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 Com Neymar em um péssimo 
momento, a seleção comandada 
por Tite não tem um plano B. 
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 André Mendonça tem todos os 
motivos para dar uma de Fachin 
no Supremo: mudar de fachada.
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 Milhares de fi éis compareceram 
à missa e procissão no dia 
de Nossa Senhora Aparecida.
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 Expectativa grande em Parnamirim 
com a possibilidade de delação do 
vereador Diogo Rodrigues.
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POLÍTICA. 4 |  Políticos do Rio 
Grande do Norte, entre eles a 
governadora Fátima Bezerra e 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
lamentaram o falecimento do 
ex-governador Lavoisier Maia 
e ressaltaram suas qualidades. 
“Lavô” morreu aos 93 anos, em 
Natal, na segunda-feira 11, víti-
ma de uma infecção generaliza-
da. Era médico e também cum-
priu mandatos como senador, 
deputado estadual e deputado 
federal.

POLÍTICA. 3 |  Os ex-governado-
res Rosalba Ciarlini e Robinson 
Faria poderão ser convocados 
nos próximos dias para prestar 
depoimentos na CPI, instalada 
na Assembleia Legislativa do 
RN, sobre possíveis irregularida-
des no contrato da construção e 
administração do Estádio Arena 
das Dunas, em Natal. A relatora 
da CPI, deputada Isolda Dantas 
(PT), disse que, primeiro, a Co-
missão pretende ouvir procura-
dores do governo do Estado.

GERAL. 13 | Há 30 anos, o Papa 
João Paulo II esteve em Natal. Para 
lembrar a data, acontecerão nesta 
quarta-feira 13 duas atividades: ex-
posição e missa em ação de graças, 
na Catedral Metropolitana. A expo-
sição “Memórias do 12º Congresso 
Eucarístico Nacional” será no Cen-
tro Administrativo e Pastoral Pio 
X (subsolo da Catedral), aberta ao 
público, das 9h às 17 horas. A missa 
em ação de graças será às 19 horas, 
na Catedral Metropolitana, presidi-
da por Dom Jaime Vieira Rocha.

Políticos ressaltam 
qualidades de 
Lavoisier Maia

Robinson Faria e 
Rosalba Ciarlini 
na “mira” da CPI

Visita de João 
Paulo II a Natal 
será celebrada

CIDADES. 9 | Criminosos continuam soltos. Episódio reforça 
críticas do presidente da ABIH-RN, Abdon Gosson, que já 
pediu socorro até ao governo federal, para conter violência.

Quadrilha faz 
“arrastão”e 
deixa turistas 
em pânico
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Paraíso: governadora Fátima, descontraída, fez caminhada na região que sofreu ataque dos assaltantes

STF libera artistas 
para arrecadação

Últimas da Política

De olho em Jacó

A rtistas estão liberados pelo 
STF para eventos de ar-
recadação de recursos de 

campanha.  PÁGINA 6

Vereadores de Natal não gosta-
ram de saber que Jacó Jácome vai 
para o União Brasil.

Lavoisier governou de 1979 a 1982 Papa João Paulo II, o “João de Deus”
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André Mendonça, o terrivel-
mente evangélico do presi-
dente Jair Bolsonaro, tem 

todos os motivos do mundo para dar 
uma de Luiz Edson Fachin quando 
chegar ao Supremo: mudar de facha-
da.

Vamos recordar: Fachin entrou 
na vaga deixada com a saída de Joa-
quim Barbosa, o ministro negro indi-
cado por Lula ao SFT.

Indicado por Dilma, ex-advogado 
do MST, Fachin passou simplesmen-
te 11 horas em 2015 sendo duramen-
te sabatinado pelos senadores num 
ambiente hostil à então presidente 
Dilma.

Havia dúvidas excruciantes dos 
parlamentares sobre as visões polí-
ticas daquele homem de credenciais 
de esquerda, defensor de teses como 
a responsabilidade do bígamo pelo 
amante em caso de danos materiais 
e morais.

Foi o que bastou para acusarem  
Fachin de defender o poliamor e, é 
claro,  não era nada disso. Apesar das 
hostilidades, o indicado de Dilma foi 
nomeado ministro da Suprema Cor-
te brasileira com 52 votos a favor, 27 
contra e duas abstenções, quando 
necessitava de pelo menos 41 votos 
favoráveis dentre os 81 senadores.

Ironicamente, o senador que 
mais trabalhou contra a nomeação 
de Fachin foi justamente o então pre-
sidente do Senado, Renan Calheiros, 
hoje o relator da CPI da Covid, que 
investiga a responsabilidade do go-
verno federal na morte de mais 600 
mil pessoas pela pandemia.

Quando Bolsonaro despontou 
como favorito na corrida presi-
dencial de 2018, depois do infeliz 
episódio da facada, Renan tentou 

se alinhar a ele, como tantos outros 
políticos hoje inimigos de morte do 
presidente, entre eles João Dória e 
uma extensa lista de recém-ingressos 
na canoa do capitão.

Justo, a� nal, é da política. Canoas 
se pega e também se apeia delas.

Mas o que aconteceu, voltando 
ao caso de Luiz Edson Fachin, é em-
blemático. De esquerdista na visão 
de muita gente, o homem transfor-
mou-se num verdadeiro despachan-
te da Operação Lava Jato dentro do 
STF, sustentando a guerra dos jacobi-
nos contra as gestões Dilma, Lula e o 
PT. Portanto.

Hoje o ministro não faz mais isso, 
mas não deixa de dar uma comichão 
em qualquer mandatário, por mais 
con� ança que ele tenha em um alia-
do, a possibilidade de traições base-
ada nesse tipo de acontecimento re-
corrente das relações institucionais. 
Ainda mais Bolsonaro, que só con� a 
no próprio sangue.

Agora, voltando lá em cima para 
André Mendonça, o terrivelmente 
evangélico. Defendido dentro do STF 
por nada menos do que o ministro 
Alexandre de Moraes, o terrivelmen-
te odiado por Bolsonaro, Mendonça 
já é fritado abertamente por Flávio, o 
� lho 01, por causa de seus rolos com 
a Justiça.  Existe no âmago do primei-
ro � lho que o pastor tem mesmo a 
cara da Lava Jato disfarçada. E que 
vai mudar rapidinho de � gurino, a 
exemplo do que outros já � zeram.

Por mais submissos, bajuladores 
e invertebrados que sejam os novos 
amigos do presidente da República 
neste momento, é sempre bom lem-
brar que esse pessoal lá no fundinho 
também pode ser um poço de mágoa 
represada.

O terrivelmente não sei

Silas sai em defesa
O pastor Silas Malafaia, como ter-

nos bem cortados o seu jeito peculiar 
de executivo de Deus, saiu neste � m 
de semana em defesa de André Men-
donça, o que não por acaso fez com 
que Bolsonaro também o � zesse. 
A� nal, ambos se falam quase todo o 
santo dia, segundo Bolsonaro.

Enquanto o presidente voltou a 
lamentar a demora na marcação da 
sabatina no Senado, incompreensí-
vel seguindo ele, Malafaia foi mais 
objetivo, preferindo por a faca no 
pescoço do ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira. A� nal, emana de áre-
as do Centrão no Congresso, que hoje 
manda no governo, às maiores oposi-
ções à Mendonça. 

É o Mala
Não é preciso ser gênio ou ter 

informações privilegiadas para en-
tender que Bolsonaro, embora tenha 
indicado Mendonça, depois de dei-
xá-lo a ver navios com o surpreende 
Nunes Marques, não é do tipo que 
morre por um aliado. Ao contrário, 
ele prefere muito mais o contrário.

Pontes sai ou fica
Depois de condenar o Brasil para 

as calendas do atraso mundial com 
posturas negacionistas e mandar seu 
ministro liberal da Economia, Paulo 
Guedes, passar a faca em 87% das 
verbas para o setor de ciência e tec-
nologia neste ano (de R$ 690 milhões 
para R$ 89,8 milhões), o ministro 
da infeliz pasta, Marcos Pontes, até 
ameaçou pedir as contas.

Só que nas bolsas de apostas os 
prognósticos indicam a permanên-
cia do astronauta que adora voar nas 
asas de sua pasta.

Aguenta, Mourão!
Com a sutileza e a elegância ha-

bituais, o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) comentou no neste 
domingo o aumento no preço dos 
combustíveis no país. E, em seu tom 
habitual de ironia, a� rmou que, se 
pudesse, passaria o comando da Pe-
trobras ao vice, o general Hamilton 
Mourão (PRTB).

DIVULGAÇÃO
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BOSCO AFONSO
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Na última terça-feira, 5, a em-
presa Per� l havia concluído 
mais uma pesquisa eleitoral 

em todo o Rio Grande do Norte, on-
de foram entrevistadas 1.200 pes-
soas nas várias regiões do Estado. 
O diferencial dessa pesquisa para 
umas tantas outras que já circulam 
pelas mãos de políticos e que dão 
visibilidade ou não aos resultados 
de acordo com os seus interesses, 
é que o nome do ex-governador, 
ex-ministro e ex-senador Garibaldi 
Filho foi incluído entre as opções 
para a disputa ao Senado Federal.

Com os resultados em mãos, 
este www.blogtuliolemos.com.br e 
a editoria do jornal AGORA RN � ze-
ram uma avaliação nua e crua dos 
números, chegando à conclusão de 
que a governadora Fátima Bezerra, 
vencida pelos votos dos indeci-
sos, precisaria ser fortalecida com 
alianças com o MDB de Garibaldi 
e o PDT de Carlos Eduardo para se 
tornar praticamente imbatível. Era 
uma avaliação sensata.

Tão logo as avaliações foram 
publicadas, não faltaram opiniões 
contrárias, o que é natural. Mas 
nessas poucas opiniões contrárias, 
de� nindo acólitos petistas, dentro e 
fora da gestão Fátima Bezerra, teve 
gente que se insurgiu sob a alega-
ção de que “Fátima não precisa de 
Garibaldi e nem de Carlos Eduardo, 
pois na última eleição ela derrotou 
aos dois”.

É essa presunção que não pode 
e nem deve contagiar a experiente 
Fátima Bezerra que vai entrar na 
luta para renovar o seu mandato. 
Fazer uma avaliação com essa 
cegueira, é desconhecer que cada 
eleição tem uma história diferente. 
Achar que pelo fato de Fátima ter 
derrotado Carlos Eduardo e Ga-
ribaldi não ter conseguido a sua 
reeleição em 2018 são fatores para 
desprezar o necessário apoio dos 
dois à reeleição da atual governa-
dora, é de uma ignorância política 
imensurável.

Para tanto, basta lembrar que 
em 2008, quando candidata a Pre-
feita de Natal, mesmo apoiada por 
Carlos Eduardo, Garibaldi, Hen-

rique, Wilma de Faria e, além da 
presença do ex-presidente Lula, no 
auge de sua popularidade, em seu 
palanque, Fátima foi derrotada pela 
quase neó� ta em política Micarla 
de Sousa, já no primeiro turno. Ou-
tro exemplo, envolvendo a mesma 
Fátima, � lha de ‘seu’ Severino, foi 
a sua eleição ao Senado, em 2014, 
sem o apoio da constelação política 
e enfrentando o favoritismo de Wil-
ma de Faria, a atual governadora 
conquistou o direito de bem repre-
sentar o Rio Grande do Norte no Se-
nado Federal. Cada eleição, ao seu 
tempo, tem uma história e resulta-
dos completamente diferentes.

Além do mais, estar no poder 
não signi� ca dominar a situação, 
pois num Estado pobre como é 
o nosso RN, além de pagar o sa-
lário do servidor em dia, requer 
também atender as aspirações 
da população na criação efeti-
va de empregos, na ampliação e 
melhoramento do atendimento 
na rede estadual de saúde, na 
modernização e aperfeiçoamen-
to da rede pública de ensino, na 
conservação, modernização e 
ampliação da malha rodoviária 
e na contribuição para o cresci-
mento econômico e social da po-
pulação. Sem esse complemento 
de ações, qualquer governo pode 
se expor ao desgaste e, diante de 
debates mais calorosos, perder 
espaços para programas de go-
verno determinantes e mais ou-
sados que conquistem a adesão 
do eleitorado.

Portanto, se faz necessário que 
da parte da governadora Fátima Be-
zerra, e de todo o sta�  estadual do 
Partido dos Trabalhadores, haja um 
comedimento nessas avaliações e 
que também venham a se espelhar 
nas atitudes pessoais do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva que, 
mesmo com as pesquisas mostran-
do o seu favoritismo quase absolu-
to, tem sido incansável em buscar 
alianças até mesmo com partidos 
que lhes hostilizaram em momento 
adverso de sua vida.

Estratégia política, para quem 
pretende ter sucesso, se faz sem 
o ranço, sem contágio biliar e, na 
prática, também sem olhar pelo 
retrovisor.

PT ignora realidade
de cada eleição

ARTIGO
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Governador 
Ex-governador, ex-sena-

dor e ex-deputado estadual, 
Lavoisier Maia deixa legado 
de seriedade e competência. 
Após completar 93 anos muito 
bem vividos, Lavô descansa e 
deixa saudades em familiares 
e amigos. 

Rebotalho
Forte a denúncia do MPF 

contra o ex-secretário-adjunto 
de Saúde de Natal, Vinicius 
Capuxu. A investigação provou 
que Vinicius agiu sozinho para 
comprar respiradores velhos, 
quebrados e superfaturados. 

Exoneração
Prefeito Álvaro Dias agiu 

corretamente quando exone-
rou Vinicius da secretaria de 
Saúde. A permanência dele na 
pasta seria vista como cumpli-
cidade e conivência da gestão 
com o erro.

Silêncio
O senador Jean Paul Prates disse à 

coluna que não vai perder tempo res-
pondendo “despautério” de seu colega 
Styvenson Valentim: “O Senado tem 
seus próprios instrumentos se achar 
que o senador passou dos limites da 
mera liberdade de expressão.”

Impugnação
Na eleição suplementar de Guama-

ré, a oposição entrou com pedido de im-
pugnação da candidatura de Arthur Tei-
xeira, pois ele é sobrinho do ex-prefeito 
Hélio de Mundinho, cassado pela Justiça.

Ginecologia 
Sem noção o prefeito de Mossoró, 

Alysson Bezerra, ao invadir o centro 
cirúrgico com equipe de gravação 
para anunciar a volta das cirurgias 
ginecológicas. Querer aparecer a todo 
custo dá nisso. Repercussão negativa e 
apuração pelo CRM.

Vacina
Impressionante o vídeo em que o 

presidente Bolsonaro critica o fato de 
ter sido barrado no jogo do Santos por 
não ter se vacinado. Ele disse no vídeo 
que tem mais anticorpos do que quem 
se vacinou. Seria só uma piada se não 
fosse um péssimo exemplo.

Delação
Expectativa grande em Parnami-

rim com a possibilidade de delação 
do vereador Diogo Rodrigues, preso 
na operação Fura Fila. Línguas a� a-
das apontam para destruição da 
reputação da primeira dama, Alda 
Leda. O prefeito Taveira sabe o efeito 
bombástico se o vereador realmente 
abrir a boca.

Nominata
O novo partido União Brasil, lide-

rado no RN pelo ex-senador José Agri-
pino, poderá ter quatro candidaturas 
fortes a deputado federal: A atual de-
putada Carla Dickson, o presidente 
da Câmara de Natal, Paulinho Freire, 
o major Brilhante e o delegado Sérgio 
Leocádio.

Luto na política do RN. Lavô deixa 
legado de trabalho e seriedade

CANINDÉ SOARES

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

Os ex-governadores do Rio 
Grande do Norte, Rosalba 
Ciarlini e Robinson Faria po-

derão ser convocados nos próximos 
dias para prestar depoimentos na 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI), instalada na Assembleia Le-
gislativa do Estado, sobre possíveis 
irregularidades no contrato da cons-
trução e administração do Estádio 
Arena das Dunas, em Natal.

