº 4.134/2021 - Secretaria Municipal de Saúde 
que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de eletrodomésticos e utensílios, destinados a atender as necessidades do setor de 
nutrição do Hospital Manoel Lucas de Miranda e da UPA Maria Francisca da Conceição do Município DE 
Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência 
do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 10h:00:00 (DEZ HORAS) 
- (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, 
CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados 
no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de 
expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser solicitados 
pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 21 de Setembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

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

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Campo de Canto do Amaro, Mossoró/RN.

Campo de Canto do Amaro, Mossoró/RN.
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

NOVIDADE | Tema definido para este ano, “Museus: perdas e recomeços”, propõe a reflexão 
sobre a função dos Museus em momentos como os da pandemia da covid-19

No longo inverno de perdas, 
os tempos, fi nalmente, con-
vidam a pensar em reco-

meços. Desde desta terça-feira 21, 
o Museu Câmara Cascudo (MCC) 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) iniciou 
a programação da 15ª Primavera 
dos Museus, evento promovido 
pelo Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) e que mobiliza centenas de 
instituições em todo o país. O tema 
defi nido para este ano, “Museus: 
perdas e recomeços”, propõe a re-
fl exão sobre a função dos Museus 
em momentos como os da pande-
mia da covid-19, seja como espaços 
de experiências sociais, históricas 
ou artísticas, como repositórios de 
experiências e emoções ou como 
espaços individuais e coletivos de 
superação e reinvenção. 

O Museu Câmara Cascudo 
aproveita o momento para pensar e 
preparar seu recomeço, ainda com 
uma programação virtual com lives, 
apresentações culturais e propostas 
de atividades infantis transmitidas 
pelos nossos canais do MCC Virtu-
al, no Youtube, Facebook e Insta-
gram. A programação segue até o 
domingo, 26. 

Nesta terça-feira, 21, às 19h, 
um encontro de especialistas em 
paleontologia discutiu as perdas 
do patrimônio paleontológico bra-
sileiro a partir do caso do fóssil do 
Ubirajara jubatus, um dinossauro 
de 120 milhões de anos, originário 
do Sul do Ceará e que foi levado ile-
galmente para o Museu de História 
Natural de Karlsruhe, na Alemanha. 

Com mediação dos estudantes 
Pedro Tolipan e Glaudson Albu-
querque, a live contou com a parti-
cipação de Flaviana Lima, Paleobo-
tânica e professora da Universidade 
Federal de Pernambuco, Kleberson 
Porpino, biólogo especialista em 
paleontologia de mamíferos e pro-
fessor na Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, além de 
Renan Bantim, paleontólogo e pro-
fessor na Universidade Regional do 
Cariri, no Ceará. A live terá, ainda, 
a participação do professor Claude 
Aguilar, do Setor de Paleontologia 
do Museu Câmara Cascudo, além 
da apresentação do Pachyarma-
therium brasiliense, cujo fóssil está 
preservado no Museu Câmara Cas-
cudo. A transmissão acontece no 
Youtube e Facebook.

Na quarta 22, a tarde está re-
servada para as crianças. O setor 
educativo do MCC preparou uma 
programação especial sobre os di-
nossauros brasileiros. Crianças de 
todas as idades poderão conhecer 
as espécies que viveram em nosso 
território em um jogo de trunfo, 
além de aprender a produzir tintas 
naturais em casa com ingredientes 

simples para colorir a série de gra-
vuras lançadas em nosso site, em 
parceria com o paleoartista Felipe 
Alves Elias. A programação começa 
às 16h, no Youtube e Facebook do 
MCC.

O desafi o da gestão de museus 
municipais e comunitários é o tema 
da aula do professor Diego Lemos 
Ribeiro, da Universidade Federal de 
Pelotas, que acontece na quinta-fei-
ra 23, às 16h, dentro da programa-
ção do curso promovido pela Ca-
ravana Cultural da Pró-reitoria de 
Extensão da UFRN, em parceria do 
MCC e do Museu do Seridó. As au-
las são transmitidas pelo youtube 
das duas instituições e são abertas 
a todos os interessados.  

Para quem está com saudades 
do Museu, a pedida é participar 
das visitas virtuais da sexta-feira. 
São dois horários. Às 11h, no You-
tube do MCC, vamos conhecer as 
histórias de perseverança e supe-
ração, alianças, disputas, trapaças 
e sedução no incrível mundo das 
plantas. A live será transmitida di-
reto do Parque do Museu e vai falar 
sobre a diversidade, as adaptações 
e os modos de vida encontrados 
no reino vegetal. Às 14h, desta vez 
pelo Instagram do MCC, vamos 
investigar as pistas deixadas pelos 
gigantes dinossauros em nosso 
território. As lives são dirigidas pa-
ra crianças de todas as idades e até 
para as crianças que vivem dentro 
dos adultos. 

