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Fativan Alves disse não ter pretensão de ser candidata no próximo ano

CIDADES. 9 |  O Sindsaúde, em seu 
site, publicou denúncia dos traba-
lhadores terceirizados da empresa 
SAFE, que estariam sem receber fé-
rias atrasadas, salários e vale trans-
portes, porque o Governo do RN não 
teria repassado recursos.

ECONOMIA. 7 |  A pandemia pres-
siona as tarifas aéreas no Brasil. No 
segundo semestre deste ano, obser-
vando só as ligações do RN com os 
demais estados, a tarifa média do-
méstica foi de R$ 452,70, queda de 
22,96% comparada a 2019.

ESPORTES. 16 |  O zagueiro David 
Luiz foi apresentado ofi cialmen-
te nesta segunda-feira 13 como 
reforço do Flamengo. O jogador 
concedeu sua primeira entrevista 
coletiva com a camisa rubro-negra 
e falou sobre o retorno ao Brasil.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Flamengo apresenta 
oficialmente David 
Luiz como reforço

Tarifa aérea média cai 
22,9% no 2º semestre 
se comparada a 2019

Sindicato denuncia 
atraso de salários a 
terceirizados no RN

Mossoró: variante 
Delta é encontrada 
em quatro amostras

 LEIA AGORA

 Geralmente é na parte da tarde 
que todos sentimos mais fome, 
principalmente das 16 às 18 horas

PÁGINA 12

FABRÍCIA
MESQUITA

 Negueba e mais dez. Asim deve ser 
montado o time do ABC para o jogo 
do próximo domingo, em Natal.

PÁGINA 16

RODRIGO
FERREIRA

 Existe uma difi culdade em qualifi car 
o governo do presidente Bolsonaro 
pelo que ele é: extrema direita.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 A juíza Lena Rocha idealizou há 
24 anos o pioneiro programa 
Caminhos da Justiça.

PÁGINA 15

SIMONE
SILVA

 Rogério Marinho, em conversa com 
aliados, admite que pode fi car sem 
disputar mandato em 2022.

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

Fátima fala em medidas sanitárias duras, muitas vezes “incompreendidas”

David Luiz fi cou 14 anos na Europa Número de assentos cresceu 28,4%, para chegadas ou partidas do estado

Fátima garante que  
“herança” de R$ 1 
bilhão em salários 
atrasados será paga
POLÍTICA. 3 | Governadora considera uma “tragédia” o estado que recebeu o RN do antecessor 
Robinson Faria. A petista disse que sua gestão não “tem o que temer” na CPI da Covid, da ALRN

O Instituto de Medicina Tropical 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte identifi cou a variante delta 
do novo coronavírus em quatro amos-
tras coletadas entre os dias 27 e 30 de 
agosto, na cidade de Mossoró, no Rio 
Grande do Norte. Como a unidade 
acadêmica já havia comprovado a no-
va variante no município de Natal, em 
agosto, a diretora do IMT-UFRN, Sel-
ma Jerônimo, alerta para o indicativo 
de que a variante está circulando pelo 
estado. “A confi rmação da delta em 
Mossoró demonstra a capacidade de 
transmissão da variante”, avalia Selma 
Jerônimo, considerando que a identifi -
cação de novas variantes é frequente, 
em virtude da fácil mutação do RNA do 
vírus. Nessa perspectiva, a cientista re-
força que é preciso manter os cuidados 
na prevenção, como o uso de máscara, 
distanciamento social e a higiene das 
mãos, bem como cumprir com o es-
quema de vacinação contra a covid-19.
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Há uma difi culdade em qualifi -
car o governo Bolsonaro pelo 
que ele é: extrema direita.

Michel Temer, por exemplo, teria 
assim que assumir o fardo histórico 
de ajudar (como ajudou dias atrás) o 
mandatário extremista a apagar um 
incêndio, o que facilmente lhe renderia 
o carimbo na testa de “colaboracionis-
ta” – quando, na verdade, ele está ape-
nas fazendo “política”.

Da mesma forma, tantos outros 
políticos que já serviram a diferentes 
governos – ou seja, quase todos – te-
riam que explicar porque oferecem seu 
trânsito e talento para um governante 
que usa seu mandato para dar um gol-
pe de Estado ou pelo menos ameaça 
isso de uma maneira prodigiosa.

Seria como a marca do batom na 
cueca – não tem explicação. Isso vale 
também para empresários e profi ssio-
nais liberais que pedem a volta da dita-
dura militar quando suas vidas foram 
construídas sem ela.

Com exceção de muitos apoia-
dores do presidente, que realmente 
desejam esse golpe, extensas parcelas 
da sociedade, da classe política e até 
do Executivo e mesmo das Forças 
Armadas não comungam do ideário 
da extrema direita, mas fazem o jogo 
clássico da manutenção de privilégios.

Quando o Rei fi nalmente estiver 
“morto” (na linguagem fi gurada para 
representar o fi m do seu período de 
poder), estes mesmos atores gritarão 
novamente: “Viva o Rei!”, olhando pa-
ra o próximo mandatário e tentando 

enxergar suas possibilidades de manu-
tenção política com ele.

Uma expressiva parte da direita 
brasileira, que já desembarcou do bol-
sonarismo, não é de políticos profi s-
sionais. Trata-se de gente opiniosa que 
foi induzida a votar num conhecido 
extremista na esperança de que ele se-
ria logo contido pelas Forças Armadas 
e tutelado por um Sérgio Moro da vida, 
ícone da Operação Lava Jato.