Em entrevista ao Jornal AGORA 
RN, nesta segunda-feira (11), o ex-
-deputado Sandro Pimentel (PSOL), 
autor do pedido de auditoria no con-
trato e também da instalação da CPI 
na Assembleia Legislativa do Estado, 
contou que além da ex-governadora 
Rosalba Ciarlini, o ex-governador do 
Rio Grande do Norte Robinson Faria, 
deveriam ser intimados a prestar 
esclarecimentos, porque os contra-
tos seguiram iguais nas gestões de 
ambos os ex-governadores: "Tem sim 
que afunilar as investigações, e nesse 

caso até chegar em Rosalba Ciarlini, 
que foi a governadora da Copa, que 
fez tudo isso acontecer. Mas não so-
mente ela, teria que convocar tam-
bém Robinson Faria, porque depois 
de Rosalba, veio o ex-governador Ro-
binson Faria e os contratos seguiram 
iguais. Ou seja, Robinson não teve 
sequer a preocupação de pedir para 
auditar esses contratos, não procu-
rou saber se o que o governo estava 
pagando, cerca de 11 milhões de re-
ais por mês, era devido ou não, então 
ele, Robinson, tem responsabilidade 
política e administrativa nessa his-
tória, assim como Rosalba", explicou.

O ex-deputado Sandro Pimentel, 
espera que ao � nal a CPI da Arena, no 
mínimo, o Ministério Público possa 
tomar as “providências” legais cabí-
veis, de modo que o Estado “estanque 
essa sangria”, desses milhões que são 
pagos mensalmente com o dinheiro 
do povo: “A gente sabe por tudo o 
que foi dito é comprovado [por meio 
de documentos], que o Estado não 
é devedor da construção. Eu não es-
tou nem falando da manutenção da 
Arena das Dunas, que o valor pago 
mensal é um absurdo, é inaceitável”. 
E continuou: “Acredito que a CPI está 
indo no rumo certo, e vai terminar 
com um parecer conclusivo bastante 
sólido, a partir das oitivas, do contra-
ditório e da defesa, do importante 
papel que tem cumprido a Controla-
doria geral do Estado e o Tribunal de 

Contas do RN”, concluiu.
Em relação aos dois procura-

dores do RN indicados para serem 
ouvidos semana passada na CPI da 
Arena das Dunas, o procurador apo-
sentado Raimundo Nonato de Lima 
e a procuradora Marjorie Madruga 
Alves Pinheiro, que não comparece-
ram as oitivas, embora tenham o� -
cializado con� rmação de presença, 
Sandro Pimentel a� rmou que: "Eu 
� quei espantado, quando na primei-
ra oportunidade, os procuradores 
convocados não compareceram. É 
estranho. Eu já achara estranho, a 
partir dos elementos que eu tinha no 
início, porque é que a Procuradoria 

do Estado, mesmo diante de um re-
latório consistente da Controladoria 
Geral do Estado, que eu pude com 
a minha equipe acompanhar cada 
passo, já não tinha tomado providên-
cias legais, em relação a essa sangria 
� nanceira. A procuradoria encon-
tra-se muito travada. Eu venho me 
espantando faz tempo, sobre o papel, 
sobre a posição que a Procuradoria 
do Estado tem adotado. O que é que 
tem por trás disso? Eu não sei, mas 
gostaria de descobrir", questionou.

A relatora da CPI, a deputada 
Isolda Dantas (PT), em entrevista ao 
AGORA RN, contou que primeiro os 
membros da Comissão Parlamentar 

de Inquérito, pretendem ouvir os 
procuradores do governo do Estado, 
que participaram diretamente dos 
processos técnicos da elaboração e 
auditoria do contrato, para a partir 
daí, se houver indícios de irregulari-
dades envolvendo o erário público, 
haverá uma  votação interna com os 
outros membros da Comissão, que 
juntos, irão de� nir se a ex-governa-
dora Rosalba Ciarlini, irá prestar es-
clarecimentos.

A Relatora da comissão, também 
garantiu que, mesmo que a ex-go-
vernadora Rosalba Ciarlini seja con-
vocada, não haverá foco em disputa 
política, seja com parlamentares que 
têm ou tiveram mandatos. Segundo 
Isolda: “Ainda pairam muitas dúvidas 
de todo o Rio Grande do Norte sobre 
o contrato e é necessário que as res-
postas sejam dadas”. A relatora com-
pletou: “A CPI da Arena entra agora 
em uma nova fase. Essa semana e a 
próxima, nós vamos ouvir os depoi-
mentos dos procuradores do Estado, 
como convidados, mas que pese no 
início da reunião todos serão adver-
tidos a dizerem a verdade, acerca 
da construção do contrato [de cons-
trução e administração] da Arena. O 
povo precisa de uma resposta. Essa 
situação não pode e nem deve passar 
despercebida, e queremos que os cul-
pados, responsáveis, se con� rmadas 
as irregularidades, sejam todos puni-
dos", analisou.

Rosalba e Robinson Faria podem ser 
convocados para depor na CPI da Arena
INVESTIGAÇÃO | CPI vai 
convocar ex-governadores 
que administraram Arena 
das Dunas sem questionar 
valor milionário  cobrado 
pelo aluguel do espaço

Arena das Dunas. Contrato milionário é investigado pela CPI na Assembleia
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Venha fazer parte da nossa história.

na história da comunicação

Hoje comemoramos 50 anos com a convicção de ter participado 
da evolução da comunicação brasileira.

Sempre investimos em tecnologia e equipes competentes 
para oferecer agilidade, eficiência e criatividade.

Amanhã a trajetória continua com o mesmo empenho e dedicação, 
acreditando sempre no crescimento do Brasil.

A deputada federal Carla Di-
ckson (PROS/RN), destinou 
emenda no valor de R$ 100 

mil para contribuir com o Grupo 
Reviver nas ações de combate ao 
câncer de mama.  

  O Grupo Reviver é uma insti-
tuição que realiza diversos proje-
tos com o objetivo de esclarecer e 
apoiar as mulheres quanto a pre-
venção e tratamento do câncer de 
mama. Essa iniciativa serve como 
forma de planejar e realizar ações 
que buscam transformar positiva-
mente a realidade de mulheres ao 
serem diagnosticadas com câncer 
de mama e as que passam pelo tra-
tamento do câncer ou ainda, que 
tem um familiar em tratamento.    

Em visita à unidade móvel do 
Grupo Reviver, em Natal, a deputada 
reforçou o seu compromisso com a 
prevenção e combate ao câncer de 
mama e enalteceu o trabalho da ins-
tituição. “O grupo é uma instituição 
mais que necessária. Presta uma 
assistência a mulher que na maioria 
dos casos, não tem condições de cus-
tear um atendimento para identificar 
se tem ou não a doença. Portanto, 
sinto-me feliz em poder contribuir 
com esse trabalho brilhante”, disse.  

A deputada que é médica, sem-
pre atuou nas ações de combate 
ao câncer de mama. Ela ministra 
palestras em igrejas e faz lives com 
orientação de como identi� car de 
forma precoce o câncer. 

Deputada Carla Dickson: “Sinto-me feliz em poder contribuir com esse trabalho brilhante”

Carla Dickson destina 
emenda para o combate 
ao câncer de mama

SAÚDE

ELPÍDIO JÚNIOR
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Políticos do Rio Grande do Nor-
te lamentam o falecimento do 
ex-governador do Estado Lavoi-

sier Maia Sobrinho, ocorrido segun-
da-feira (11), aos 93 anos, em Natal, 
vítima de uma infecção generalizada.

A governadora Fátima Bezerra 
(PT), lamentou a morte do ex-gover-
nador. Por meio de uma rede social, 
a petista disse: “Minha solidariedade 
a toda a família do ex-governador La-
voisier Maia, em especial a deputada 
Márcia Maia [� lha de Lavô, como 
era carinhosamente conhecido]”. E 
continuou: “Que Deus conforte sua 
companheira Teresinha  Maia, seus 

netos, bisnetos  e demais familiares e 
amigos”, lastimou.

O vice-governador do Rio Grande 
do Norte Antenor Roberto (PCdoB), 
prestou suas condolências à família 
do ex-governador Lavoisier Maia e 
explicou que Lavoisier era um políti-
co de “grande trajetória” e “vida polí-
tica vitoriosa”.

O prefeito de Natal Álvaro Dias 
(PSDB), publicou uma nota de luto 
pelo falecimento do ex-governador 
do Estado: “Deparei-me com enorme 
tristeza na manhã desta segunda-fei-
ra com a notícia do falecimento de 
Lavoisier. Figura das mais relevantes 
do RN, nas últimas décadas. A histó-
ria de Lavô fala por si mesma”. E con-
cluiu: “Tendo ele sido governador en-
tre o � nal da década de 70 e início da 
de 80. Tendo também uma passagem 
notável na Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte no começo dos 
anos 2000 “, diz a nota.

A senadora Zenaide Maia (PROS), 
também prestou seus pêsames por 
meio das redes sociais: “Externo os 
mais sinceros votos de profundo pe-

sar e respeito à vida pública do médi-
co e político e que o senhor o receba 
na morada eterna”, � nalizou.

O ex-governador Garibaldi Filho 
(MDB) disse: “O RN recebe com tris-
teza a notícia sobre a morte de Lavoi-
sier Maia. Lavô também foi senador 
e deputado federal e estadual, dei-
xando um legado de muito trabalho 
pelos potiguares”, a� rmou.

A deputada estadual  Cristiane 
Dantas (Solidariedade), falou que 
a segunda-feira foi marcada pela 
“triste notícia” da “partida” do ex-go-
vernador. E prestou solidariedade à 
família de Lavoisier Maia e desejou 
que o político “descanse em paz”.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte, o 
deputado estadual Ezequiel Ferreira 

(PSDB), a� rmou que: “É com pro-
fundo pesar que recebemos a notícia 
do falecimento de um dos maiores 
líderes políticos da história do RN”, 
pontuou com tristeza.

Lavoisier Maia
Lavoisier Maia era médico e 

professor da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Foi 
o 44º governador do RN e exerceu o 
mandato no período de 15 de março 
de 1979 a 14 de maio de 1982. Maia 
também foi senador, deputado fede-
ral por dois mandatos e deputado 
estadual. Além da esposa, o ex-gover-
nador deixa 4 � lhos.

Lavô, como era mais conhecido, 
nasceu em Almino Afonso, no inte-
rior do Estado e iniciou sua carreira 
pública como Secretário estadual 
de Saúde, no governo de Tarcísio 
Maia. Em partidos políticos, esteve 
sempre ligado aos que seguiram a 
antiga ARENA, PDS e depois PFL. Por 
último, foi � liado ao PSB. Entre 1979 
e 1982 foi governador do RN e apoiou 
o seu sucessor, José Agripino.

Políticos do RN lamentam morte do 
ex-governador do RN Lavoisier Maia 
SAUDADE| Ex-governador é 
relembrado pela passagem 
positiva nos cargos que 
ocupou na política do RN. 
Ele foi governador, senador 
e deputado estadual

Lavô: Ex-governador foi homenageado por políticos de todos os partidos no RN
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“A essa altura da CPI já é 
possível traçar um com-
portamento de desdém 

do governo federal em relação à 
vida”. E completou: “O governo 
foi conivente. O presidente Jair 
Bolsonaro prevaricou, porque 
recebeu uma denúncia feita por 
um servidor público e não fez na-
da”. Essa é a avaliação feita pela 
senadora Eliziane Gama (Cida-
dania-MA), em relação a condu-
ção da pandemia pelo governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).
Integrante da bancada feminina 
no Senado, Eliziane Gama, tor-
nou-se uma das parlamentares 
mais atuantes da CPI da Pande-
mia. A senadora concedeu entre-
vista exclusiva nesta segunda-feira 
(11), ao Jornal AGORA RN, onde 
contou o que espera dos próximos 
passos da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que investiga ações e 
omissões do governo federal.
Segundo a Eliziane Gama: “Há 
declarações públicas de cometi-
mentos de crimes e indícios claros 
de tentativas de superfaturamento 
nas compras de vacinas”, declarou.
Con� ra a entrevista:

AGORA RN: Qual é a avaliação que 
a senadora faz sobre a CPI da Pan-
demia para o Brasil e os Estados?

Eliziane Gama: “A CPI está sendo 
muito determinante para o avan-
ço da vacinação no Brasil e tam-
bém fundamental para ajudar a 
salvar vidas. As investigações com-
provam claramente a negligência 
do governo federal nas medidas de 
combate à pandemia e também 
na aquisição das vacinas no país”.

AGORA RN: Qual é a expectativa 
da senadora em relação aos inves-
tigados ao � nal da CPI da Pande-
mia?

Eliziane Gama: “Eu espero que no 
� nal, os culpados sejam punidos. 
Há declarações públicas de co-
metimentos de crimes e indícios 
claros de tentativas de superfatu-
ramento nas compras de vacinas, 
relações não republicanas entre 
mercado e o poder público, ações 
conscientes que atentaram contra 
a saúde do povo brasileiro, apenas 
pelo interesse ideológico e, portan-
to, a essa altura da Comissão, já é 
possível traçar um comportamen-
to de desdém do governo federal 
em relação à vida. Mesmo antes da 
CPI, o presidente da República Jair 
Bolsonaro, já incorria em crimes 
de responsabilidade, para além 
de palavrões que o Brasil inteiro 
acompanha, apologia de golpe e 

desmantelamento criminoso do 
Estado. A CPI está descortinando 
uma prevaricação, que foi feita 
pelo presidente, em relação à pro-
cessos de corrupção, que envol-
vem compras de medicamentos e 
também a morte de milhares de 
brasileiros”.

AGORA RN: A senadora acredita 
que se a CPI da Pandemia não ti-
vesse sido instalada, os indícios de 
corrupção seriam maiores?

Eliziane Gama: “Não há dúvidas 
que a CPI frustrou e muito, os 
oportunistas que queriam se dar 

bem às custas da vida de brasi-
leiros e brasileiras. É sempre bom 
lembrar que só no caso da vacina 
Covaxin, o governo já havia empe-
nhado 1,6 bilhão, em uma nego-
ciação completamente estranha 
e repleta de indícios de ilicitude. 
A CPI obstruiu esse contrato que, 
claramente, era fraudulento”.

AGORA RN: Qual é o papel do Go-
verno Federal nesses indícios de 
irregularidades?

Eliziane Gama: “O governo foi 
conivente. O presidente Jair Bolso-
naro prevaricou, porque recebeu 

uma denúncia feita por um servi-
dor público, irmão de um deputa-
do, e não fez nada. Não mandou 
investigar, não demitiu ninguém 
e não interrompeu negociações. 
Se não fosse a CPI, o negócio teria 
acontecido sem qualquer di� -
culdade e com a leniência do alto 
comando do governo”.

AGORA RN: Como a senadora 
avalia a condução do governo do 
presidente Jair Bolsonaro durante 
a pandemia no país?

Eliziane Gama: “Eu avalio como 
desastroso. Infelizmente, o gover-

no do presidente Jair Bolsonaro foi 
irresponsável na gestão da pande-
mia. O governo não soube e nem 
quis se comunicar para orientar 
a população, houve muita desin-
formação e divulgação de fake 
news. Infelizmente, o presidente 
da República estimulou o povo a 
usar remédios sem e� cácia com-
provada, falou mal das vacinas, 
disse que quem se vacinar pode 
virar jacaré, fez o uso político das 
vacinas, inclusive se posicionando 
contra o Instituto Butantan. É a 
favor das aglomerações, contra o 
uso das máscaras e, o resultado 
disso, foram mais de 590 mil pes-
soas mortas, centenas de famílias 
destroçadas e mais de 130 mil 
órfãos, com menos de 17 anos no 
país, ou seja, uma tragédia enorme 
e sem precedentes “.

AGORA RN: A senadora vem ga-
nhando bastante destaque por sua 
atuação na CPI. Quais são os seus 
planos para 2022?