No sábado, a programação 
começa logo pela manhã, com a 
apresentação da mediação virtual 
do Planetário Barca dos Céus, com 
uma edição especial para a prima-
vera da sessão “Conversas sobre o 
céu e o mar”, realizada pela equipe 
de mediadores do projeto. A ses-

são ocorre em um ambiente virtu-
al fechado apenas aos inscritos e 
apresenta uma série de vídeos que 
provocam interações entre os me-
diadores e os participantes. Com 
duração aproximada de uma hora 
e meia, a sessão desta semana vai 
refl etir sobre as perdas e recomeços 
ao longo da existência do nosso pla-
neta e nas interações com os astros. 
As vagas são limitadas e serão pre-
enchidas por ordem de inscrição. 
Os interessados devem solicitar o 
link através de um formulário na 
internet. 

No fi m da tarde, o Parque do 
Museu recebe convidados para o 
espetáculo “Bípede sem pêlo”, do 
bailarino Alexandre Américo, que 
busca refl etir sobre o papel do invi-
sível na fundação da humanidade e 
vai buscar a força político-estética 
no espírito das coisas que nos cer-
cam. O evento será realizado como 
evento-teste para a reabertura do 
Museu e vai seguir todas as exigên-
cias do Protocolo de Biossegurança 
da UFRN. A apresentação é restrita 
aos convidados e começa às 16h30. 
O espetáculo será reapresentado no 
domingo, também de forma restrita 
aos convidados. 

Ao longo da semana, nas redes 
sociais, nossos seguidores também 
vão poder conhecer um pouco mais 
do acervo da Biblioteca Setorial Ve-
ríssimo de Melo, do Museu Câmara 
Cascudo, com uma seleção de obras 
que falam do tema da Primavera 
dos Museus.

A programação completa da 
15ª Primavera dos Museus está dis-
ponível no site do MCC na internet, 
no endereço www.mcc.ufrn.br. No 
site, também é possível encontrar 
os links para inscrições em cada 
evento. 

Museu Câmara Cascudo reflete 
sobre recomeços na Primavera

Museu Câmara Cascudo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

DIVULGAÇÃO
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PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Valeu demais
Às classifi cações da dupla 

ABC e América para a próxima 
fase da série D serviu de alívio, 
pelo menos por enquanto, para 
às duas torcidas. O América saiu 
daqui para enfrentar o Itabaiana 
desacreditado. Conseguiu uma 
grande vitória. Já o ABC passou 
sufoco, contudo no fi nalzinho da 

partida conseguiu uma grande 
vitória sobre o Retrô. Agora co-
meça um novo campeonsto para 
nossos dois representantes. Que 
ambos consigam seus objetivos 
passando para a terceira e última 
fase da competição, quando se 
chegará a tão sonhada volta à sé-
rie C. Que assim seja.

Decepciona
O Mossoró entrou na Segunda Divisão como um dos favoritos a con-

quistar o acesso. Principalmente pelo investimento. Pelas contratações de 
jogadores experientes. E pelo seu comandante, Milluir Macedo, que já foi 
inclusive campeão estadual. Porém, até agora a equipe ainda não conseguiu 
vencer. Foram três jogos, com dois empates e uma derrota. Ainda pode até 
se classifi car, contudo está difícil disso acontecer. A próxima rodada  será 
decisiva para a equipe mossoroense.

Não deverá ter público 
Segundo o técnico Fernando Tonner, do 4 de Julho, adversário do alvu-

negro na próxima fase, difi cilmente teremos público na partida do próximo 
domingo no Piauí. Fernando Tonner disse no programa Segunda Bola, da 
87.9 FM na última segunda-feira que, o governo do estado do Piauí não per-
mite torcedores nos estádios, pelo menos por enquanto. Então, será que no 
jogo da volta, em Natal, teremos público? Vamos aguardar a posição da CBF.

Liminar
Ainda sobre o assunto público, a direção jurídica do ABC, na pessoa do 

competente, Ricardo Furtado, aguarda que, a liminar que o clube deu en-
trada na justiça, seja deferida, permitindo assim que o alvinegro possa ter 
público no seu jogo da volta contra o 4 de Julho, pela segunda fase da série 
D. A intenção da direção alvinegra é ter pelo menos 30% dos seus torcedores 
no Frasqueirão. Nós próximos dias deveremos ter novidades a respeito do 
assunto. 