Só que Bolsonaro deu o troco e fez 
o que todo o líder autoritário faz para 
marcar seu território: inventar inimi-
gos e comprar apoio com a sua bic 
presidencial privilegiada.

Como cooptar todo o mundo seria 
impossível numa democracia onde 
ainda vige a barganha política, as prio-
ridades se dirigiram ao Congresso e às 
Forças Armadas.

Bolsonaro já sabe agora que, a 
despeito da brutal queda de sua po-
pularidade, o impeachment não vai 
acontecer e as oposições divididas 
como estão vão levar seu governo até o 
último e agonizante  minuto, a menos 
que circunstâncias superiores se impo-
nham.

Esta semana alguns ministros, 
como o nosso Fábio Faria, ironizaram 
as fracas manifestações convocadas 
pelo MBL em favor do impedimento 
do presidente. 

Poderiam até ter maneirado, ten-
do em vista que parte de seus eleitores 
estavam lá. Mas as demonstrações de 
fervor pelo líder falaram mais alto.

 Com Hitler também foi assim.

Extremismo a gente sabe como termina

E a resposta foi
“Não houve propriamente 

uma aliança (ao subir no mes-
mo palanque de Getúlio), houve 
apoio. Naquela época, o inimigo 
principal da Humanidade era o 
nazismo. Outros não compreen-
diam isso. A UDN, por exemplo, 
era contra o envio de militares 
para a Itália. Achava que pri-
meiro era preciso acabar com o 
fascismo no Brasil para depois 
mandar soldados para combater 
o nazismo na Europa. (...) Eu não 
faço política baseado em ressen-
timentos pessoais. Eu faço po-
lítica baseada nos interesses do 
povo brasileiro”, afi rmou Prestes.

Moral da história
Esse espírito deveria domi-

nar as hostes petistas que se 
negaram a engrossar as mani-
festações deste domingo pelo 
impeachment do presidente 
Bolsonaro. A recíproca também 
é verdadeira, pois foram vistos 
na Avenida Paulista um grande 
boneco de Bolsonaro ao lado de 
outro, o Lula presidiário. Os dois 
lados deveriam prestar mais 
atenção no que dizia Luiz Carlos 
Prestes.

Um pouco de história
Para quem não sabe, Prestes 

cursou a Escola Militar do Rio de 
Janeiro antes de ser transferido 
para o Rio Grande do Sul, onde li-
derou a revolta tenentista contra 
o governo de Arthur Bernardes 
em 1924. Os “tenentes”, jovens 
ofi ciais do Exército, queriam 
levantar a população contra as 
oligarquias e o então presidente 
Arthur Bernardes.  E o objetivo 
era uma nova Constituição para 
o Brasil.

Senador
Após ser solto ao pegar caro-

na na redemocratização de 1945, 
Prestes se elegeu senador pelo 
PCB com mais de 160 mil votos. 
Com a cassação do registro do 
partido, em 1947, no entanto, te-
ve a prisão preventiva decretada 
e foi obrigado a retornar à clan-
destinidade por 11 anos, até que 
teve a ordem de prisão revogada 
por pouco tempo. Com o golpe 
militar de 64 continuou escondi-
do até se exilar na URSS em 1971, 
no auge da repressão do governo 
Garrastazu Médici (1969-1974).  

Velhos ensinamentos
Em 1987, um dos líderes da Re-

volução Tenentista e comandante 
de uma famosa marcha pelo Brasil, 
a Coluna Prestes, Luiz Carlos Pres-
tes, líder por mais de meio século 
do Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), deu uma entrevista ao Canal 
Livre da TV Cultura e respondeu 
perguntas espinhosas.

A mais afi ada delas o questio-
nava porque ele, Prestes, dividiu o 
mesmo palanque de Getúlio Vargas 
em 1947 no centro de São Paulo du-
rante um comício político na época 
em que o PCB aspirava à legalida-
de. Afi nal, Getúlio havia entregado 
a mulher de Prestes, Olga Benário, 
grávida, aos nazistas que a assassi-
naram.

DIVULGAÇÃO
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A empresa Nordex/Acciona 
vai abrir uma nova fábrica 
de concreto em Lajes, na re-

gião Central potiguar, graças a uma 
articulação feita pelo Senador Jean 
(PT) em encontro com os represen-
tantes da empresa, nesta segunda-
-feira (13), que vai gerar a criação de 
mais de 450 empregos diretos em 
um investimento de R$ 32 milhões. 

O grupo estrangeiro atua no 
mercado brasileiro desde 2013 e é 
responsável por produzir torres de 
concreto pré-moldados que susten-
tam os aerogeradores. Com a nova 
fábrica no RN, a Nordex/Acciona 
vai fomentar mais ainda a vinda de 
investimentos nesse setor.

Em reunião com o senador po-
tiguar, o diretor comercial da Nor-
dex/Acciona, David Lobo, reforçou 
a importância da região, estratégica 
para a companhia por estar no 
centro do Estado e próximo aos 
principais parques eólicos: “Quere-
mos tornar viável a inauguração da 
fábrica até o primeiro semestre do 
próximo ano”. Declarou o diretor.

Para o senador Jean Paul, a vin-
da da fábrica para Lajes é mais um 
sinal de como o mercado no setor 
está em exponencial crescimento 
em nosso Estado. Os diretores bus-

caram a articulação do Senador 
junto ao Governo do Estado e à Pre-
feitura de Lajes: “Muito se fala na 
contrapartida que a energia eólica 
gera para o RN. Para além da autos-
sufi ciência energética garantida ao 
nosso Estado, o setor ainda oferta 
empregos diretos e indiretos que 
emancipam a mão de obra potiguar 
e promovem impacto direto na vi-
da das pessoas. Já conversei com o 
prefeito de Lajes, Felipe Menezes, e 
estou em diálogo junto à governa-
dora Fátima Bezerra para acelerar 
a vinda desse mais novo reforço na 
nossa economia”, afi rmou.