Eliziane Gama: “Eu tenho mandato 
até 2026. Portanto, pretendo con-
tinuar trabalhando para manter 
a frente do governo do Maranhão 
no Congresso. O nosso governo 
[do Maranhão] é um governo pro-
gressista, onde Flávio Dino (PSB), 
foi avaliado como sendo o melhor 
governador do Brasil. E também 
luto, para dar ao meu país um go-
verno que supere a tragédia política 
representada por Bolsonaro e, que 
supere a polarização ideológica 
que consome e divide a nossa so-
ciedade. Eu tenho trabalhado para 
que a mulher possa participar das 
candidaturas majoritárias, tanto 
nos Estados, como também nas 
chapas presidenciais. No Congres-
so Nacional, continuo trabalhando 
pela ciência, pelas mulheres, pela 
saúde pública de qualidade. Sem-
pre em defesa dos mais humildes, 
os índios, os quilombolas e pala 
liberdade que tem sido o meu obje-
tivo aqui no Senado Federal”.

AGORA RN: Como a senadora ava-
lia a compra dos respiradores feita 
pelos governadores do Nordeste, 
em especial do RN, por meio do 
Consórcio Nordeste?

Eliziane Gama: “É preciso inves-
tigar todo e qualquer desvio de 
verba pública, principalmente 
quando vivemos uma pandemia 
que massacra o nosso povo, que 
sacri� ca a nossa economia e que 
adoece o nosso país. Então as Ca-
sas legislativas dos Estados têm a 
função constitucional de investi-
gar e � scalizar as ações do Execu-
tivo, assim como a CPI da Pande-
mia vem fazendo com os índicos 
de irregularidades cometidos pelo 
governo federal”.

“Há cometimento de crimes” 
afirma senadora Eliziane Gama



Jácome na União Brasil
O ex-senador José Agripino 

Maia já antecipou que o deputado 
Jacó Jácome vai deixar o PSD do 
ministro Fábio Faria e assinar a 
� cha do União Brasil 44, resultado 
da fusão dos extintos DEM e PSL. 
Jacó tentará sobreviver para se 
manter na Assembleia Legislativa. 
O casal Carla Dickson ( federal) 
e Albert Dickson (estadual) está 
hoje mais forte no segmento evan-
gélico. 

Descontentes
Vereadores de Natal, que pre-

tendem assinar a � cha do União 
Brasil para concorrer a uma vaga na 
Assembleia Legislativa, não gosta-
ram da possível entrada do deputa-
do Jacó Jácome no partido. Apesar 
de não ter sido eleito em 2018, Jacó 
teve quase 27 mil votos e, depois da 
cassação do deputado Sandro Pi-
mentel (PSOL), Jacó voltou este ano 
ao Palácio José Augusto. 

Vem aí...
Conhecido na Câmara Muni-

cipal do Natal por articular nomi-
natas, o assessor parlamentar Na-
elson Borja já anda revelando que 
a futura nominata da União Brasil, 
deve receber o secretário da Sem-
tas, Adjuto Dias, � lho do prefeito 
Álvaro Dias. Assim, os vereadores 
da capital que pretendem concor-
rer a deputado estadual somariam 
votos para Adjuto. Naelson fechou 
apoio nos bastidores à reeleição da 
deputada federal Carla Dickson, 
que está deixando o Pros para for-
talecer a União Brasil no RN. 

Prévias do PSDB
Os deputados Gustavo Carvalho 

e Tomba Farias vão engrossar o cal-
do em apoio ao nome do governa-
dor João Doria, nas prévias do PSDB 
para escolher o candidato a presi-
dência da República. O presidente 
do PSDB Potiguar, deputado Eze-
quiel Ferreira também apoia Doria.  

• Política Natal, quarta-feira, 13 de outubro de 20216

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Eleições 2022: Justiça libera artistas em 
eventos de arrecadação para candidatos 

Além da reforma política com novas regras para as 
Eleições 2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
liberou artistas a participar de eventos de arreca-

dação de recursos de campanha. Neste caso, a regra já vale 
para o pleito estadual do próximo ano. A apresentação de 
um cantor, por exemplo, pode ou não ser remunerada. O 
evento de arrecadação de recursos enquadra-se na moda-
lidade de doação de campanha. 

Ou seja, um cantor é um eleitor e, com sua manifes-
tação artística e cultural, pode ajudar no � nanciamento 
de um projeto político. Em 2022, um cantor oferece, por 
exemplo, um show sem discursos políticos no qual o di-
nheiro arrecadado com a venda de ingressos vai para o 
� nanciamento da campanha.  A realização de eventos 
eleitorais de cunho artístico com � nalidade arrecadatória 
tem respaldo constitucional, por se tratar de uma moda-
lidade de doação que proporciona ao eleitor, enquanto 
pessoa física, participar do � nanciamento da democracia 
representativa. 

Para a Cor-
te Suprema, tal 
entendimento 
re� ete o espírito 
republicano da Constituição de 1988, pois possibilita ao 
cidadão viabilizar o projeto político de sua escolha. Um 
alerta: a ausência de proibição legal de apresentações ar-
tísticas e shows musicais em eventos de arrecadação de 
recursos não impede a apuração de eventuais desvios de 
� nalidade ou irregularidades que venham a con� gurar 
atos de promoção indevida de candidatura.

Diferentemente do que ocorre nos showmícios, no 
caso das apresentações artísticas não está em jogo o livre 
exercício do voto. Trata-se de mecanismo direcionado 
àqueles que já aderiram. Por outro lado, os eventos de 
arrecadação têm o intuito de possibilitar aos partidos po-
líticos e candidatos a captação de recursos privados para 
campanha, permissão que ganhou relevo após a proibição 
da doação por pessoas jurídicas consagrada pelo STF. 
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Denunciado pelos crimes de 
peculato quali� cado, dispen-
sa ilegal de licitação e fraude 

à execução de contrato administrati-
vo, pela compra superfaturada de 20 
respiradores por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal durante 
a pandemia de Covid-19, o ex-se-
cretário adjunto de Saúde Vinícius 
Capuxu de Medeiros informou que 
não irá se pronunciar sobre o caso. 
Ele e o empresário Wender de Sá 
foram denunciados pelo Ministério 
Público Federal (MPF) e responderão 
penal e administrativamente por im-
probidade administrativa e corrup-
ção empresarial. Os casos tramitam 
na 5ª e 14ª Vara da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte (JF-RN).

“Ainda não fui noti� cado, nem 
pelo MPF, nem pela Justiça Federal. 
Mas, como o fato (denúncia do MPF 
à JF-RN) já está sendo noticiado pela 
mídia, consultei meu advogado para 
saber como proceder quando fosse 
procurado pela imprensa e ele me 
orientou que eu só falasse nos autos, 

quando fosse prestar depoimento à 
justiça. Assim, pre� ro seguir a reco-
mendação dele e � car em silêncio 
por enquanto, só me pronunciar pe-
rante a justiça”, explicou o ex-secretá-
rio Vinícius Capuxu.

Além de Vinícius e de Wender, 
foram denunciadas também as 
empresas Spectrum Equipamentos 
Hospitalares e a Vega Comércio e 
Serviços Eireli, ambas controladas 
por Wender e que recebeu indireta-
mente parte dos valores pagos pelo 
contrato, cerca de R$ 1,3 milhão. O 
MPF também requereu o ressarci-
mento dos danos, perda de cargo, 
função pública ou mandato eletivo 
eventualmente exercidos pelos réus, 
perda ou suspensão temporária dos 
direitos políticos, proibição de con-
tratar com o poder público, ou mes-
mo receber benefícios ou incentivos 
� scais, entre outras sanções.

Conforme a Controladoria-Geral 
da União (CGU), os respiradores ad-
quiridos se mostraram praticamente 
inservíveis, tendo mais tempo de 
fabricação e de uso do que a vida 
útil. Dois deles foram vendidos a um 
terceiro como “bens em desuso, sem 
funcionamento regular”. Outro foi 
“desativado por descontinuidade” 
e entregue a depósito de materiais 
“obsoletos” da Secretaria Estadual de 
Saúde de Minas Gerais. Seis tinham 
número de série adulterados, indi-
cando serem roubados ou furtados e 
cinco foram devolvidos pelo Hospital 
Municipal de Natal após a direção da 

unidade ter relatado problemas nos 
equipamentos.

Além disso, antes de vender os 
aparelhos à SMS pelo preço unitário 
de R$ 108 mil, a empresa Spectrum 
havia comercializado equipamentos 
semelhantes por preços que varia-
vam entre R$ 28 mil e R$ 60 mil. Na 
mesma época, a Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio Grande do Norte 
(Sesap) adquiriu respiradores novos 
por R$ 107 mil cada e registrou, no 

portal da transparência, o pagamen-
to de ventiladores também novos e 
de especi� cações técnicas superiores 
por R$ 53 mil a unidade.

O MPF aponta que a Spectrum 
já havia sido escolhida por Vinícius 
Capuxu antes mesmo de instaura-
do o procedimento de dispensa de 
licitação. A proposta da empresa é 
de 11 de maio de 2020, enquanto a 
dispensa foi autorizada somente três 
dias depois, pelo próprio Capuxu. A 

assessoria jurídica da SMS recomen-
dou a complementação na estimati-
va de preços, mas isso não ocorreu. 
Também não houve apresentação da 
especi� cação técnica dos respirado-
res e isso impediu a participação de 
outras empresas.

Para o MPF, “quem estava por 
trás de todo o procedimento era de 
fato o então secretário adjunto”. É o 
que demonstram os dados obtidos a 
partir das quebras de sigilo e, inclusi-
ve, um diálogo do titular da SMS, Ge-
orge Antunes, logo após a operação: 
“O pior, o pior (…) é que eu não que-
ria comprar esse negócio, sabe? Foi 
aquele secretário adjunto que � cou 
insistindo nesse negócio”, diz trecho 
da denúncia

Operação Rebotalho
O caso passou a ser investigado 

após a Operação Rebotalho, de� a-
grada em julho passado pela Polícia 
Federal, CGU e MPF, e cujas investi-
gações contaram com a quebra de 
sigilos � scal, bancário e telefônico 
dos suspeitos, além de intercepta-
ções telefônicas e do cumprimento 
de mandados de busca e apreensão, 
somados a relatórios da CGU. O MP 
pediu o sequestro de bens dos de-
nunciados para ressarcir os cofres 
do município, mas foram localizados 
menos de R$ 6 mil nas contas dos en-
volvidos. Um pedido complementar 
requer a indisponibilização de veí-
culos e imóveis para chegar ao valor 
necessário.

Ex-secretário que comprou respiradores 
superfaturados : “Só vou falar à justiça”
DENÚNCIA| Ministério 
Público Federal apresenta 
denúncia à Justiça 
contra ex-secretário e 
pede condenação por 
improbidade administrativa

Operação Rebotalho. PF cumpre mandados de busca e apreensão na Saúde

DIVULGAÇÃO
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Prévias do PSDB: João Doria recebe a adesão 
dos deputados Gustavo Carvalho e Tomba Farias  

Nome forte para vencer as 
prévias que escolherão o 
candidato à presidência da 

República pelo PSDB, o governador 
João Doria (SP) disparou na preferên-
cia dos líderes e prefeitos tucanos no 
Rio Grande do Norte. Os deputados 
Gustavo Carvalho e Tomba Farias, 
que são primeiro e segundo vice-pre-
sidentes da sigla no Estado anuncia-
ram apoio ao nome do Doria. 

“Tive o prazer de ser recebido pe-
lo governador João Doria, e fui rea� r-
mar nosso apoio nas prévias do nos-
so PSDB”, disse Gustavo Carvalho, 
que têm 7 prefeitos e vices do PSDB, 
sem falar em dezenas de vereadores 
e ex-prefeitos espalhados em todas 
as regiões do Estado. Esse peso é im-
portante no cálculo que determina 
o vencedor das prévias tucanas. Nas 
eleições passadas, Gustavo obteve 
47.544 votos, segundo deputado esta-
dual mais votado do Estado. 

O deputado Tomba Farias, tem 
no PSDB o prefeito de Santa Cruz 
Ivanildinho, além de aliados impor-
tantes como os prefeitos de Lagoa de 
Velhos, Sonyara Ribeiro e Uady Farias 
de Jaçanã. Também vice-prefeitos, 
ex-prefeitos e vereadores em vários 
municípios, que seguem a orientação 
de Tomba. “Estamos em total apoio 
nas prévias que acontecerão agora 
no PSDB. Queremos o fortalecimen-
to e união do Rio Grande do Norte 
em nome do governador João Doria”, 

a� rmou o líder da região do Trairi.  
Em relação a mandatos no PSDB, 

o Rio Grande do Norte exerce o maior 
peso político do Nordeste, em relação 
aos grupos que de� nem a vitória. Os 
tucanos potiguares tem atualmente 
mais de 30 prefeitos e 25 vice-prefei-
tos, além de 244 vereadores. Ainda 
contam com a maior bancada de 
deputados estaduais do Nordeste 
com cinco parlamentares. O Estado 
da Paraíba, que detém a segunda 
bancada tem apenas três deputados 
estaduais. 

Desses prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores, o deputado Ezequiel 
Ferreira tem 70% dos mandatários 
como aliados em suas bases políti-
cas. O RN é sem dúvida o PSDB que 
mais tem crescido nos últimos anos. 
“Tudo fruto de muito trabalho e em-
penho de cada militante e lideranças. 
Temos mostrado que é possível fazer 
política do bem, apoiando amigos 
e contribuindo com o desenvolvi-
mento dos nossos municípios”, disse 
Ezequiel. 

No � m de semana, os prefeitos 
Dr. Tadeu (Caicó) e Dr. Tiago Almeida 
(Parelhas) comandaram o “Encontro 
da Turma de João Dória no Seridó”. 
Tadeu recebeu o economista Sérgio 
Silva, que integra o núcleo de coor-
denação do governador de São Paulo 
e anda visitado estados nordestinos. 
Dr. Tiago também fez um encontro 
onde teve participação maciça das li-

deranças tucanas do Seridó Oriental.  
Presidente da União dos Vereadores 
e Vereadoras do Rio Grande do Norte 
(Uvern), a mossoroense Larissa Ro-
sado, que ainda exerce a presidência 
do PSDB Mulher, também esteve no 
Seridó. 

Em relação as prévias que esco-
lherá o candidato à presidência da 
República pelo PSDB, Ezequiel Fer-
reira considera o governador paulista 
João Doria preparado para encabeçar 
uma chapa ao Palácio do Planalto em 
2022. “Depois da CoronaVac, Doria 
agora trabalha para viabilizar ainda 
neste ano a ButanVac, o primeiro 
imunizante a ser produzido quase 
inteiramente no Brasil. A economia 
de São Paulo tem perspectiva do PIB 
crescer 7,1%, bem acima da expecta-
tiva nacional, que é de 5,3%”, aponta 
o presidente do PSDB RN.  

Comparando programas e ações 
de João Doria em São Paulo, Ezequiel 
observa que com as contas em dia, 
o governador paulista ainda tem 
lançado programas de impacto na 
área social. “Doria, que acorda todo 
dia muito cedo criou o Bolsa do Povo 
de SP e o Vale Gás, que oferecem um 
benefício de até 500 reais e auxílio de 
100 reais para a compra do botijão 
aos mais pobres, enquanto acena 
ao mercado com a extinção de dez 
estatais e a concessão de aeroportos, 
parques e linhas de trem”, compara 
Ezequiel Ferreira.

REFORÇO | Deputados mais 
votados do PSDB se somam 
ao apoio do presidente da 
sigla, Ezequiel Ferreira ao 
governador de São Paulo

Depois da CoronaVac, 
Doria agora trabalha 
para viabilizar ainda 
neste ano a ButanVac, 
o primeiro imunizante 
a ser produzido quase 
inteiramente no Brasil. A 
economia de São Paulo 
tem perspectiva do PIB 
crescer 7,1%”

“
EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DO PSDB RN

Ao lado do governador de São 
Paulo, os deputados tucanos 
declaram apoio nas prévias

CEDIDA
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ESTIMATIVA | Inflação prevista 
é 0,08 ponto percentual 
maior do que a da última 
semana, quando o índice 
ficou em 8,51%.

A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

OAB 
Várias chapas já formadas, 

disputando a presidência da 
OAB/RN. O escritório do reno-
mado advogado Dr. Paulo Lopo 
Saraiva, � lhos e netos, anuncia 
apoio à candidatura de Aldo Me-
deiros e Lidiana Dias. 