Deu a resposta
A Vitória sobre o Itabaiana, e 

consequentemente a classifi cação 
para a segunda fase da compe-
tição, foi muito importante para 
o América, e mais ainda para o 
técnico, Renatinho Potiguar, tão 
questionado por alguns poucos, 
principalmente da imprensa, que 
tem como único objetivo derrubar 
técnicos para colocar os dois ou 
três amigos deles na dupla ABC e 
América. Para esses dois ou três da 
imprensa não importa qual seja a 
cor da camisa, o importante é que 
seus dois ou três amigos estejam 
empregados. Parabéns, Renatinho 
Potiguar, pela classifi cação. Que 
você continue dando a resposta 
a esses que querem lhe derrubar 
com vitórias.

Não se substituí 
jogadores diferenciados

O atacante Wallyson não vinha 
bem na última partida do ABC 
contra o Retrô. Contudo, mesmo 
assim o técnico, Moacyr Júnior, o 
manteve na equipe. Wallyson par-
ticipou da jogada do gol de empate 
aos 38 minutos e fez o gol da vitó-
ria aos 42 minutos do 2° tempo. Jo-
gador foi decisivo na classifi cação 
do alvinegro para a próxima fase. 
Tenho dito, e reafi rmo, jogador 
diferenciado não se substitui, a 
não ser por contusão. Ele pode 
até estar se arrastando em campo, 
porém numa jogada individual ele 
decide.

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou 
a Lei nº 14.205, de 15 de 

setembro de 2021 (conhecido co-
mo Lei do Mandante), que altera 

a Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998. Segundo a nova legislação, 
os clubes de futebol têm o direi-
to de negociar a transmissão e a 
reprodução de seus próprios jo-
gos quando forem os mandantes 
do espetáculo. A nova norma foi 
publicada na edição desta segun-
da-feira 20 do Diário Ofi cial da 
União.

A partir de agora, a emissora 
de TV interessada em transmitir 

uma partida de futebol precisará 
negociar apenas com um time, no 
caso o mandante (a equipe que jo-
ga em casa). Além disso, o próprio 
clube vai poder transmitir o even-
to, abrindo uma nova possibilida-
de de obtenção de recursos para as 
equipes de futebol.

Quando não houver defi nição 
do mando de jogo, o chamado di-
reito de arena dependerá da con-
cordância dos dois clubes.

Presidente Jair Bolsonaro 
sanciona Lei do Mandante

TV CERTA

Emissora de TV interessada 
em transmitir uma partida 
de futebol precisará negociar 
apenas com uma equipe

TRANSMISSÃO | Nova norma 
foi publicada na edição 
desta segunda-feira 20 do 
Diário Oficial da União

O Brasil perdeu a liderança do 
ranking mundial de seleções no 
vôlei feminino para os Estados 

Unidos na atualização desta segunda-
-feira 20. Apesar da conquista do 22º 
título sul-americano no último domin-
go 19, a derrota por 3 sets a 1 para a 
Colômbia, na última rodada do torneio 
continental, impactou a pontuação 
brasileira, devido ao algoritmo que leva 
em conta o placar do jogo, o peso da 
competição e a força do adversário.

Conforme os critérios adotados 
pela Federação Internacional de 
Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) 
desde fevereiro de 2020, o algoritmo 
calcula probabilidades de resultados 
em cada jogo com base no histórico 
das equipes e a situação no ranking. 
Um triunfo sobre a Colômbia não 
daria muitos pontos ao Brasil, nem 
custaria tantos às rivais. O resultado 
oposto, porém, rendeu uma pontu-
ação alta às colombianas e um des-
conto também elevado às brasileiras, 

que caíram para 366 pontos, contra 
379 das norte-americanas, campeãs 
olímpicas em Tóquio (Japão).

A equipe comandada por José 
Roberto Guimarães chegou à rodada 
fi nal do Sul-Americano, disputado 
na própria Colômbia, precisando 
vencer apenas um set contra as anfi -
triãs para levantar a taça. Com apoio 
da torcida no ginásio da cidade de 
Barrancabermeja, as colombianas 
surpreenderam e ganharam as duas 
primeiras parciais (25/19 e 25/23), 
o que já garantiu o time da casa no 
Mundial do ano que vem.

O Brasil acordou no terceiro set 
e levou a melhor, mesmo com sofri-
mento (26/24), assegurando o título. 
Mas o nível da atuação seguiu abaixo 
do apresentado na Olimpíada, quan-
do o time fi cou com a medalha de 
prata. A Colômbia aproveitou para 
vencer o quarto set (25/23) e con-
quistar um triunfo inédito na história 
do confronto pelo Sul-Americano.

Título sul-americano não 
evita queda no ranking 
feminino de seleções

VÔLEI