Já o diretor da SR Energia, 
Eduardo Vieira, defendeu o inves-
timento para fomentar o setor eó-
lico: “Para que possamos garantir 
a infraestrutura necessária para a 
instalação de parques com torres 
de suporte em concreto precisamos 
aproximar a indústria, reduzindo 
custos e ampliando a capacidade 
de construção”, pontuou.

Senador Jean Paul: “Setor oferta empregos que emancipam a mão de obra potiguar”

Jean Paul articula 
instalação de fábrica do 
setor eólico com geração 
de 450 empregos no RN
INVESTIMENTO | Senador 
do PT viabiliza atração de 
empresa para investir cerca 
de 30 milhões de reais no 
RN, que vai gerar empregos 
diretos e indiretos no Estado

Já conversei com o prefeito 
de Lajes, Felipe Menezes, 
e estou em diálogo junto 
à governadora Fátima 
Bezerra para acelerar a 
vinda desse mais novo 
reforço na nossa economia”

“
JEAN PAUL 
SENADOR PT/RN
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Fora 
O ministro Rogério Marinho, 

em conversa com aliados, admi-
te que pode fi car sem disputar 
mandato em 2022, caso não seja 
candidato a senador. Rogério foi 
aconselhado a disputar cadeira de 
deputado Federal. Não quer nem 
ouvir falar.

Candidatura 
Situação semelhante é a do 

ministro Fábio Faria, que já decla-
rou publicamente que não dispu-
tará outro cargo que não seja o de 
senador. É um povo desprovido 
de vaidade e cheio de desprendi-
mento. 

Ordem 
Por falar em desprendimento, 

louve-se a renúncia das advoga-
das Marisa e Rossana, que desisti-
ram do projeto pessoal em nome 
da união da oposição. As saias 
unidas provocaram medo na atu-
al gestão. Tem que ver isso aí.

Salário
Volume de recursos extremamen-

te expressivo o que será quitado pela 
governadora Fátima Bezerra em sa-
lários atrasados. Cerca de 1 bilhão de 
reais. 

Discurso
O fato é que Fátima marca um 

golaço ao quitar atrasados e manter 
sua folha em dia. Porém, no aspecto 
eleitoral, pagar em dia não sustenta 
uma campanha. O contrário derruba 
qualquer gestão. 

Pobreza
Se Fátima terá um discurso consis-

tente de ter pago o atrasado do funcio-
nalismo, a oposição poderá usar o au-
mento da pobreza no RN. Foi na atual 
gestão, de 2019 a janeiro de 2021, que 
a pobreza aumentou no Estado. Cerca 
de 600 mil pessoas vivem com até 150 
reais por mês. 

Manifestações 
A contabilidade idiota de qual 

manifestação tem mais gente, não 
leva em consideração quem não foi, 
quem está em silêncio. É esse univer-
so que decide a eleição. 

Estadual 
O vereador Felipe Alves pavi-

menta sua candidatura a deputado 
Estadual. Fará dobradinha com o 
ex-governador Garibaldi Filho como 
Federal.

Pesquisa
O comunicador Luiz Almir vem 

aparecendo bem nas pesquisas para 
deputado Estadual. Analisa em qual 
partido irá assinar fi cha de fi liação 
que possa viabilizar sua vitória.

Fraldas
A prefeitura de Guamaré com-

prou 100 mil fraldas a uma locadora 
de veículos, que tem como atividade 
principal a venda de bebidas e fun-
ciona numa distribuidora de água 
mineral em Parnamirim. O que é que 
tá havendo?

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Uma verdadeira tragédia, só 
de folhas salariais atrasa-
das, herdamos uma dívida 

de quase R$ 1 bilhão, e tínhamos ape-
nas R$ 3 milhões nos cofres do Estado 
e vamos quitar tudo”, afi rmou a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT), ao revelar 
como recebeu o governo do Estado 
em janeiro de 2019. Em entrevista à 
TV Ponta Negra nesta segunda-feira 
(13), ela falou como a gestão conseguiu 
contornar os problemas herdados 
e as medidas adotadas para isso, os 
investimentos em segurança pública, 
sua percepção sobre a CPI da Covid 
da Assembleia Legislativa e a política 
nacional.

Fátima afi rmou que o Estado qui-
tará a dívida bilionária com recursos 
próprios, levantados após a adoção 
de medidas austeras, como corte de 
despesas consideradas supérfl uas, 
revisão de contratos e diárias e cria-
ção do Comitê de Gestão e Efi ciência, 
que inclui profi ssionais das áreas de 

economia, planejamento, tributação e 
administração, além do Gabinete Civil 
e Procuradoria Geral do Estado (PGE).

“Isso é gestão, com foco, planeja-
mento e uma equipe competente e de 
sensibilidade social. Tivemos medidas 
duras, mas garantimos que não tivesse 
demissão de servidores ou aumento 
da carga tributária. Sem repasse fede-
ral, pois o que o governo federal fez em 
2020 foi compensar as perdas que Es-
tados e municípios tiveram em função 
da pandemia.