Denúncia 
Conforme o jornalista F. Ma-

rinho, o evangélico Malafaia pro-
mete denúncia grave contra mi-
nistros do Governo. Comenta-se 
que Fábio Faria deve ser um dos 
alvos. Vamos aguardar!!! 

Luto
Prefeito Álvaro Dias e gover-

nadora Fátima Bezerra, após 
decretar luto de três dias pela 
morte do padre � iago, voltam 
a decretar mais três dias de luto 
pela morte do querido ex-go-
vernador Lavoisier Maia. 

Vitória 
Depois de um ano fechada, 

atendendo ao nosso pedido por di-
versas vezes, a governadora Fátima 
Bezerra reabre a Cidade da Crian-
ça, deixando a população potiguar 
muito feliz, inclusive ontem, Dia da 
Criança. Obrigado!!! 

Igraja de Mirassol 
Milhares de � éis comparece-

ram ontem para missa e procissão 
no dia de Nossa Senhora Apareci-
da, tudo organizado, presencial, na 
igreja de Mirassol, sob comando do 

meu querido amigo padre Nunes. 

Parada de ônibus 
Após uma ação do Ministério 

Público, em ação civil pública, a 
Prefeitura de Natal, através da ST-
TU, terá 60 meses para ter abrigo de 
passageiros em condições de pro-
tege-los de sol, chuva, ter uma boa 
iluminação, acesso a cadeirantes, 
assentos. O que deixa a população 
triste é o prazo de 60 meses, pessoas 
idosas que hoje sofrem com a falta 
de tudo isso quando vier ter, talvez 
as pessoas já não estejam mais vivas. 

CEDIDA

Vacina 
Ontem, haviam dois pontos de vacina, Shopping Via Di-

reta/Zona Sul e Ginásio Nélio Dias/Zona Norte. Reclamam 
quando as pessoas não vão se vacinar, mas a � la de carros e 
de pessoas enormes e sem ninguém para prestar nenhuma 
informação. Total desrespeito aos que querem cumprir as 
normas da OMS. 

Pesar 
Depois da perda irreparável do padre � iago, Deus chama, aos 

93 anos, um dos melhores políticos do Rio Grande do Norte, nosso 
querido ex-governador Lavoisier Maia. Pesar para toda família, em 
especial para minha amiga e colega Republicana, Márcia Maia.

Luiz Almir

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IP-
CA), que mede a in� ação 

das famílias, deve fechar o ano com 
alta acumulada de 8,59%. É o que 
aponta o Boletim Focus, pesquisa 
feita junto a instituições � nancei-
ras. Ela foi divulgada nesta segun-
da-feira 11, em Brasília, pelo Banco 
Central (BC). 

É a 27ª elevação consecutiva da 
projeção. A in� ação prevista é 0,08 
ponto percentual maior do que a 
da última semana, quando o índice 
� cou em 8,51%.

A meta de in� ação de 2021, per-
seguida pelo BC, é de 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 1,5 pon-

to percentual para mais ou para 
menos. Para 2022, a estimativa de 
in� ação subiu para 4,17%, ante os 
4,14% registrados na semana pas-
sada. É a 12ª alta seguida na proje-
ção, que está ligeiramente acima da 
meta para o próximo ano.

Para 2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3%, respectivamen-
te, as mesmas da semana passada. 
O Boletim Focus registrou aumen-
to na projeção do câmbio para es-
te ano. Agora, o dólar deve fechar 
2021 em R$ 5,25, ante R$ 5,20 do 
boletim da semana passada.

Para 2022, a projeção é de que o 
câmbio também � que em R$ 5,25. Pa-
ra 2023, R$ 5,10, e para 2024, R$ 5,08.

PIB
No boletim Focus desta se-

mana, a previsão de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
de 2021 foi mantida em 5,04%, a 
mesma pela quarta semana conse-
cutiva. O PIB é a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país 
e serve para medir a evolução da 
economia.

Para o próximo ano, o mercado 
diminuiu a expectativa de cresci-
mento do PIB de 1,57% para 1,54%. 
Já para 2023, a previsão é de 2,50%.

Taxa Selic
Quanto à taxa básica de juros 

da economia (Selic), a estimativa 

do mercado permanece a mes-
ma há três semanas. Com isso, o 
boletim manteve a projeção de 
terminar o ano em 8,25%. Para 
2022, o Focus prevê uma taxa de 
juros de 8,75% ao � nal do ano.

A taxa Selic é a principal fer-
ramenta usada na política mo-
netária do BC para conter a in-
� ação. Este setembro, Comitê de 
Política Monetária (Copom) au-
mentou a Selic de 5,25% ao ano 
para 6,25% ao ano. Ao anunciar 
a decisão, o Copom já sinalizou 
que deve elevar a Selic em mais 
um ponto percentual na próxima 
reunião, marcada para o � m de 
outubro.

Mercado financeiro aponta que inflação 
deve fechar o ano em 8,59%

FDR

Meta de infl ação de 2021, perseguida 
pelo BC, é de 3,75%, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto percentual 
para mais ou para menos.
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Além da nossa Capital, o 
turismo representa uma grande 
parcela da economia em quase 
toda costa Potiguar, especial-
mente de Baía Formosa até Pedra 
Grande.

É ilusão achar que mais po-
liciais na rua resolve o problema 
de insegurança, mas como solu-
ção de curtíssimo prazo são en-
viados reforços para os locais que 
estão com “problema”. 

A precária condição de equi-
pamentos e de efetivo em que se 
encontram as polícias no RN nos 

deixa na rasteira quando o tema 
é prevenção e enfrentamento ao 
crime. 

O pior é que não depende 
diretamente das forças policiais, 
ou tão somente delas, as quais 
são atribuídas a totalidade da 
responsabilidades do enfrenta-
mento ao crime.

Vontade e inteligência políti-
ca estão no topo da cadeia capaz 
de mudar a realidade de insegu-
rança do Estado do RN, seguido 
imediatamente pelo sistema de 
Justiça. A solução requer ações 

multidisciplinares que passam 
pela infraestrutura, saúde, edu-
cação, economia, entre outras, e 
não de uma área só, como todos 
imaginam. Quando tudo isso fa-
lha, a conta vai para a Segurança.

Tem solução e o basta para 
isso deve vir de todos os setores 
(principalmente dos que têm for-
ça econômica), cobrando ações 
efetivas do Governo para a me-
lhoria da nossa qualidade de vi-
da, para que possamos nos sentir 
efetivamente seguros e crescer o 
nosso Estado!

Opinião: consultor em segurança 
reforça falta de efetivo das polícias

CEDIDA

Ígor Pípolo escreve artigo e expõe pensamentos acerca dos problemas na segurança

Bandidos fazem “arrastão” em hotel 
e fogem levando dinheiro e carros

O clima entre hoteleiros é de 
medo, diante da sequência 
de casos de violência no Rio 

Grande do Norte. O ataque mais re-
cente foi ao Kauli Seadi Beach Hotel, 
na madrugada da segunda-feira 11, 
na praia de Touros, litoral Norte po-
tiguar. Nenhum criminoso foi preso.

De acordo com a PM, pelo menos 
quatro bandidos invadiram o hotel 
e � zeram um “arrastão” nos quartos 
dos hóspedes, na praia de São José, em 
Touros. Além de dois carros, foram le-
vados aparelhos celulares, notebooks, 
relógios e dinheiro (valor não infor-
mado). Os veículos foram recupera-
dos no distrito Antônio Conselheiro, 
em São Miguel do Gostoso.  O pânico, 
segundo fontes deste jornal, tomou 
conta de turistas e colaboradores.

Algumas horas após o assalto, a 
governadora do RN, Fátima Bezerra, 
postou um vídeo em seu per� l no 
Twitter, caminhando por uma praia 
de São Miguel do Gostoso, destacando 
as belezas naturais da região, tratando 
o lugar como “paraíso”, sem fazer ne-
nhuma referência à ação criminosa. 
Informações extrao� ciais davam con-
ta que Fátima estaria hospedada no 
hotel que foi alvo da quadrilha.

A postagem repercutiu negativa-
mente.  A assessora de Comunicação 
do governo potiguar, jornalista Guia 
Dantas, disse não saber onde Fátima 
poderia ter se hospedado naquela 
região, mas acredita a que governa-
dora se instalou na casa de amigos de 
longa data. Segundo a assessora, essa 
é uma atitude comum da governado-

ra: “Em São Miguel do Gostoso, ela 
tem amigos e � ca na casa deles. Nas 
várias viagens que � z com para lá, ela 
só � cou em pousada uma única vez”, 
disse a jornalista.

Questionada sobre a repercussão 
negativa após o vídeo, a assessora 
acredita que Fátima desconhecia a 
ocorrência e reforça a sua ligação 
com o lugar: “Acredito que ela não sa-
bia do que tinha acontecido. Fátima 
é muito cuidadosa. Se ela soubesse, 
não teria gravado aquele vídeo.”

Guia ainda destaca a ligação da 
governadora com o local e acrescen-
ta que a demanda dos turistas é um 
ponto positivo: “Para ela, São Miguel 
do Gostoso é um paraíso, visto que 
ela já frequenta o local há muitos 
anos. Infelizmente houve esse infor-
túnio lá, mas esse lugar não deixa de 
ser um paraíso. Se não fosse um lugar 
tão bom pra ir, não haveria tantos tu-
ristas como tem lá. É um dos lugares 
mais procurados do estado.”

Tragédia anunciada
Na edição do dia 8 passado do jor-

nal Agora RN (reprodução ao lado), o 
presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis no RN, Abdon 
Moisés Gosson Neto, criticou a segu-
rança no corredor turístico. Em uma 
de suas declarações, a� rmou que “a 
gente vem na sorte, rezando a Deus”, 
ilustrando a sua preocupação com o 
patrulhamento oferecido nas áreas 
de apelo turístico.

Além disso, o presidente da 
ABIH-RN também falou sobre o seu 
apelo ao governo federal, no inicio do 
ano, para tentar minimizar os proble-
mas: “Através do Ministério do Turis-
mo, solicitamos a ajuda do governo 
federal nessa parte da segurança, que 
vai dos acessos nos aeroportos até às 
áreas turísticas, como Ponta Negra e 

Pipa, por exemplo.”
Nesta terça-feira 12,  Abdon Gos-

son lamentou o episódio no hotel 
Kauli Seadi e teme pela má repercus-
são que o caso pode gerar: “Pela au-
sência do poder público, essa foi uma 
tragédia anunciada. Quando a gente 
vê a ausência, a probabilidade de 
acontecer algo assim é muito grande. 
Quando a notícia de casos assim se 
espalha, isso destrói o turismo. O tu-
rismo é a maior indústria geradora de 
empregos do estado do RN. Para pre-
servar essa indústria, um dos pontos 
principais é a segurança.”

Gosson também revelou que já 
foi contactado pelo comandante 
geral da PM, coronel Alarico Azeve-
do, para reunir todos os setores do 
turismo com o objetivo de organizar 
a segurança: “Na sexta-feira passa-
da, fomos procurados pelo coronel 
Alarico e ele se pronti� cou para ver 
o que pode fazer para nos apoiar na 
segurança dessa área turística, que é 
o que a gente mais precisa.”

“A gente vem na sorte, rezando 
a Deus. O policiamento deveria ser 
realizado 24 horas do dia e 365 dias 
do ano nessas áreas. A solicitação da 
indústria aos governantes é que as 
áreas turísticas tenham segurança 
seja su� ciente durante todo o ano”, 
sugere Abdon Gosson.

TENSÃO| Bando armado 
invadiu quartos, em Touros, 
rendeu vítimas e fugiu. 
Ninguém foi preso.

Pela ausência do poder público, essa foi uma tragédia anunciada. Quando 
a gente vê a ausência, a probabilidade de acontecer algo assim é muito 
grande. Quando a notícia de casos assim se espalha, isso destrói o 
turismo. O turismo é a maior indústria geradora de empregos do estado 
do RN. Para preservar essa indústria, um dos pontos principais é a 
segurança”.

“
ABDON GOSSON
PRESIDENTE DA ABIH RN
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SOCIEDADE AMIGOS DO DEFICIENTE FÍSICO DO RN -   

CNPJ/MF: 00.471.150/0001-83 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

                   Pelo presente Edital a SADEF-RN convoca seus Associados a participarem da eleição da nova Diretoria e 
Conselho Fiscal para exercício de 02/01/2022 a 02/01/2025 a realizar-se no dia 28 de outubro de 2021 (quinta-feira), 
das 09:00 as 16:00 horas, podendo concorrer e votar todos os associados da SADEF/RN que estejam com suas 
obrigações estatutárias em ordem. 
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O secretário de Desenvolvi-
mento Social e Juventude 
de Mossoró, � iago Mar-

ques, se reuniu com representa-
ção da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Nor-
te (FIERN), do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SE-
NAI), do Serviço Social da Indús-
tria (SESI) e do Instituto Euvaldo 

Lodi (IEL) para tratar da possível 
parceria entre o município de 
Mossoró e essas entidades para 
o Programa “Emprega Mais”.

O secretário explicou que o 
programa visa selecionar pes-
soas para participar de cursos 
especí� cos de acordo com a de-
manda da indústria.

“A indústria vai demandar 

conforme sua necessidade ime-
diata e a partir daí serão forne-
cidos cursos especí� cos para 
atendê-la. Nós vamos fazer o 
encaminhamento das pessoas 
interessadas, aumentando a em-
pregabilidade dentre as pessoas 
que mais precisam e, ao mesmo 
tempo, atendendo à demanda da 
Indústria”.

� iago Marques disse que es-
se programa seria basicamente a 
capacitação especí� ca dentro da 
demanda do que a indústria bus-
ca. “O índice de empregabilidade 
será bem maior e otimizando os 
resultados da capacitação”, con-
tou.

O secretário do Desenvol-
vimento Social e Juventude 

ressalta que a parceria ainda 
encontra-se em estudo. “Esta-
mos ainda num estudo prévio e 
vamos a� nar essa parceria com 
as entidades para que possamos 
assinar o termo de cooperação 
e logo em seguida divulgar à 
população que tenha interesse 
em participar do programa”, � -
nalizou.

Mossoroenses aproveitam feriado e 
levam animais para vacinar contra raiva
ATENDIMENTO | Foram 
abertos 11 pontos de 
imunização para cães e 
gatos nas quatro regiões

A Prefeitura de Mossoró, através 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), realizou nesta 

terça-feira 12, feriado da Padroeira 
Nossa Senhora Aparecida, mais uma 
ação na campanha de vacinação an-
tirrábica. Foram abertos 11 pontos 
de imunização para cães e gatos nas 
quatro regiões do município.

A medida facilitou as pessoas le-
varem seus animais de estimação. Um 
dos pontos com maior movimento foi 
em frente a Unidade Básica de Saúde 
Doutor Ildone Cavalcante. Foi o caso 
do morador do Santo Antônio, Fran-
cisco Ribeiro. Ele aproveitou o feriado 
e levou seu animal de estimação para 
se vacinar contra a raiva.

“Eu acho muito importante essa 
campanha de vacinação para os ani-
mais porque eles precisam estar pro-
tegidos também. A imunização serve 
para a saúde deles e também para a 
gente que somos cuidadores deles”.

Quem também aproveitou o fe-
riado nacional e levou a gata de esti-
mação para se vacinar foi o morador 
do Barrocas, Raimundo Cosme Filho.

“É um animal que a gente quer 
muito bem. Temos que vacinar nos-
sos animais de estimação. É bom 
para a saúde dela (referindo-se a ga-

ta). Eu tenho ela como minha � lha. É 
muito especial para mim”.

A senhora Lilia Gomes, que mora 
no bairro Paredões, foi ao ponto ins-
talado na UBS do Barrocas e vacinou 
logo as três gatas de estimação que 
ela tem em casa. Ela também falou 
que aproveitou o feriado para imuni-
zar os animais.

“Eu aproveitei o feriado e trouxe 
as três gatinhas que eu cuido. É mui-
to importante o animal ser vacinado, 
principalmente para nós idosos que 
temos animais de estimação em 

casa. É uma boa oportunidade para 
gente ter a vacinação num feriado 
para imunizar nossos animais”.

O diretor administrativo do Cen-
tro de Controle de Zoonoses (CCZ), 
João Paulo da Silva, destacou a ini-
ciativa da Prefeitura de Mossoró em 
realizar mais uma ação da vacinação 
antirrábica no município.

“Mais uma vez a gente estar 
fazendo essa ação no feriado justa-
mente para abranger as pessoas que 
estão aproveitando o feriado e trou-
xeram seus animais de estimação pa-

ra tomarem a vacina contra a raiva. 
Hoje, dia 12 de outubro, instalamos 
11 pontos diferentes.

Além do ponto instalado em fren-
te a UBS Ildone Cavalcante, houve 
vacinação contra a raiva na Rua Celi-
na Viana (em frente ao Colégio Paulo 
Cavalcante), no bairro Sumaré, na Tra-
vessa da Juvenal Lamartine com a rua 
Crokatt de Sá, no bairro Bom Jardim, 
na Escola Municipal Alexandre Linha-
res, no Dix-Sept Rosado, na UBS José 
Fernandes de Melo e no Centro de 
Atenção Integrada à Criança (CAIC), 

ambos no Lagoa do Mato, na UBS Dr. 
Chico Porto, no Aeroporto I, na UBS 
Dr. Sueldo Câmara, no Aeroporto II, 
na Rua Firmino Regis (em frente à 
Igreja Assembleia de Deus), no Alto 
da Pelonha, na Praça Maria Júlia, no 
Abolição II, e na sede do Conselho Co-
munitário do Abolição III.

A previsão do Centro de Contro-
le de Zoonoses (CCZ) era imunizar 
pouco mais de 3 mil animais até o 
meio-dia. Ao todo, já foram vacina-
dos pouco mais de 8 mil cães e gatos 
desde o início da campanha de vaci-
nação em 13 de setembro passado.

“Na semana passada consegui-
mos vacinar uma faixa de pouco 
mais de cinco mil animais, in-
cluindo a ação que aconteceu na 
sexta-feira passada. Temos pouco 
mais de 8 mil animais imunizados 
já. Começamos a campanha pela 
zona rural e agora estamos com 
trabalho intenso na zona urbana. 
Hoje aqui estimamos vacinar mais 
de 3 mil animais até o � m da ação. 
Avisamos aos mossoroenses que 
teremos outras ações dessa du-
rante todo esse mês de outubro. A 
gente pede que as pessoas � quem 
antenadas nas redes sociais que es-
taremos divulgando todos os pon-
tos de vacinação que vamos fazer”, 
disse João Paulo que alerta aquelas 
pessoas que têm mais de cinco 
animais de estimação em casa que 
é necessário fazer agendamento 
para a equipe do CCZ imunizar os 
animais em domicílio.

Reunião discute parceria entre Prefeitura e entidades industriais

Thiago Marques disse que programa seria basicamente a capacitação específi ca dentro da demanda que a indústria busca

ALLAN PHABLO/PMM

ALLAN PHABLO/PMM

Previsão do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) era imunizar pouco mais de 3 mil animais até o meio-dia 

MOSSORÓ
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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:
Regularização de Licença de Operação para acesso do poço 1SP0002RN, com 
450,070 metros, localizado no campo de Produção de São Pedro, Município de Assú 
no Rio Grande do Norte.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

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:
Renovação de Licença Simplificada para acesso do poço 7GMR0081RN, com 85,61m, situado no campo de produção Guamaré, 
pertencente ao Ativo de Produção ATP-ARG, município de Macau/RN.
Renovação de Licença de Operação para 12 poços 7FP0415RN-A; 7FP0414RN-A; 7FP0417DRN-A; 7FP0418RN-A; 7FP0419DRN-A; 
7FP0420RN-A; 7FP0421RN-A; 7FP0422RN-A; 7FP0423RN-A; 7FP0424RN-A; 7FP0425RN-A; 7FP0416DRN-A, situados no campo de 
produção Fazenda Pocinhos, município de Macau/RN.
Renovação de Licença Simplificada para acesso do 7ARG0695RN com 72,41m, situado no campo de produção Alto do Rodrigues, 
pertencente ao Ativo de Produção ATP-ARG, município de Pendências, RN.
Renovação de Licença de Operação para o poço 7ARG0695RN, situado no campo de produção de Alto do Rodrigues, pertencente ao 
Ativo de Produção ATP-ARG, município de Pendências, RN.
Renovação de Licença de Operação para linha de surgência ao poço 7GMR0081RN com 508,20m, escoamento para EC-GMR-A, situado 
no campo de produção Guamaré, pertencente ao Ativo de Produção ATP-ARG, município de Macau, RN.
Renovação de Licença de Operação para 40 poços 1ET0001RN; 3ET0002RN; 7ET0011RN; 7ET0013RN; 7ET0014RN; 7ET0022RN; 
7ET0028RN; 7ET0030RN; 7ET0040RN; 7ET0069RN; 7ET0079RN; 7ET0103RN; 7ET0141RN; 7ET0142RN; 7ET0143RN; 7ET0144RN; 
7ET0204RN; 7ET0208RN; 7ET0211RN; 7ET0212RN; 7ET0213RN; 7ET0214RN; 7ET0215RN; 7ET0221RN; 7ET0243RN; 7ET0303RN; 
7ET0309RN; 7ET0318RN; 7ET0320RN; 7ET0321RN; 7ET0334RN; 7ET0355RN; 7ET0357RN; 7ET0358RN; 7ET0359RN; 7ET0360RN; 
7ET0361RN; 7ET0367RN; 7ET0368RN; 7ET0369RN, situados no campo de produção Estreito, pertencente ao Ativo de Produção 
ATP-ARG, município de Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço 7GMR0071RN com 77,01m, situado no campo de produção Guamaré, 
pertencente ao Ativo de Produção ATP-ARG, município de Macau, RN.
Renovação de Licença de Operação para o poço 7GMR0073RN, situado no campo de produção Guamaré, pertencente ao Ativo de 
Produção ATP-ARG, município de Macau, RN.
Renovação de Licença de Operação para 34 poços 7ARG0468RN; 7ARG0476RN; 7ARG0477RN; 7ARG0478RN; 7ARG0479RN; 
7ARG0480RN; 7ARG0481RN; 7ARG0482RN; 7ARG0483RN; 7ARG0485RN; 7ARG0486RN; 7ARG0487RN; 7ARG0488RN; 
7ARG0489RN; 7ARG0490RN; 7ARG0491RN; 7ARG0492RN; 7ARG0493RN; 7ARG0494RN; 7ARG0495RN; 7ARG0496RN; 
7ARG0497RN; 7ARG0498RN; 7ARG0499RN; 7ARG0500RN; 7ARG0501RN; 7ARG0502RN; 7ARG0503RN; 7ARG0504RN; 
7ARG0505RN; 7ARG0506RN; 7ARG0507RN; 7ARG0508RN; 7ARG0484RN; situado no campo de produção Alto do Rodrigues, 
municípios de Alto do Rodrigues, RN e Pendências, RN.
Renovação de Licença de Operação para 05 poços 7GMR0118RN-A; 7GMR0116RN-A; 7GMR0112RN-A; 7GMS0002RN-A; 
7GMS0003RN-A, situados nos campos de produção de Guamaré e Guamaré Sudeste, situados no município de Macau, RN.
Renovação de Licença de Operação para Linha de surgência ao 7ARG0694RN com 4.271,18m, escoamento para EC-ARG-ART-IV e EV-ARG-III, 
situado no campo de produção Alto de Rodrigues, pertencente ao Ativo de Produção ATP-ARG, municípios de Pendências e Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 32 poços 7ARG0076RN; 7ARG0082RN; 7ARG0085RN; 7ARG0095RN; 7ARG0096RN; 
7ARG0123RN; 7ARG0124RN; 7ARG0125RN; 7ARG0126RN; 7ARG0129RN; 7ARG0133RN; 7ARG0135RN; 7ARG0137RN; 
7ARG0138RN; 7ARG0139RN; 7ARG0143RN; 7ARG0148RN; 7ARG0149RN; 7ARG0151RN; 7ARG0152RN; 7ARG0154RN; 
7ARG0157RN; 7ARG0225RN; 7ARG0226RN; 7ARG0227RN; 7ARG0228RN; 7ARG0248RN; 7ARG0258RN; 7ARG0297RN; 
7ARG0471RN; 7ARG0472RN; 7ARG0475RN, situados no campo de produção Alto do Rodrigues, município de Pendências, RN.
Renovação de Licença de Operação para 40 linhas de surgência aos poços 7ET0027RN; 7ET0044RN; 7ET0047RN; 7ET0052RN; 
7ET0053RN; 7ET0054RN; 7ET0055RN; 7ET0059RN; 7ET0060RN; 7ET0061RN; 7ET0095RN; 7ET0096RN; 7ET0097RN; 7ET0130RN; 
7ET0239RN; 7ET0244RN; 7ET0328RN; 7ET0329RN; 7ET0330RN; 7ET0331RN; 7ET0335RN; 7ET0346RN; 7ET0347RN; 7ET0383RN; 
7ET0384RN; 7ET0386RN; 7ET0387RN; 7ET0401RN; 7ET0410RN; 7ET0411RN; 7ET0420RN; 7ET0592RN; 7ET0594RN; 7ET0596RN; 
7ET0650HRN; 7ET0672RN; 7ET0678RN; 7ET0680DRN; 7ET0681DRN; 7ET0682DRN; situado no campo de produção de Estreito, 
município de Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 40 linhas de surgência aos poços 1FP0002RN; 7FP0013RN; 7FP0015RN; 7FP0020RN; 7FP0025RN; 
7FP0030RN; 7FP0031RN; 7FP0044RN; 7FP0046RN; 7FP0050RN; 7FP0078RN; 7FP0100RN; 7FP0103RN; 7FP0119RN; 7FP0122RN; 7FP0127RN; 
7FP0156RN; 7FP0167RN; 7FP0169RN; 7FP0174RN; 7FP0180RN; 7FP0181RN; 7FP0197RN; 7FP0201RN; 7FP0207RN; 7FP0210RN; 7FP0215RN; 
7FP0220RN; 7FP0229RN; 7FP0230RN; 7FP0250RN; 7FP0252RN; 7FP0265RN; 7FP0266RN; 7FP0271RN; 7FP0277RN; 7FP0305RN; 7FP0310RN; 
7FP0315RN; 7FP0317RN; situado no campo de produção Fazenda Belém, município de Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 40 poços 7ET0008RN ; 7ET0012RN ; 7ET0015RN ; 7ET0016RN; 7ET0017RN; 7ET0018RN; 
7ET0019RN; 7ET0020RN; 7ET0021RN; 7ET0023RN; 7ET0031RN; 7ET0032RN; 7ET0033RN; 7ET0035RN; 7ET0038RN; 7ET0039RN; 
7ET0041RN; 7ET0042RN; 7ET0048RN; 7ET0056RN ; 7ET0057RN; 7ET0058RN ; 7ET0080RN; 7ET0081RN; 7ET0082RN; 7ET0085RN; 
7ET0086RN; 7ET0088RN; 7ET0089RN; 7ET0091RN; 7ET0092RN; 7ET0093RN; 7ET0094RN; 7ET0113RN; 7ET0114RN; 7ET0129RN; 
7ET0201RN; 7ET0207RN; 7ET0209RN; 7ET0242RN ; situado no campo de produção Estreito, pertencente ao Ativo de Produção 
ATP-ARG, município de Assú, RN e Carnaubais, RN.
Renovação de Licença de Operação para 39 poços 7ET0026RN; 7ET0050RN; 7ET0051RN; 7ET0063RN; 7ET0064RN; 7ET0065RN; 
7ET0070RN; 7ET0071RN; 7ET0072RN; 7ET0073ARN; 7ET0076RN; 7ET0077RN; 7ET0083RN; 7ET0084RN; 7ET0112RN; 7ET0115RN; 
7ET0128RN; 7ET0145RN; 7ET0188RN; 7ET0189RN; 7ET0190RN; 7ET0191RN; 7ET0192RN; 7ET0200RN; 7ET0202RN; 7ET0203RN; 
7ET0205RN; 7ET0222RN; 7ET0236RN; 7ET0237RN; 7ET0238RN; 7ET0257RN; 7ET0280RN; 7ET0307RN; 7ET0336RN; 7ET0372RN; 
7ET0373RN; 7ET0374RN; 7ET0375RN;  situado no campo de produção Estreito, pertencente ao Ativo de Produção ATP-ARG, municípios 
de Assú, Alto do Rodrigues e Carnaubais, RN.
Renovação de Licença de Operação para 40 poços 7ET0248RN; 7ET0249RN; 7ET0250RN; 7ET0251RN; 7ET0252RN; 7ET0253RN; 
7ET0254RN; 7ET0255RN; 7ET0256RN; 7ET0258RN; 7ET0281RN; 7ET0293RN;  7ET0310RN; 7ET0319RN; 7ET0322RN; 7ET0323RN; 
7ET0324RN; 7ET0325RN; 7ET0326RN; 7ET0327RN ; 7ET0332RN; 7ET0333RN; 7ET0362RN; 7ET0363RN; 7ET0364RN; 7ET0365RN; 
7ET0366RN; 7ET0370RN; 7ET0385RN; 7ET0388RN; 7ET0389RN; 7ET0391RN; 7ET0392RN; 7ET0400RN; 7ET0404RN; 7ET0405RN; 
7ET0435RN; 7ET0436RN; 9ET0437RN; 9ET0434RN-SIV; situado no campo de produção Estreito, pertencente ao Ativo de Produção 
ATP-ARG, município de Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 11 poços 7ET0476RN-SIV; 7ET0478RN-SIV; 3ET0004RN; 7ET0009RN; 7ET0010RN; 
7ET0029RN; 7ET0036RN; 7ET0062RN; 7ET0067RN; 7ET0356RN; 9ET0738RN, situado no campo de produção Estreito, pertencente ao 
Ativo de Produção ATP-ARG, municípios de Assú e Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para o poço 7FP0365RN, situado no campo de produção Fazenda Pocinhos, pertencente ao Ativo 
de Produção ATP-ARG, municípios de Assú e Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 02 poços 7ET0770RN; 7ET0799RN, com produção escoando para MF-SS002 
(N:9406627,47/ E:746724,38), situado no campo de produção Estreito, pertencente ao Ativo de Produção ATP-ARG, municípios de Alto 
do Rodrigues, RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
POSTO LAJEDO LTDA, CNPJ 13.373.217/0002-70, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação Nº 
2021-165427/TEC/LO-0204, com prazo de validade até 31/08/2027, em favor do empreendimento Transporte 
de Cargas Perigosas, localizada em Rua João Martins Filho, 873, Bico Torto, Município de Apodi/RN.  
 

Bruna Cibelle de Queiroz 
Procuradora 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO PIUM LTDA, CNPJ: 35.284.991/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de Operação, com 
prazo de validade até 08/10/2027, em favor do empreendimento Posto de revenda de combustíveis líquidos 
(Gasolina Aditivada, gasolina comum, Etanol, Diesel S-10, Diesel Comum), com capacidade total de 
armazenamento de 90 m3, localizado a Avenida Joaquim Patrício, 1693, Praia de Cotovelo, 
Parnamirim/RN. CEP: 59160-530. 

José Vasconcelos da Rocha Júnior. 
Sócio Diretor 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ZELO ALIMENTOS PRODUTOS NATURAIS, CNPJ nº 28.026.310/0001-02, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS - Licença 
Simplificada - para a atividade de carcinicultura, localizada no Sítio Esperança, km 02 da RN 012 de Tibau, 
município de Tibau/RN. 

 Maria de Fatima Casimiro 
Empreendedor 

 
 

A Secretaria de Meio Ambien-
te e Urbanismo (Semurb) 
promoveu no início da tarde 

desta sexta-feira, 8, a desocupação 
de uma área de restinga na praia 
do Forte, Zona Leste da capital. A 
� scalização ambiental noti� cou 19 
ocupantes e removeu seis barracas, 
que estavam sendo erguidas no 
local. As demais deverão ser remo-
vidas espontaneamente até esta 
quarta-feira, dia 13. 