Afi rmou que a última parcela do 
13º salário de 2018, prevista para no-
vembro, foi antecipada para esse mês 
e que o 13º deste ano, bem como a fo-
lha de dezembro de 2018, serão pagos 
a partir de janeiro próximo. “Palavra 
dada é palavra cumprida. Hoje, o servi-
dor público potiguar tem seu calendá-
rio de pagamento, inclusive das folhas 
que restam. Se fomos capazes, com 
recursos próprios e com pandemia, de 
conseguirmos R$ 1 bilhão para pagar 
as dívidas da gestão anterior, imagine 
em uma segunda gestão, o quanto po-
demos ampliar a capacidade de inves-
timentos. Imagine se não tivéssemos 
encontrado essa dívida, se tivéssemos 
usando esses recursos para investir em 
outras áreas?”, questionou.  

Fátima ressaltou o trabalho de 
recuperação da capacidade de in-
vestimento do Rio Grande do Norte, 
com a modernização das políticas 
de incentivos fi scais, o Programa de 

Estímulo ao Desenvolvimento Indus-
trial do RN (Proedi) , o regime especial 
para o setor de serviços, políticas de 
recuperação fi scal, recuperação da 
dívida ativa e o Programa de Recupe-
ração Fiscal (Refi s). Citou ainda que o 
RN será o primeiro estado brasileiro a 
instalar um parque eólico off shore no 
mar, um investimento de R$ 18 bilhões 
e expectativa de geração de cinco mil 
empregos.

Avaliação da CPI da Covid
“O Governo não tem absoluta-

mente nada a temer, está pronto para 
prestar os esclarecimentos necessá-
rios. O Governo está muito tranqui-
lo da licitude dos atos, sabemos da 
honestidade da nossa equipe, somos 

transparentes”, disse a governadora, 
sobre a CPI da Covid. Ela explicou ain-
da que, referente ao imbróglio dos res-
piradores, o Estado acionou a Justiça 
para reaver os recursos e reparar o pre-
juízo sofrido pelo Consórcio Nordeste.

“É preciso levar em consideração 
que o enfrentamento da pandemia se 
deu em um contexto de emergência 
sanitária. O que você faria no meu 
lugar? Naquele momento não tinha 
respirador nenhum. Sabe quando o 
governo federal mandou os respira-
dores? Em junho, mas já tinha gente 
precisando de respirador em março. 
Fizemos o contrato de boa-fé, levamos 
um calote e todas as providências es-
tão em âmbito judicial para reaver o 
prejuízo que o Estado teve com o ca-

lote”, falou.
Fátima disse também que foram 

adotadas medidas sanitárias duras, 
muitas vezes incompreendidas, mas 
que tinham que ser feitas por causa 
da transmissibilidade da doença. E 
destacou o trabalho dos servidores da 
saúde. “Quero expressar minha grati-
dão aos servidores da linha de frente, 
quantas vidas foram salvas graças ao 
trabalho e abnegação deles no enfren-
tamento à pandemia? Montar toda 
aquela rede assistencial, em meio à cri-
se de desabastecimento de remédios, 
insumos e materiais, equipamentos e 
até de pessoal, todo o estresse e exaus-
tão que viveram”.

Investimentos em 
segurança pública

Questionada sobre a crise na 
segurança pública potiguar, Fátima 
respondeu: “Temos feito muitos inves-
timentos em segurança pública, com 
melhorias nas condições de trabalho, 
aquisição de equipamentos, viaturas, 
instrumentos e nomeação de mais de 
mil policiais militares até o momen-
to e outras 299 para 2022, concurso 
público para Polícia Civil, Instituto 
Técnico Científi co de Polícia (Itep) e 
Corpo de Bombeiros, além de mais de 
oito mil promoções na área. Isso tem 
tido resultado, porque o RN não é mais 
o Estado que aparecia como o mais 
violento do país, conseguimos reduzir, 
mas ainda temos o que avançar”.

“Herdamos uma tragédia. R$ 1 bilhão 
em salários atrasados e vamos quitar”
DESAFIO | Governadora 
Fátima Bezerra afirma que 
herança financeira pesada 
dificultou investimentos em 
outras áreas para priorizar 
pagamento dos servidores

Fátima: “Palavra dada é palavra cumprida. Hoje, o servidor tem seu calendário”

Veludo, aqui pra 
nós, tu acredita no 

recuo do Bozo?
Xandão, isso é tudo 

migué! Ele tá doido é pra 
lascar você. 
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Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

A alternativa é aguardar
Após a “Declaração à Nação” 

do presidente Jair Bolsonaro, o 
país vive a expectativa dos resulta-
dos desse gesto de paz política.  A 
dúvida é se a busca do diálogo será 
estável, ou passageira. De agora 
por diante, o governo terá que 
administrar junto aos seus apoia-
dores fanáticos, a recusa que eles 
manifestaram em redes sociais de 
aceitar a decisão presidencial.

Ministério- Na equipe de gover-
no há discordâncias. O ministro 

Onix Lorenzoni, que fala pela ala 
radical, defende que o presidente 
não poderia voltar atrás e que a 
radicalização deveria ser mantida, 
“como pedia a multidão”.

Grandeza - Já Paulo Guedes 
(Economia), Ciro Nogueira (Casa 
Civil), Flávia Arruda (Secretaria de 
Governo) e João Roma (Cidadania), 
opinaram que Bolsonaro deve agir 
com grandeza política, buscar o 
diálogo com os adversários e até 
admitir que praticou excessos.

Troca
O senador David Alcolum-

bre, que presidiu o senado, 
trabalha nos bastidores para 
inviabilizar a indicação de An-
dré Mendonça para a vaga do 
STF. Ele força a indicação de 
Augusto Aras, atual Procurador 
da República.