O supervisor geral de Fiscaliza-
ção Ambiental da Semurb, Leonar-
do Almeida, que coordenou a ope-
ração, explica que o local não pode 
ser ocupado sob qualquer pretexto 
porque é uma área de restinga, de 
preservação permanente, inclusi-
ve local de formação de ninhos de 
tartarugas. Segundo ele, era uma 
extensa área que estava sendo de-
gradada com a retirada da vegeta-
ção de restingas, responsável pela 
� xação das dunas, como capim de 
praia e salsinha de praia.

 “Encerramos essa ocupação e 
todo o material que estava sendo 
usado para construção das barra-
cas foi entregue à Urbana, como 
paus, lonas e telhas que eram usa-
dos para construção precária das 
barracas”, pontua o supervisor.

Ao todo eram 21 ocupações, 

mas somente 19 pessoas foram 
noti� cadas e duas não foram in-
timadas porque não estavam na 
praia no momento da ação. A par-
tir deste sábado, os que permane-
ceram no local terão até a próxima 
quarta-feira,13, para fazer a des-
mobilização de todo o material das 
barracas.

Segundo Almeida, eles pode-
rão trabalhar com um ponto base 
de um guarda-sol e o limite de até 
10 jogos de mesas e cadeiras. Esse 
limite foi estabelecido até que a Se-
cretaria faça o estudo de capacida-
de de suporte e indique quais áreas 
poderão ser exploradas na Praia do 
Forte.

A ação contou com o apoio da 
Guarda Municipal, Urbana e das 
secretarias de Serviços Urbanos 
(Semsur) e Mobilidade Urbana (ST-
TU).

Santa Catarina
Uma outra ocupação irregular 

em área pública nas proximida-
des do Hospital Santa Catarina, 
no bairro do Potengi, Zona Norte 
de Natal, foi desmobilizada pela 
manhã. No local existiam sete bar-
racos construídos com lonas, peda-
ços de madeira e outros materiais, 
dos quais quatro em estágio de 

montagem e três em fase de acam-
pamento já com pessoas residindo.

As pessoas que estavam na 
ocupação foram noti� cadas sobre 
a retirada e receberão atendimen-
to da Secretaria de Trabalho e As-
sistência Social (Semtas). O prazo 
para a saída das famílias é até a 
próxima sexta-feira 15 para que o 
Serviço Especializado em Aborda-
gem Social e do Centro de Referên-
cia Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua possam prestar 
atendimento a essas pessoas. 

Termina hoje prazo para 
remoção de barracas
AÇÃO | Na praia do Forte, em Natal, Semurb atuou na sexta-feira e notificou que barracas 
que restaram devem ser, espontaneamente, retiradas até esta quarta-feira

Encerramos essa 
ocupação e todo o 
material que estava 
sendo usado para 
construção das barracas 
foi entregue à Urbana, 
como paus, lonas e 
telhas”

“
LEONARDO ALMEIDA
SUPERVIROS DA SEMURB

SEMURB

Semurb promoveu, no início da tarde da sexta-feira,a desocupação de uma área de restinga na praia do Forte



GeralNatal, quarta-feira, 13 de outubro de 202112

Edital De Citação Prazo: 20 (Vinte) dias A Dra. Elane Palmeira De Souza, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei etc. Faz 
Saber a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, processo nº 0845378-53.2017.8.20.5001, proposta por Carrefour Comércio E Indústria Ltda contra Philippe Carlos 
Macedo Da Fonseca, sendo determinada a Citação De Philippe Carlos Macedo Da Fonseca, para que: 1) no prazo de três dias efetue 
o pagamento da dívida no valor de R$ 20.817,24 (vinte mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), acrescido de 
custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste 
prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte 
executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, 
independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de embargos meramente protelatórios será 
considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito 
judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o 
pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, 
Sarah de Araujo Limenzo, técnica judiciária, digitei. Natal/RN, 7 de outubro de 2021. K-09e12/10

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
OZIEL RAMOS, CPF nº 362.239.649-00, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS - Licença Simplificada - para a atividade 
de carcinicultura, localizada no Sítio Esperança, km 02 da RN 012 de Tibau, município de Tibau/RN. 
 

 Oziel Ramos  
Empreendedor 

 

A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Renovação da Licença Simplificada para o acesso ao campo de Serraria que liga 
a RN-016 no ponto MV-24-SE até o ponto MV-25-SE, medindo 6967,47 metros 
(Desmembramento da malha viária), situado no campo de produção de Serraria, 
município de Serra do Mel, RN.
Licença de Operação para linha de surgência do poço 3GMR0130RN 
(LOC_GMR-A-RN-A), com 3.431,219m, situado no campo de produção Guamaré, 
escoando para EC-GMR-A, município de Guamaré, RN.
Renovação de Licença de Operação para 39 linhas de surgência dos poços 7PL0001RN; 
7PL0002RN; 7PL0003RN; 7PL0005RN; 7PL0006RN; 7PL0007RN; 7PL0008RN; 
7PL0010RN; 7PL0012RN; 7PL0015RN; 7PL0016RN; 7PL0018RN; 7PL0020RN; 
7PL0021RN; 7PL0022RN; 7PL0025RN; 7PL0026RN; 7PL0029RN; 7PL0030RN; 
7PL0031RN; 7PL0032RN; 7PL0033RN; 7PL0034RN; 7PL0035RN; 7PL0036RN; 
7PL0037RN; 7PL0039RN; 7PL0040RN; 7PL0042RN; 7PL0043RN; 7PL0045RN; 
7PL0046RN; 7PL0047RN; 7PL0048RN; 7PL0049RN; 7PL0050RN; 7PL0051RN; 
7PL0052RN; 7PL0053RN; situado no campo de produção Palmeira, com destino a 
EC-Satétile PL-A, município de Macau, RN.
Renovação de Licença de Operação para poço 7ET0955RN, situado no campo de 
produção Estreito, município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para 02 poços 7ET1574RN-A e 7ET1576RN-A, 
situados no campo de produção Estreito, município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para 12 poços 7RP0177RN; 7ET0787RN; 
7ET0788RN; 7ET0789RN; 7ET0790RN; 7ET0791RN; 7ET0792RN; 7ET0793RN; 
7ET0795RN; 7ET0796RN; 7ET0797RN; 7ET0810RN; situado no campo de produção 
Estreito município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para poço 3GMR0130RN (LOC_GMR-A-RN-A); 
situado no campo de produção Guamaré, município de Guamaré, RN.
Renovação de Licença de Operação para 39 linhas de surgência dos poços 7ET0563RN; 
7ET0564RN; 7ET0607RN; 7ET0638RN; 7ET0639RN; 7ET0642RN; 7ET0643RN; 
7ET0132RN; 7ET0146RN; 7ET0149RN; 7ET0156RN; 7ET0163RN; 7ET0164RN; 
7ET0167RN; 7ET0182RN; 7ET0183RN; 7ET0184RN; 7ET0185RN; 7ET0196RN; 
7ET0197RN; 7ET0210RN; 7ET0218RN; 7ET0227RN; 7ET0228RN; 7ET0282RN; 
7ET0285RN; 7ET0286RN; 7ET0287RN; 7ET0290RN; 7ET0300RN; 7ET0301RN; 
7ET0302RN; 7ET0348RN; 7ET0396RN; 7ET0397RN; 7ET0398RN; 7ET0560RN; 
7ET0561RN; 7ET0562RN; situado no campo de produção Estreito, todos com produção 
escoada para ET-I, município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para 06 poços 7RP0157RN; 7RP0160RN; 
7RP0166RN; 7RP0168RN; 7RP0181RN; 7ET0815RN; situado no campo de produção 
Rio Panon, município de Assú, RN.
Renovação da Licença Simplificada para o acesso ao poço 7MAG0062RN, situado no 
campo de produção Monte Alegre, município de Pendências, RN.
Renovação de Licença de Operação para poço 7ARG0596RN, situado no campo de 
produção de Alto do Rodrigues, município de Pendências, RN.
Renovação de Licença de Operação para poço 7ARG0600RN, situado no campo de 
produção Alto do Rodrigues, município de Alto do Pendências, RN.
Renovação de Licença de Operação para Linha de surgência do poço 7FP0329DRN, 
situado no campo de produção Fazenda Pocinhos, município de Macau, RN.
Licença de Regularização de Operação para o poço 3MAG0005RN, localizado no campo de 
Monte Alegre, situada no município de Pendências, no estado do Rio Grande do Norte.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

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

Renovação de Licença de Operação para linha de surgência do poço 7ET0944RN com 
1.873,45m, situado no campo de produção Estreito, município de Alto do Rodrigues, RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Mudanças na cobertura de 
solo estão agravando o 
risco de deserti� cação de 

partes da Caatinga. Esta é uma das 
conclusões da análise do MapBio-
mas a partir de imagens de satélite 
entre 1985 e 2020. No período, 112 
municípios da Caatinga (9%) clas-
si� cados como Áreas Suscetíveis 
à Deserti� cação (ASD) com status 
Muito grave e Grave tiveram perda 
de 0,3 milhões de hectares de vege-
tação nativa, cerca de 3%. Desse to-
tal, 0,28 milhões de hectares foram 
perdidos em 45 municípios da Para-
íba classi� cados como ASD.

Ao mesmo tempo, houve um 
decréscimo de 8,27% (-79.346 ha) 
na superfície de água. De forma ge-
ral, a Caatinga � cou mais seca nos 
últimos 36 anos. Além da redução 
da superfície total de água, houve 
também uma retração de 40% na 
água natural entre 1985 e 2020. Essa 
categoria, que engloba os cursos de 
água que � uem livremente, respon-
dia por menos de um terço (27,48%) 
da superfície de água da Caatinga 
em 2020. A maior parte estava retida 
em hidrelétricas (42,69%) ou reser-
vatórios (29,61%). Na série histórica 
mapeada, a menor extensão de su-
perfície de água (629.483 hectares) 
foi registrada recentemente, em 
2017. A média de superfície de água 
mapeada nos 36 anos analisados é 
de 922 mil hectares.

A retração da superfície de água 
ocorreu concomitantemente à per-
da de 10% de áreas naturais (-5,9 mi-
lhões de hectares). Todas as regiões 
hidrográ� cas tiveram redução de 
cobertura vegetal natural entre os 
anos de 1985-2020. A região Atlân-
tico Nordeste foi a que apresentou 
maior redução em termos de área 
com perda de 3 Mha. Em termos 
percentuais, a região Atlântico Leste 
lidera as perdas, com 19,52%, segui-
da por Atlântico Nordeste (-13,40%) 
e São Francisco (-8,87%). Dos 10 
municípios que mais perderam ve-
getação natural na Caatinga entre 
1985 e 2020, oito � cam na Bahia.

A perda de vegetação primária 
entre 1985 e 2020 totalizou 15 mi-
lhões de hectares, ou uma retração 
de 26,36%. Embora tenha ocorri-
do um crescimento de vegetação 
secundária de 10,7 milhões de 
hectares, o saldo geral é negativo – 
tanto em extensão de área, como na 
qualidade da cobertura vegetal. A 
Bahia é o estado com maior área de 
vegetação secundária: 37,521 Km2 
em 2019.

Entre os fatores que provocam 

a perda de vegetação nativa desta-
ca-se o avanço da atividade agro-
pecuária. Entre 1985 e 2020 mais de 
10 milhões de hectares de savana e 
formações � orestais foram conver-
tidos em atividades associadas à 
agropecuária. Outros 1,26 milhões 
de hectares de vegetação não � ores-
tal foram convertidos para o mesmo 
uso no período. No total, a agrope-
cuária avançou sobre 11,26 milhões 
de hectares da Caatinga e passou a 
responder por 35,2% da área do bio-
ma em 2020. O total de vegetação 
nativa da Caatinga (ou seja, a soma 
das áreas ocupadas por savana, 
campo e � oresta) ocupava 63% do 
bioma, respondendo por 9,8% da 
vegetação nativa do Brasil.

Pastagens e queimadas
A área de pastagens teve um 

crescimento de 48% e ganhou 6,5 
milhões de hectares em 36 anos 
– desse total, 4,612 milhões de hec-
tares apenas nos estados da Bahia, 
Ceará e Pernambuco. A Bahia des-
taca-se como o estado onde as pas-
tagens mais aumentaram: 2,34 mi-
lhões de hectares entre 1985 e 2020.

Em 1985, pastagens ocupavam 
15,6% da Caatinga; em 2020, eram 
23,1%. Mais da metade (53,6%) de 
toda a área de pastagem mapeada 
encontra-se na Bahia. Juntos, os 
estados da Bahia e Pernambuco 
representam cerca de 65,4% dos 20 
milhões de hectares ocupados por 
pastagens em 2020.

Pouco mais de um terço (34,1%) 
de toda a área de Mosaico de Agri-
cultura e Pastagem mapeada na Ca-
atinga � ca no Bahia que, junto com 
Ceará e Piauí, representam cerca 
de 64% dos 9 milhões de hectares 
identi� cados em 2020. Esse tipo de 
ocupação de solo cresceu apenas 
em Minas Gerais e Piauí no período 
avaliado, com uma área de 0,238 
milhão de hectares. Ceará, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte tiveram 
uma diminuição de 0,854 milhão de 
hectares entre 1985 e 2020.

No caso da agricultura, houve 
crescimento – e signi� cativo. O 
aumento da área ocupada foi de 
1.456%, com o acréscimo de 1,33 mi-

lhão de hectares entre 1985 e 2020. 
Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia 
representam cerca de 64,5 % de to-
da variação encontrada entre 1985 
e 2020, com um aumento de 1,094 
milhão de hectares.

O mapa das cicatrizes do fogo 
mostra uma maior ocorrência de 
queimadas na fronteira oeste da 
Caatinga, onde ela se encontra com 
o Cerrado, na fronteira agrícola 
denominada MATOPIBA (sigla dos 
estados qual a formam). Os estados 
do Piauí, Bahia e Ceará respondem 
por cerca de 87,28% do total de área 
queimada no bioma.

“Os impactos das mudanças de 
uso do solo são potencializados pela 
crise climática e o resultado é uma 
Caatinga ainda mais seca e vulne-
rável”, explica Rodrigo Vasconcelos, 
da Universidade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS) e do MapBio-
mas.

Também chama a atenção o 
crescimento da área ocupada por 
infraestruturas urbanas, de 145% 
entre 1985 e 2020, ou 0,3 milhão 
de hectares da Caatinga. Ao todo, 
a área urbana ocupava 0,5 milhão 
de hectares em 2020. Desse total, 
cerca de um terço (30%) � ca no 
Ceará, único estado da região situ-
ado inteiramente no bioma. Juntos, 
Ceará, Bahia e Pernambuco respon-
dem por dois terços (66,4%) desse 
total. Esses três estados também 
respondem por dois terços (64,%) 
do aumento de área registrado nos 
últimos 36 anos, na região metro-
politana de Fortaleza e em cidades 
médias desses estados.

A Bahia é também o Estado com 
maior área de Formações Campes-
tres: mais da metade (57,2%) do 
total de 3,8 milhões de hectares ma-
peados em 2020. Quase três quartos 
(72,46%) dessa área � cam na Bahia 
e no Piauí. Porém, dos 10 municí-
pios que mais perderam Formações 
Campestres na Caatinga entre 1985-
2020, três pertencem ao estado da 
Bahia. Juntos, os estados do Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e 
Paraíba respondem pela redução de 
0,2 milhão de hectares desse tipo de 
cobertura vegetal entre 1985-2020.