PT
Com a recusa de participar 

das manifestações do último 
domingo, numa linha de união 
das oposições, o PT deixou cla-
ro que não aceitará alternativa 
que não seja a união em torno 
de sua liderança e da campanha 
de Lula

Impeachment
O presidente da Câmara, 

Arthur Lira, no seu pronuncia-
mento público, não falou em 
impeachment. Mas disse ao 
presidente que, naquela situa-
ção, não sabia até quando con-
seguiria manter na gaveta os 
mais de 130 pedidos recebidos.

Temer
Há quem admita, que o 

papel de “pacifi cador” exer-
cido por Michel Temer, tem o 
objetivo de viabilizá-lo como a 
alternativa da terceira via à pre-
sidência da República.

STF
Propaga-se, que na intimi-

dade, Bolsonaro diz que dos 
dez ministros do STF só três 
se salvam: Dias Toff oli, Gilmar 
Mendes e Nunes Marques. 

Perigo
Em 2050 poderá haver mais 

plástico do que peixe no mar. 
Um alerta impossível de igno-
rar. A poluição marítima, cau-

sada por detritos plásticos, afe-
ta os ecossistemas marinhos, o 
turismo e a saúde humana. O 
mar cobre a maior parte da sua 
superfície (cerca de 70%). Por 
essas razões, a ONU tem se pre-
ocupado com os oceanos.

Lula
O ex-presidente anuncia 

que irá se casar com namora-
da a “Janja”, que ele chama de 
“Janjinha”. Se ele for eleito, o 
Brasil terá a “Dona Janja” como 
primeira-dama.

Aviação
A Air France e KLM anun-

ciaram perdas de 7,1 bilhões de 
euros em 2020, um resultado 
“sem precedentes”. A pandemia 
privou o grupo de dois terços 
dos clientes.

Comércio
A ONU prevê que o comér-

cio global irá desacelerar em 
2021, sendo 1,5% no comércio 
de bens e 7% no comércio de 
serviços, sobretudo pacotes 
de viagens.   Os “lockdowns” já 
fi zeram o comércio despencar 
15%, em meados de 2020.

Combustíveis
A procura mundial de petró-

leo deverá continuar a aumen-
tar até ao fi nal do ano, apesar de 
se antever uma ligeira desacele-
ração do ritmo de crescimento 
a partir de outubro. É o anuncio 
de que os preços não cairão.

Segunda dose
As provas científi cas não 

apoiam o reforço da vacina 
contra a covid-19. Insistem que 
a prioridade deve ser reduzir a 
quantidade de pessoas não va-
cinadas.

Olho aberto

Militares
O grupo militar do Planalto calou. Apenas, observa. Aguardar os 

acontecimentos é a alternativa!

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“O que se sabe e que já é pú-
blico é que foram desvia-
dos 48 milhões de reais 

do bolso do povo nordestino, sendo 
5 milhões do Rio Grande do Norte, 
que pretendia adquirir 30 respira-
dores. Há uma confi ssão, por parte 
de Cristiana Prestes Taddeo, de que 
pelo menos 12 milhões seriam para 
o pagamento de propinas destinadas 
a pessoas do Consórcio Nordeste 
e do quadro de funcionários do PT 
no governo da Bahia”. Foi com essas 
palavras que o deputado estadual e 
presidente da CPI da Covid-19 no RN, 
Kelps Lima (Solidariedade), detalhou 
nesta segunda-feira (13) em entrevis-
ta ao AGORA RN, a quantia de verbas 
públicas que estão sob investigação 
com indícios de fraudes em um dos 
contratos envolvendo o Consórcio 
Nordeste: a compra de 300 respirado-
res para o atendimento de pacientes 
vítimas do novo coronavírus, mas 
que nunca foram entregues.

Segundo o Kelps, A CPI da Co-
vid-19 na Assembleia Legislativa do 
RN, convocou o secretário executivo 
do Consórcio Nordeste, Carlos Ga-
bas, para depor no dia 6 de outubro 
sobre os milhões gastos na compra 
desses equipamentos, porém o pre-
sidente da CPI no RN, não descarta 
a probabilidade de que a oitiva de 
Gabas possa ser agendada para ou-
tra data: “É possível que até quarta-
-feira (15) a gente coloque a data um 
pouco mais para frente, tendo em 
vista que a senhora Cristiana Pres-

tes também foi intimada e o ideal 
é ouvi-la antes dele, já que ela fez 
uma delação premiada no processo 
do escândalo da compra dos respi-
radores pelo Consórcio Nordeste”, 
explicou Kelps Lima. 

De acordo com o presidente da 
CPI da Covid-19 no RN: “Nós já es-
tamos com o endereço da senhora 
Cristiana Prestes Taddeo, já envia-
mos a intimação e estamos apenas 
aguardando resposta para agendar 
a data, mas queremos isso o mais 
rápido possível. Ela confessou o cri-
me, em todos os seus detalhes, nós 
queremos apurar esses elementos 
no depoimento dela”. 

Segundo Kelps, a quebra de sigi-
lo bancário da Secretaria de Saúde 
Pública do Rio Grande do Norte (Se-
sap) começou a ser analisada nesta 
segunda-feira: “São dados sigilosos 
e a gente ainda não pode passar 
nenhuma informação ao público”, 
explicou.