Alerta: aumenta risco de 
desertificação na caatinga
LOCALIZADOR| Mapa das 
cicatrizes do fogo mostra 
uma maior ocorrência de 
queimadas na fronteira oeste

TODO ESTUDO

Longos períodos de estiagem continuam preocupando especialistas



GeralNatal, quarta-feira, 13 de outubro de 2021 13

LENE MACEDO
C A N T A  I V O N E  L A R A

ABERTURA: CLEIDE BRAGA
��/OUTUBRO ��h��

APOIO:

PATROCÍNIO:

REALIZAÇÃO:APOIO CULTURAL: APOIO:

PATROCÍNIO:

REALIZAÇÃO:APOIO CULTURAL:

Arquidiocese celebra visita de João Paulo II a Natal

O papa João Paulo II visitou Na-
tal em 12 de outubro de 1991, 
data em que se comemora 

o dia santi� cado da Padroeira do 
Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. 
Veio para participar do XII Congres-
so Eucarístico Nacional. João Paulo 
II passou 24 horas em Natal, tendo 
celebrado no dia 13 uma missa no 
“papódromo” construído no Centro 
Administrativo de Lagoa Nova, para 
receber milhares de pessoas. Naque-
la ocasião, o papa foi recebido pelo 
então presidente Fernando Collor 
e pelo ministro das Relações Exte-
riores do Brasil, Francisco Rezek, 
além do governador do Rio Grande 
do Norte naquele ano, José Agripino 
Maia. O arcebispo metropolitano 
de Natal era dom Heitor de Araújo 
Sales.

O papa João Paulo II fazia em 
Natal a primeira escala de uma se-
gunda visita ao país – a primeira 
foi em julho de 1980, quando � cou 
conhecido como “João de Deus”. A 

importância de João Paulo II para 
a Igreja Católica do RN também se 
deve ao fato de que foi ele o respon-
sável pela beati� cação dos 30 Proto-
mártires de Uruaçu e Cunhaú.

A viagem
O Papa João Paulo II chegou ao 

Brasil no dia 30 de junho de 1980. 
Durante 12 dias, percorreu apro-
ximadamente 14 mil quilômetros, 
visitando Brasília, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, 

Aparecida do Norte, Porto Alegre, 
Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, 
Belém, Teresina e Fortaleza.

A comoção da população foi 
tamanha que se calcula que 12 mi-
lhões de pessoas acompanharam a 
passagem do pontí� ce pelo Brasil. 
Momentos expressivos foram cap-
turados pelas câmeras da Globo, 
como quando duas freiras rompe-
ram o cordão de isolamento para 
abraçar João Paulo II, na Catedral do 
Rio de Janeiro.

Ele falou aos jovens de Belo Ho-
rizonte, aos moradores das favelas 
do Rio de Janeiro, aos operários de 
São Paulo, aos imigrantes no Para-
ná, aos índios no Amazonas, sempre 
transmitindo mensagens sobre o 
compromisso social da Igreja. Foi a 
viagem mais longa desde o início do 
seu ponti� cado, 19 meses antes.

A Arquidiocese de Natal vai co-
memorar os 30 anos da realização 
do 12º Congresso Eucarístico Nacio-
nal, que contou com a participação 

do Papa João Paulo II. O evento foi 
sediado na capital potiguar, no pe-
ríodo de 6 a 13 de outubro de 1991.

A comemoração acontecerá 
nesta quarta-feira 13, com duas ati-
vidades: uma exposição e uma mis-
sa em ação de graças, na Catedral 
Metropolitana. A exposição “Memó-
rias do 12º Congresso Eucarístico 
Nacional”, com souvenirs, vídeos e 
fotogra� as do Congresso e objetos 
usados por São João Paulo II, acon-
tecerá no Centro Administrativo e 
Pastoral Pio X (subsolo da Catedral), 
aberta à visitação do público, no ho-
rário das 9h às 17 horas. A abertura, 
às 9 horas, será feita pelo arcebispo 
Dom Jaime Vieira Rocha.

A missa em ação de graças será 
celebrada às 19 horas, na Catedral 
Metropolitana, presidida por Dom 
Jaime, concelebrada por padres da 
Arquidiocese. Para a celebração, 
também são convidadas pessoas 
que trabalharam na realização do 
Congresso Eucarístico. Na ocasião, 
também haverá a abertura da fase 
diocesana do Sínodo dos Bispos 
2023, convocado pelo Papa Fran-
cisco.

No dia seguinte, 14 de outubro, 
nas paróquias, será realizada a Hora 
Santa Eucarística.

PRESENÇA | Líder da Igreja 
Católica fazia em Natal a 
primeira escala de uma 
segunda visita ao país 

VATICANO

Milhares de fi éis ouviram as palavras do Papa João Paulo II, no espaço criado especialmente para rebecê-lo, o Papódromo
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Pode glorifi car de pé, arianja e arianjo, pois seu 
dia promete ser tudo de bom! Os astros fecham 
parceria na sua Casa da Carreira e há sinal de 
mudanças: sua facilidade em comandar deve ser 
reconhecida.

Se depender dos astros, o dia vai ser tranquilo, 
favorável. A ligação com a família fi ca forte e pode 
se sentir à vontade em casa. Esse clima gostoso 
deve estimular a criatividade, ideal para quem faz 
home offi ce ou toca um empreendimento no lar.

Touro, meu consagrado, os astros acendem o 
seu interesse por aprender e crescer. Tudo indica 
que estará mais sociável e popular, inclusive com 
pessoas de longe, mas a impaciência também 
pode pintar e te deixar inquieto(a).

Escorpianos amados, partiu arrasar! Com talento 
para as palavras e convencer as pessoas, tudo 
indica que será fácil vender seu peixe, seja 
pessoalmente ou pela internet; só cautela para não 
forçar demais as suas opiniões.

Alerta de spoiler, geminianos e geminianas: há 
sinal de transformações! Tudo indica que você 
irá se envolver mais e ter maior controle nos seus 
negócios, sobretudo se lida com as fi nanças de 
outras pessoas.

Meninos e meninas de Sagitário, os assuntos 
fi nanceiros estão em foco. Tudo indica que 
irá contar com habilidade e criatividade pra 
transformar suas moedinhas em notas de lobo-
guará e encher sua conta bancária. Eita trem bão!

Não é seu aniversário, mas você está de parabéns, 
canceriane! De maneira criativa, delicada e encantadora, 
deve aprofundar e transformar suas relações pessoais e 
profi ssionais. Só evite joguinhos de poder, pois tentar 
dominar as pessoas pode sair pela culatra.

Capricórnio, meu cristalzinho, os astros trazem 
mudanças. Tudo indica que seu signo estará 
intenso e deve lutar para alterar suas condições de 
vida. Com essas, o seu humor talvez fi que instável, 
mas logo se recupera.

Há sinal de transformações no trabalho. Tudo indica que 
estará mais responsável, vai se dedicar às suas tarefas e 
irá resolver os pepinos com engenhosidade. E ainda, os 
astros destacam seus talentos artísticos e sua habilidade 
em fazer disso um negócio sério e lucrativo. Aí sim!

Aquariana e aquariano, rola uma aglomeração de 
astros no seu inferno astral e o início do dia pode 
ser puxado. Um pouco de privacidade e atividades 
relaxantes, como meditação e ioga, devem te ajudar 
a vencer ansiedades e transformar suas emoções.

Quer um dia perfeito sem defeitos? Temos! 
Logo de manhã os astros dão um rolê no seu 
paraíso astral e derramam energias poderosas. 
Sua criatividade tá on e você pode se sentir mais 
importante.

Alô, alô, Peixes! Não tenho bola de cristal, mas vejo 
aqui que seu dia promete muita coisa boa. Tudo indica 
que irá atrair pessoas de tudo quanto é espécie e 
contará com a ajuda dos amigos. Pode mudar relações 
e evoluir até cortar embustes da sua vida, grazadeus!

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
Paulo Goulart Filho, que esteve 
em “Gênesis”, planeja abrir uma 

produtora nos Estados Unidos...... 
O ator contou a novidade para o 
repórter Eliseu Caetano, do “TV 

Fama”.Entrada principal da 
Band, onde costumeiramente são 
colocados out doors com atrações 
da casa, prepara-se para receber 

uma próxima...... Muito em breve, 
“Faustão na Band”, já em execução.
O Amazon Prime Video marcou 

para o próximo dia 29 o lançamento 
de “Maradona: Conquista de um 

Sonho”...... A série biográ� ca, com os 
triunfos e desa� os enfrentados pelo 
craque argentino chegará a mais de 
240 países e territórios. Serão cinco 
episódios.Estão bem caprichadas 

as chamadas da Fórmula 1 da 
Band...... Por exemplo, a do GP dos 

Estados Unidos, dia 24.Com o povo 
de olho no prêmio milionário e tretas 

dos mais diversos tipos e gêneros, 
será que ainda rola casal nessa edição 

de “A Fazenda”?...

De volta
Depois de uma participação 

nos primeiros capítulos de “A Lei ao 
Amor”, em 2016, Denise Fraga volta 
às novelas em “Um Lugar ao Sol”, a 
próxima das nove na Globo com es-
treia em novembro.

Júlia, sua personagem é uma 
cantora fracassada, mãe do perso-
nagem de Gabriel Leone, Felipe, e 
� lha da psicanalista Ana Virgínia 
(Regina Braga).

Aos costumes
A partir desta quarta, o “Hoje 

em Dia” terá a volta de Cesar Filho, 
depois de ser substituído por Celso 
Zucatelli e uma pequena folga em 
Trancoso.

Quarteto titular, com Ticiane 
Pinheiro, Renata Alves e Ana Hi-
ckmann, restabelecido.

Mulheres
“...Você é bem-vinda demais! Vai 

ser uma troca linda, minha nova 
parceira. Feliz e emocionada com a 
história que vamos escrever juntas”.

Com essa mensagem direciona-
da a Maju Coutinho, Poliana Abritta 
afasta os rumores de imediata saída 
do “Fantástico”. 

Por outra
A Globo já de� niu quase tudo 

em relação aos movimentos pro-
vocados pela ida de Tadeu Schimdt 
para o “BBB”. Resta apenas convo-
car um novo pro� ssional para apre-
sentar os “Gols do Fantástico”.

Seria o Felipe Andreoli? Ou � ia-
go Oliveira? Ou quem sabe um rodí-
zio de nomes?    

Sem parar
Depois de gravar a nova tempo-

rada da série “El Presidente” para a 
Amazon e o � lme “Eike – Tudo ou 
Nada”, Bukassa Kabengele iniciou 
participação nos trabalhos da se-

gunda edição de “Arcanjo Renega-
do” para a Globoplay.

Faz um nigeriano, Hotimi, com 
todas as suas falas em inglês.

Deu muito certo
“Fazenda News”, com a Fabiana 

Oliveira e convidados na Record 
News, inovação deste ano, está se 
transformando em um sucesso de 
audiência.

Exibição imediatamente após “A 
Fazenda” na Record, repercutindo 
tudo o que acontece lá dentro.

Tem data
Marcada para esta próxima 

segunda-feira a volta de Paulo So-
ares, o Amigão, e Antero Greco ao 
comando do “Sportscenter”, última 
edição, na ESPN Brasil.

Aí sim. É uma forma de sair da 
mesmice dos programas apresen-
tados durante o dia. Assuntos rasos, 
debates vazios e conteúdo mínimo.

No ranking das TVs, Rede TV! insiste em não sair do lugar

A televisão sempre se mos-
trou um excelente negó-
cio. Quem tem a sua, não 

dá, nem troca ou vende, ainda 
mais quando tem à frente pes-
soas capacitadas na sua admi-
nistração e dispostas em fazer o 
trabalho andar.

Isso aqui e em tudo quanto é 
canto do mundo.

A Band, depois de um período 
difícil, com a contratação de Faus-
to Silva e outras iniciativas, prepa-
ra-se para uma nova arrancada.

Ou, pelo menos, tentará dimi-
nuir a distância que a separa de 
Globo, Record e SBT na ordem da 

classi� cação.
E, por que só a Re-

de TV! ainda não tem 
apresentado nada de 
prático ou pelo me-
nos revelado alguma 
intenção de se colocar 
melhor no cenário das 
grandes redes brasilei-
ras?

Difícil saber quais 
planos ou o que pensa a sua dire-
ção, mas, do lado de fora, passa a 
impressão de um certo desinte-
resse.

A sua carga de produção foi 
diminuída ao mínimo necessário 

e pouca coisa, na grade de pro-
gramação, ainda resiste e chama 
alguma atenção.

Ao contrário de todas as ou-
tras, parece até que há mesmo 
esse desejo de passar meio que 
despercebida. Que pena.

REPRODUÇÃO
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O trabalho continua no centro das suas atenções 
e seu empenho pode garantir um bom dinheiro 
para o seu bolso. Mas é melhor não abusar da sorte 
com grana, porque Urano entra em movimento 
contrário e pode causar alguns gastos inesperados.

O Sol brilha intensamente na sua Casa das 
Associações, o que deve estimular as parcerias no 
trabalho. Conte com os colegas para realizar seus 
objetivos e para colocar em prática projetos que 
possam bene  ciar o futuro de todos.

Conter a impaciência e a rebeldia será seu 
maior desa  o hoje. Urano inicia seu movimento 
retrógrado em Touro, o que deve mexer bastante 
com o seu humor, então garanta o humor com o 
nosso Banho de Alto Astral.

Os astros indicam que você vai concentrar boa 
parte das suas energias no trabalho e nos seus 
projetos para o futuro. Convém  car atenta para 
não deixar a família muito de lado. Pelo contrário, 
busque o apoio dos parentes para os seus projetos.

Contato com alguém que mora longe pode fazer muito 
bem ao seu coração hoje. Se bater saudade, não hesite 
em telefonar e encurtar um pouco essa distância. Isso 
fará muito bem ao seu coração. Os astros também 
acentuam a sua vontade de estudar e aprender.

O Sol na Casa 9 incentiva você a investir mais nos 
estudos. Você terá muita facilidade para aprender 
e deve aproveitar o estímulo para se aperfeiçoar no 
que faz, seja por meio de cursos e treinamentos, seja 
pela troca de ideias com colegas mais experientes.

Você pode ganhar um dinheiro inesperado hoje. 
Os astros sugerem que pode ser uma herança, 
uma grati  cação, indenização ou mesmo um 
presente por ter auxiliado alguém a cuidar dos 
próprios interesses.

O céu anuncia um bom dia para o seu bolso. Você 
pode ter boas oportunidades de aumentar seus 
ganhos e pode até receber uma grana inesperada 
de herança, prêmio ou algum tipo de grati  cação.

Você está ambiciosa e fará tudo que for preciso 
para conquistar seus objetivos. Mas uma coisa é 
lutar e outra bem diferente é achar que pode fazer 
tudo do seu jeito. Com Urano retrógrado, convém 
dosar um pouco a ganância.

Ótimo astral para quem planeja mudar de casa ou iniciar 
uma reforma. Você também vai contar com as bênçãos do 
Sol para  rmar uma sociedade ou parceria muito vantajosa. 
No trabalho, estimule a cooperação e some forças com os 
colegas para alcançar os objetivos em comum.

Urano retrógrado na Casa 9 pode deixá-la um tanto inquieta 
hoje. Pode sentir uma necessidade maior de abrir a sua 
mente, experimentar e aprender coisas diferentes. Você pode 
aproveitar essa in  uência para buscar cursos e capacitações 
que possam abrir novas possibilidades para a sua carreira.

O Sol renova a sua disposição e você vai mostrar 
muita energia e disciplina no trabalho. Mercúrio e 
Urano indicam que terá facilidade para dialogar com 
os colegas e pode trocar ideias para encontrar as 
melhores soluções para tarefas mais complicadas.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
A série “Um Maluco no Pedaço”, 
estrelada por Will Smith, será 

exibida pela TNT a partir do dia 5 
de setembro. Nesta sexta tem o 

lançamento do single “Transe Forró 
Funk”, parceria do Fausto Fawcett 

com a cantora franco-brasileira 
Marysa Alfaia. A previsão é 

que a nova “Fazenda” chegará a 
94 episódios... ... Além do Play 
Plus e Record News, na aberta 
“Hoje em Dia” e “Hora do Faro” 

também terão janelas para seus 
conteúdos. Bacana a iniciativa do 
Weber Lima, nome conhecido do 
jornalismo esportivo... ... No dia 5 

próximo, ele vai estrear o programa 
“Paralímpicos” na Imprensa FM, 

em São Paulo e nas mídias digitais. 
Todos os domingos, 14h... ... O 

Brasil tem 45 milhões de pessoas 
defi cientes e muitas que se dedicam 
ao esporte. Fundo musical fechou 
sociedade em conta de participação 

no catálogo dos Mamonas 
Assassinas...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Mais uma
Nesta sexta, o Multishow come-

ça a gravar uma nova temporada do 
“Vai Que Cola”.