De acordo com o deputado esta-
dual, o trabalho da CPI será bastante 

útil para a sociedade potiguar, tanto 
para encaminhar punição a quem 
descumpriu a lei nos contratos de 
aquisição de equipamentos de en-
frentamento a pandemia do novo 
coronavírus, como também para 
melhorar os procedimentos admi-
nistrativos na Secretaria de Saúde 
do Estado e demais órgãos públi-
cos: “Esperamos levantar provas e 
pedir o indiciamento ao Ministério 
Público Federal, Polícia Federal e 
ao Ministério Público Estadual, das 
pessoas envolvidas em atos de im-
probidade administrativa e corrup-
ção, como também fazer sugestões, 
seja por meio de Projetos de Lei ou  
recomendações ao governo do Rio 
Grande do Norte, para melhorar os 
processos de compra, armazena-
mento e distribuição”, declarou. 

Para Kelps Lima, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito ainda tem 
uma longa caminhada pela frente: 
“Segue os meses de setembro, ou-
tubro e novembro solicitando docu-
mentos, pedindo quebras de sigilos, 
ouvindo depoimentos e, na primeira 
semana de dezembro, será apresen-
tado e analisado o relatório da CPI”, 
detalhou Kelps.

Cronograma da CPI 
Nesta semana, os trabalhos da 

Comissão Parlamentar de Inqué-
rito da Covid-19 no Rio Grande do 
Norte, vão focar no contrato entre 
o governo do Rio Grande do Norte 
e uma empresa para a prestação de 
serviços sanitários em ambulâncias 
durante a pandemia: “Quarta-feira 
(15) teremos depoimentos referen-
tes ao contrato do Governo do Es-
tado na aquisição de ambulâncias 
para transporte de pacientes com 
suspeita ou diagnosticados com o 
coronavírus. Já na quinta-feira (16) 
será uma reunião a portas fechadas, 
para análise de documentos”, fi nali-
zou Kelps Lima.

Kelps Lima: “Foram desviados 5 
milhões do bolso do povo do RN”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Kelps, sobre depoimento da delatora: “Já estamos com o endereço de Cristiana Prestes Taddeo, enviamos a intimação”  

INVESTIGAÇÃO | Presidente 
da CPI da Covid afirma que 
Comissão vai ouvir mulher 
que fez delação premiada 
sobre respiradores

Esperamos levantar 
provas e pedir o 
indiciamento ao Ministério 
Público Federal, Polícia 
Federal e ao Ministério 
Público Estadual, das 
pessoas envolvidas em 
atos de improbidade 
administrativa e 
corrupção”

“
KELPS LIMA
PRESIDENTE DA CPI
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A mudança de distribuição das “sobras” eleitorais

Na semana passada, a Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei 783/21, do Senado, 
que condiciona a distribuição de vagas em 

cargos proporcionais (deputados federais, estadu-
ais e vereadores) a partidos com um limite mínimo 
de votos obtidos. O projeto retorna ao Senado para 
nova votação, por ter sido alterado pelos deputados.

O texto muda a regra de distribuição das chama-
das “sobras”, que são as vagas não preenchidas pelos 
critérios do sistema proporcional. Nesse sistema, é 
levado em conta o total de votos obtidos pelo par-
tido (todos os candidatos e na legenda) em razão de 
todos os votos válidos.

Segundo o substitutivo aprovado, poderão con-
correr à distribuição das sobras de vagas apenas os 
candidatos que tiverem obtido votos mínimos equi-
valentes a 20% do quociente eleitoral e os partidos 
que obtiverem um mínimo de 80% desse quociente. 
A proposta original previa 70% para os partidos e 
não impunha um limite para os candidatos indivi-
dualmente.

O quociente eleitoral é um número encontrado 
pela divisão do número de votos válidos pelo núme-
ro de lugares a preencher em cada circunscrição elei-
toral (Câmara dos Deputados, Assembleias Legisla-
tivas e Câmaras Municipais), desprezada a fração.

Atualmente, todos os partidos que tenham 
participado das eleições, independentemente do 
número de votos, podem participar da distribuição 
das sobras. Antes de 2017, somente participavam 
das sobras os partidos que atingissem o quociente 
eleitoral. Se nenhum partido alcançar o quociente 
citado, serão considerados eleitos os mais votados 
na ordem de votação.

O texto muda ainda a quantidade de candidatos 
que cada partido pode registrar para esses cargos 
proporcionais. Atualmente, cada partido pode regis-
trar até 150% do número de vagas a preencher. Esse 
número passa para 100% das vagas mais um. Ou 
seja, no Rio Grande do Norte que tem 8 vagas para 
deputado federal, cada partido pode lançar até 16 
candidatos.

Calculadora 
No Rio Grande do Norte, can-

didatos que pretendem vencer as 
Eleições 2022 com menos de 20 
mil votos podem fi car como su-
plentes. As novas regras eleitorais 
que estão se desenhando prome-
tem difi cultar quem tem menos 
votos e confi a no voto de legenda. 
Em 2018, os deputados Ubaldo 
Fernandes, Sandro Pimentel e 
Allyson Bezerra tiveram cerca de 
20 mil votos cada e foram eleitos 
em diferentes coligações.

Fusão
Frustrada a negociação com 

o PP, o PSL caminha para forma-
lizar a fusão com o DEM ainda 
neste mês. Se tudo acontecer 
bem, a nova legenda será titular 
da maior fatia dos fundos parti-
dário e eleitoral nas eleições de 
2022. A avaliação reservada de 
integrantes do DEM e do PSL é 
que a união benefi ciaria a am-

bos: o PSL tem dinheiro e tem-
po de TV, mas não conta com 
quadros fortes para eleger uma 
bancada do mesmo tamanho no 
ano que vem, enquanto o DEM 
tem puxadores de voto e uma 
estrutura forte nos Estados, mas 
poucos recursos em caixa. A fu-
são ainda enfrenta resistências 
no DEM.

Fusão no RN
A questão do DEM e PSL se 

unirem não garante hoje a presen-
ça das atuais forças no partido. O 
deputado federal Girão deve sair 
do PSL até janeiro, quando abre a 
janela partidária. Já o ex-senador 
José Agripino Maia não preten-
de disputar em 2022 e pensa em 
entregar o bastão ao presidente 
da Câmara Municipal, vereador 
Paulinho Freire. Caso o comando 
nacional seja do PSL, não se sabe 
se Paulinho terá a indicação em 
solo potiguar.

AGORA RN
DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

O vice governador Antenor 
Roberto (PC do B), con-
cedeu entrevista exclusiva 

ao jornal Agora RN. Falou sobre a 
gestão Fátima Bezerra, controle 
de contas e sobre a possiblidade 
de aliança do MDB com PT, situ-
ação que pode comprometer sua 
cadeira de vice governador nas 
eleições do ano que vem.

Jornal Agora RN - De que forma o 
senhor analisa essa possibilidade 
de aliança do PT com o MDB no 
RN? Como o PC do B, vê essa pos-
sibilidade?

Antenor Roberto: Nas eleições 
do ano que vem, não podemos 
pensar que a governadora ou Lu-
la, tenham condições de fechar 
uma chapa, seja para o Senado, 
seja para vice, sem aliança. É com 
formação de aliança que dá esse 
desenho. Eu acho que Lula fez 
certo em visitar o ex-governador 
Garibaldi, que fez parte do gover-
no dele. Se o MDB não tiver can-
didato próprio, regionalmente, 
Lula terá apoio do MDB. O PC do 
B não tem difi culdade de aliança 
com nenhum partido. Já fi zemos 
inclusive aliança com o MDB no 
período da redemocratização. Se 
mais partidos vão ou não apoiar 
Fátima, uma situação que cami-
nha em função das conquistas 

dela como gestora, as pesquisas 
mostram isso. Isso pode atrair 
outros partidos. Vamos esperar 
as mudanças, mas não temos 
problemas de relacionamento 
com ninguém.

Jornal Agora RN- Como o gover-
no tem feito para organizar as 
contas do Estado e pagar a folha 
em dia?

Antenor Roberto: O governo 
tem reorganizado as contas, fei-
to auditorias em contratos, e es-
tá conseguindo deixar as contas 
em dia. Temos um secretariado 
técnico e que trabalha junto, 
isso facilita muito. Atrelado a 
tudo isso ainda tivemos a pan-
demia, onde tudo teve que ser 
readaptado. Fátima conseguiu 
aumentar o efetivo da Polícia, 
que há mais de 15 anos não ti-
nha investimento em pessoal, 
anunciou mais concursos para 
o próximo ano, dentre outras 
coisas, isso se faz com gestão. 
Nessa pandemia não criamos 
hospitais de campanha, mas 
criamos leitos que irão fi car pa-
ra atender as regionais. 

Jornal Agora RN - De uma forma 
geral como o governo analisa o 
andamento das duas CPIs que 
tramitam na Assembleia legisla-
tiva?

Antenor Roberto: As CPIs vão 
mostrar que o governo está tra-

balhando de forma correta. A da 
Arena das Dunas vai trazer ao 
Estado uma autonomia que não 
tínhamos, o local realiza eventos, 
ganha com isso e o governo só 
arca com a parcela que foi fi rma-
da no contrato. Independente da 
CPI, nós já reestabelecemos esse 
controle. Sobre a CPI da Covid, 
existe esse momento de espuma 
de protagonismo por partes de 
alguns parlamentares, mas nós 

estamos tranquilos, porque, nes-
ses processos que estão dizendo 
que houve direcionamento, era 
impossível, porque esses pro-
cessos foram discutidos com 
os órgãos de controle. Agora, 
se pessoas de fora fi zeram isso 
e usaram de má fé, o tempo vai 
mostrar. Existe uma coisa cha-
mada guerra de mercado que se 
deu em função da oferta e da pro-
cura por produtos hospitalares 

e de medicamentos. A oferta era 
menor que a procura, o mercado 
tinha uma pressão de demanda 
e se aproveitava disso para au-
mentar os valores. Ou fazíamos 
os contratos ou íamos perder 
muitas vidas, e nos cercamos de 
toda segurança jurídica através 
da PGE, Control e SESAP. No fi nal 
de toda essa espuma política, va-
mos mostrar que todos os nossos 
contratos estão legais.

Jornal Agora RN - De que forma o 
senhor analisa as manifestações 
que vêm ocorrendo no Brasil, pró 
e contra o presidente?

Antenor Roberto: O 7 de setem-
bro foi um momento de mobi-
lizações daqueles que acompa-
nham o presidente e afrontam o 
Estado Democrático de Direito, 
as nossas instituições e até ame-
aças ao Supremo. Isso durou 
menos de 24 horas, mostrou que 
nossas instituições estão com um 
grau de maturidade para resistir 
diante desses ataques golpistas. 
É tanto que o presidente recuou 
rapidamente e desconstruiu o 
discurso pelo qual mobilizou to-
das aquelas massas. O movimen-
to foi um tiro no pé, o presidente 
recuou, com isso vários setores 
se fortaleceram e formaram uma 
ampla frente por parte dos que 
apoiaram Bolsonaro, formada 
por uma juventude envelhecida 
nas ideias. 