O programa receberá várias 
participações especiais, como Nany 
People, em 10 episódios. 

Certeza
Ainda há um segredo em cima, 

porque entende-se que a hora de en-
tregar o jogo não é agora, mas o novo 
programa ou programas do Fausto 
Silva na Band também contará com 
a participação das suas bailarinas.

A grande maioria delas dos tem-
pos da Globo.

Então é assim
A Band ainda não tem defi nida 

a data de estreia, mas o game show 
do Zeca Camargo será exibido às se-

gundas, quartas, quintas e sextas na 
faixa das 22h45.

Programa de temporada, com 
13 episódios. Estreia em outubro.

Teatro
Nesta sexta tem a estreia do mo-

nólogo “Sem Fadas”, do Alessando 
Marson, um dos autores de “Nos 
Tempos do Imperador”, no Teatro 
das Artes, Rio.

Direção do Mario Trigo, com Mar-
celo Caridade, de “Os Suburbanos”.

Nova temporada
Nicole Puzzi vai estrear, terça-feira, 

0h15, no Canal Brasil a sétima tempo-
rada do “Pornolândia”, agora com seus 
13 episódios gravados remotamente.

Entre os convidados, a escritora 
de livros eróticos Tatiana Amaral e a 
atriz Mariana Xavier.

Aí que está
A CNN Brasil montou um elenco 

tão grande que, às vezes, parece que 
existe certa difi culdade em aproveitar 
todo mundo.

Por exemplo: Phelipe Siani, na sua 
contratação, foi para um determinado 
projeto. Agora vai entrar num progra-
ma semanal de business. Tem a ver?

Cinema
Depois de “Gênesis”, Bárbara 

França e André Ramiro começam os 
trabalhos de “Níobe”, que também 
tem Kadu Moliterno, Roberto Pirillo e 
Timóteo Heiderick em seu elenco.

O fi lme todo gira em torno de 
uma reunião, com as presenças do 
presidente da república, seu mais 
graduado general, um deputado 
corrupto, seguranças e prostitutas 
de luxo.

Ninguém segura 
o avanço do 
jornalismo na TV

É importante verifi car o 
espaço que o bom jornalismo 
passou a ocupar tanto na TV 
aberta quanto nos canais por 
assinatura.

Uma realidade que nada 
se compara ao começo, quan-
do as principais emissoras 
tinham no ar apenas um tele-
jornal diário, muito falatório 
e quase nada de imagem, e 
que perdiam de goleada para 

o rádio na cobertura dos gran-
des acontecimentos.

Hoje está tudo diferente. O 
crescimento do jornalismo na 
televisão se observa em todas 
as direções, amparado tam-
bém pelas facilidades técnicas 
que vieram a existir.

E graças a esses avanços, 
hoje, a todo o momento, é pos-
sível entrar com som e imagem 
de qualquer ponto do mundo.

É daí, com certeza e fe-
lizmente, para muito mais, 
porque o futuro da TV passa, 
necessariamente, pela parti-
cipação ainda maior do jorna-
lismo em toda grade de pro-
gramação. Infeliz daquela que 
não se tocar disso.

DIVULGAÇÃO
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HOJE
A arquiteta e empresária BeatCo 

Cecília Sales Garcia fez festona para  
celebrar a chegada aos 33 anos. Foi 
no estilo Only Womens e com muito 
boas energias no salão do Palladio, a 
máxima do evento foi: Viva o Hoje!

ENCONTROS
A cantora Rebekka Martins 

realizou um sonho: conhecer o 
cantor Dinho Ouro Preto, uma das 
referências do rock brasileiro dos 
anos 80. Ficou ainda mais fã, com 
a simplicidade e zero afetação do 
vocalista do Capital Inicial, um cara 
de uma super energia, segundo 
ela. Uma das primeiras músicas 
que aprendeu a tocar, lembrou, foi 
justamente “Primeiros Erros”(lança-
da originalmente em 1985 que virou 
hit atemporal em 2000, no Acústico 
MTV). 

*
Dinho fez show  privê no Pipa 

Privilege, no casamento dos amigos 
brasilienses Fernanda Reginato 
Costa e Felipe Melo Nadal. O show 
não foi o único luxo da boda, a 
potiguar Adriana Rocha se destacou 
comandando um jantar em cinco 
etapas para 140 pessoas.

ALEGRIA 
Adriana Costa Dias viveu as 

mesmas alegrias da irmã Andrea 
Viveiros Dias, ao casar a � lha. A bo-
da de Mariana Tinoco com o piloto 
Gilson Bento ocorreu na base aérea 
de Porto Velho, Rondônia. Os noivos 
tiveram direito ao chamado “teto de 
aço”, o cruzamento de espadas dos 
o� ciais militares, amigos do noivo, 
formando uma alameda na saída 
da igreja. “Vivi a maior emoção da 
minha vida”, comentou a querida 
Adriana, que mais parecia irmã 
da noiva, ao levá-la ao altar. Como 
felicidade pouca é bobagem, a � lha 
caçula de Adriana, a veterinária Júlia 
Dias está à espera de Maria Beatriz.

TRIP
O empresário Abílio Oliveira 

está na Alemanha, em Munique, 
capital da Bavária. Não, não foi 
para a Oktoberfest e sim participar 
da Convenção mundial da BMW, 
marca que o CEO da PG Prime re-
presenta no RN e PB. Estadia com 
direito a vista ao prédio “quatro 
cilindros” BMW Welt e Museum. 
Logo volta cheio de ideias e de 
novidades da marca automotiva, 
que anda bem ligada na questão da 
sustentabilidade.

LIBRIANA
Nadyne Pontual e Heber Vila 

optaram em � car pelo Nordeste no 
feriadão, em Jericoacoara, em Jijo-
ca, Ceará. No paraíso entre dunas 
e lagoas, local privilegiado de ter o 
pôr do sol no mar, um dos poucos 
lugares do Brasil, a empreendedora 
comemorou a nova idade na 
véspera do 12 de outubro!

FLORES 
Que evento fofo e charmoso 

organizado por Fafá Faustino e 
Patrícia Porto com Mocó! A Kids 
Experience por Aire/Arezzo Bambi-
ni des� lou bom gosto em clima 
multicor. A série � oral do artista 
virou estampas para roupas e o 
próprio customizou tênis da linha 
infantil para as crias de Marcelinha 
Nogueira Tatti Ricci, Priscila Amo-
rim, Larissa Costa, Alexandra Elim 
e Jussara Porcino. Completando a 
tarde que foi uma festa, delícias de 
Valéria Calazans e doces Kyara.

EFFÓ
Fui ao Restaurante Effó conferir 

o samba que o local tem uma vez 
por mês. Adorei tudo! Desde o am-
biente descontraído, atendimento 
e cardápio de boteco com classe. A 
música de Berthone que tinha como 
convidada a ótima Nara Costa (todo 
mês muda) foi a cereja do bolo. De 
quebra o lançamento da cerveja 
Spaten, nova aposta da Ambev. Se 
querem uma dica de lugar para ir 
indico sim, melhor ainda se puder 
papear com as empreendedoras, 
Tanize Lima e Lili Rêgo.

Happy    Birthday
Drica Guimarães, Simone Farret, Fred Alecrim,Larissa Luana Câma-ra, Glalber Fechine, Viviane Sagres, Claudia Magalhães de Oliveira, Maria Rocha Nunes, Fause Abou Chacka e o primogênito da coluna, João Arthur Silva de Medeiros

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 A apresentadora Luciana Gimenez aproveitou o 
feriadão no RN, mais precisamente na praia de Simbaúma. 
Foi hóspede do Kilombo Village, em Tibal do Sul. Distribuiu 
charme e simpatia na região.
 Será menina e vai se chamar Mariah a primeira � lha do 

fotógrafo Elias Medeiros com a Técnica em enfermagem Mayo-
nara Fonseca. O chá revelação foi domingo último no Parque das 
Dunas.
 Com a dança das cadeiras na Globo, um potiguar 

ganha mais destaque na emissora e vai apresentar o SP1, 
equivalente ao RN1. Alan Severiano vai substituir César 
Trali que vai pra o Jornal Hoje no lugar de Maju.
 A quarta edição nacional do encontro Mulheres na Roda 

de Samba já tem data para ocorrer: 11 de dezembro. Cantoras 
e musicistas podem se inscrever para participar até o dia 17 de 
outubro. 

Diz o ditado que � lha de peixe, 
peixinho é! Neste sentido Rafaela 
Ramalho Leal Smith é uma sereia. 
Filha de Patrícia Benning e George 
Ramalho herdou o gosto pelo va-
rejo e há 12 anos está na Spicy, nos 
últimos 05, sozinha no comando 
absoluto. A estudante de marke-
ting e ex-aluna de administração 
fez inovações, tornando os pro-
dutos marca própria e agregando 
salão de beleza, o� cinas e festas. 
Acaba de inaugurar uma Smart 
Store com um único desejo: levar 
o @mundospicy Brasil afora. Quer 
encantar, empoderar e fazer o 
público infanto-juvenil de meninas 
“entender que elas são maravilho-
sas e amadas”, eis @rafarleal.

A sua vida está acontecendo diariamente. 
Você não precisa da vida de ninguém mais.“

“

B-DAY - JOÃO ARTHUR

Aniversariante bela, Cecília Sales Garcia
Fafá Faustino, Patrícia Porto e Mirelle 
Soares no belo evento Aire/Arezzo

Adriana Dias com as � lhas, a recém 
casada Mariana e a futura mamãe Júlia A boa forma e astral de Luciana Gimenez pelo Litoral 
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Um verdadeiro absurdo
O que aconteceu por ocasião 

da última partida entre América 
0x0 Campinense, no hotel onde 
se encontrava a equipe de CG, 
foi um verdadeiro absurdo. Al-
guns bandidos, marginais, que 
se dizem torcedores, atacaram 
os jogadores do clube rubro-
-negro na chegada ao hotel ao 
término da partida. Não posso, 
nem direi, jamais, que foram 
torcedores do América. São 
pseudos torcedores que se uti-
lizam das cores do clube para 

agredir a tudo e a todos. Que a 
Polícia Militar localize todos e 
os ponham na cadeia. Lugar de 
bandidos e atrás das grades.

Um ótimo resultado
O ABC conquistou um ótimo 

resultado ao empatar em 0x0 com o 
Caxias/RS no último domingo. Não 
tem nada decidido, contudo o fato 
de jogar em casa e com o apoio da 
frasqueira já é motivo de grande in-
centivo. Força ABC.

Ainda sobre os marginais
A direção do América emitiu 

uma nota de repúdio às agressões 
que os pseudos torcedores comete-
ram. E não era para menos. Agora, 
tenho opinião formada sobre este 
assunto. No meu entendimento es-
tes bandidos só agem assim porque 
tem o respaldo de alguns que fazem 
o clube. Sim, porque alguns gostam 
de aplausos. De terem seus nomes 

gritados nas arquibancadas por es-
tes delinquentes. Pagam passagens 
e hospedagem para estes marginais 
acompanharem o clube nas viagens. 
E distribuem ingressos nos jogos em 
casa. Bandido tem que ser tratado 
como bandido. E ponto � nal.

Errou
No meu entendimento o téc-

nico, Renatinho Potiguar, errou na 
escalação do América na primeira 
partida contra o Campinense ao es-
calar Max de saída, e Iranilson, esse 
na lateral esquerda. Max vinha de 
uma longa inatividade. Já Iranilson 
� cou todo torto, muito embora já te-
nha atuado naquela posição. Vamos 
ver se Renatinho mantém os dois ou 
se muda.

De fora
A equipe alvinegra perdeu 

dois jogadores para jogo da 
volta contra o Caxias. Suelinton 
e Valderrama receberam o 3° 
cartão amarelo. O técnico, Mo-
acyr Júnior, terá até momentos 
antes da partida para decidir 
quem serão seus substitutos.

Não empolga
A seleção brasileira voltou 

a decepcionar o torcedor ao 
empatar em 0x0 com a Colôm-
bia. Nem tanto pelo resultado, 
porém por ter mais uma vez, 
deixado a desejar no quesito 
futebol. Com Neymar em um 
péssimo momento a seleção de 
Tite não tem um plano B. 

Vamos acreditar 
ABC e América só depen-

dem deles para conquistarem 
o tão sonhado acesso a série C. 
Uma Vitória simples dos dois 
garante o retorno de ambos em 
2022. Difícil? Sim! Impossível? 
Jamais! Força ABC. Força Amé-
rica.

Ficou de fora
O atacante Gustavo Henri-

que � cou de fora foda última 
partida contra o Caxias por 
contusão. Entretanto, as chan-
ces do jogador voltar na partida 
do próximo domingo é grande. 
Gustavo fez falta ao ataque al-
vinegro.

CANINDÉ PEREIRA

As líderes do ranking mundial 
de duplas Ágatha Rippel e 
Duda Lisboa anunciaram na 

segunda-feira 11 o � m da parceria a 
partir do ano que vem. Juntas desde 
2017, a paranense Ágatha, de 38 anos, 
e a sergipana Duda, de 23, atuais 
campeãs brasileiras e mundiais, per-
manecerão unidas nos duelos pro-
gramados até o término deste ano: 
etapas � nais do Brasileiro e última 
fase do Mundial, mês que vem, em 
Itapema (SC).  Duda adiantou que 
voltará a jogar ao lado de Ana Patrí-
cia, com quem conquistou o mundial 
Sub-21 em Lucerna (Suíça), em 2016.

A dupla representou, segundo a 
Agência Brasil, o Brasil na Olimpía-
da de Tóquio (Japão), encerrando a 

campanha em nono lugar. Na sema-
na passada, as brasileiras termina-
ram em quinto no World Tour Finals, 
competição que reuniu as melhores 
duplas do mundo na Itália. 

Em postagem, no Instagram, 
Ágatha atribuiu à Duda a decisão de 
encerrar a parceria a partir de 2022. 

“Após os Jogos Olímpicos a Duda 
decidiu abrir a parceria e começar o 
próximo ano com uma nova equipe. 
Entretanto até o � nal do ano seguire-
mos juntas nos próximos torneios”, 
a� mou Ágatha. “Parece estranho de-
sejar boa sorte para Duda agora, pois 
estaremos jogando juntas este ano 
ainda. Mas desejo sim, que ela cresça 
cada vez mais como atleta e como 
pessoa nos próximos anos de sua vi-
da. Tenho carinho por ela e por tudo 
que vivemos”, disse Ágatha, medalha 
de prata na Rio 2016. 

Também pela redes social, Duda 
agradeceu à paranaense pelo apren-
dizado e pelas conquistas dos últi-
mos três anos. 

“Realizei muitos sonhos ao lado 
da Ágatha e vivi o principal deles com 
ela, que foi chegar em uma Olimpía-
da. A Ágatha me ensinou demais, 
sou muito grata a ela. Levarei todos 
esses anos com muito carinho em 
minha vida. E tudo isso que vivemos 
foi incrível e único. Estarei sempre 
torcendo para o melhor de todos. E 
todos esses anos me � zeram crescer 
como atleta e pessoa”, a� rmou Duda.

Vôlei de praia: Ágatha e Duda não 
jogarão mais juntas a partir de 2022
TALENTOSAS | Jogadoras 
representaram o Brasil 
na Olimpíada de Tóquio, 
terminando em nono lugar 

REPRODUÇÃO/TWITTER

Brasileiras terminaram em quinto no World Tour Finals, na semana passada

“
DUDA LISBOA
JOGADORA

Realizei sonhos ao 
lado da Ágatha e vivi 
o principal deles com 
ela, chegar em uma 
Olimpíada” 