Antenor admite que em 2022 Fátima 
precisa de aliança para vice e Senado
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

AVISO AOS LICITANTES
PROCESSO Nº 02610007.001790/2021-15

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 
29/09/2021, às 09:00 (nove) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, 
para contratação de empresa de construção para a conclusão da Unidade Didática de 
Processamento de Carnes-UDPC em Pedro Avelino/RN. O edital com as demais 
especificações encontra-se à disposição com a CPL/EMATER, através do e-mail: 
cplemater.rn@gmail.com.

Natal, 13 de setembro de 2021
Wadme Inácio Bezerra 

Presidente da CPL-EMATER-RN

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

AVISO AOS LICITANTES
PROCESSO Nº 02610007.1789/2021-91

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 
29/09/2021, às 10:30 (dez e trinta) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2021, para contratação de empresa de construção para a conclusão da Unidade 
Didática de Processamento de Carnes-UDPC em São José do Seridó/RN. O edital com 
as demais especificações encontra-se à disposição com a CPL/EMATER, através do e-
mail: cplemater.rn@gmail.com.

Natal, 13 de setembro de 2021
Wadme Inácio Bezerra 

Presidente da CPL-EMATER-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021
PROCESSO Nº 809001/2021

Objeto: Registro de Preços visando aquisição futura e de forma parcelada de medicamentos 
de A à Z, com o maior desconto percentual sobre a tabela ocial de preços de medicamentos, 
revista abc farma. Tipo: Maior desconto. Data da abertura: 27/09/2021 às 9h. Legislação 
aplicável: Lei nº 10.520/02. Decreto nº 10.024/19. Decreto Municipal nº 03/2019. Lei Complementar 
n° 123/06. Lei nº 8.666/93 e subsidiárias. Local: Portal de Compras Públicas - 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Orçamento: Aberto. Todos os 
e s c l a r e c i m e n t o s  o u  d ú v i d a s  p o d e r ã o  s e r  s o l i c i t a d o s  p e l o  s í t i o 
w w w . p o r t a l d e c o m p r a s p u b l i c a s . c o m . b r .  D i s p o n i b i l i d a d e  d o  e d i t a l : 
www.portaldecompraspublicas.com.br - http://licitafacil.tce.rn.gov.br.

Serrinha/RN, 13 de setembro de 2021
Samuel Duarte de Souza

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 827004/2021

O Município de Serrinha/RN, torna público que realizará Licitação Pública na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS pelo regime de menor preço global, com o objetivo: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DEZ 
UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS COM ÁREA DE 
44,98M². A sessão, apenas para abertura dos envelopes de Habilitação, ocorrerá às 09h30min 
do dia 29/09/2021. Os interessados poderão entregar os envelopes de Credenciamento; 
Envelope nº. 01 – HABILITAÇÃO e Envelope nº. 02 – PROPOSTA até a data da sessão. 
Informações, o Edital, anexos e CRC podem ser solicitados através do e-mail: 
licitacoes.pmser@gmail.com.

Serrinha/RN, 13 de setembro de 2021
Joel Pereira da Silva

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 005/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.490/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação no dia 30/09/2021 as 09h00min. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Conforme as especicações 
contidas no Projeto Básico, Anexo I, do referido edital. A quem interessar encontra-se a disposição o 
edital e seus anexos no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, 
Centro, o edital na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com, bem como no 
www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

Lucas Alves Nunes - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
PROCESSO ADM. N° 1.015/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 8.734,60 (Oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta 
centavos). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, Fornecedor a 
empresa: DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA, CNPJ Nº 18.325.996/0001-70. BASE 
LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 015/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho de 
2019, revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 
meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 25/08/2021. CONTRATANTE: João Batista da 
Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: Claudionor Fernandes de Farias Filho, CPF: 
008.669.694-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
PROCESSO ADM. N° 1.015/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 403.207,68 (Quatrocentos e três mil, duzentos e sete reais e sessenta 
e oito centavos). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, Fornecedor a 
empresa: J DE MOURA VALE-ME, CNPJ Nº 11.205.406/0001-27. BASE LEGAL: O presente registro 
tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2021, nos 
termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, revogado o artigo 29 
pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as 
demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses, a partir da sua assinatura. 
Assinaturas em 25/08/2021. CONTRATANTE: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 
e CONTRATADA: Diego Silva de Souza, CPF: 065.078.764-10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
PROCESSO ADM. N° 1.015/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 19.265,10 (Dezenove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dez 
centavos). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, Fornecedor a 
empresa: J B F QUEIROZ OLIVEIRA EIRELI, CNPJ Nº 15.052.431/0001-79. BASE LEGAL: O 
presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
015/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, 
revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 
meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 25/08/2021. CONTRATANTE: João Batista da 
Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: Jaedson Bruno Fernandes Queiroz Oliveira, 
CPF: 105.228.094-30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
PROCESSO ADM. N° 1.015/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN. Valor Total: R$ 47.153,75 (Quarenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais e 
setenta e cinco centavos). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, 
Fornecedor a empresa: SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI, CNPJ Nº 27.390.249/0001-07. 
BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 015/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de 
junho de 2019, revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 
meses, a partir da sua assinatura. Assinaturas em 25/08/2021. CONTRATANTE: João Batista da 
Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04 e CONTRATADA: Fabio Umbelino de Almeida, CPF: 
011.768.694-85.

A pandemia de covid-19 conti-
nua a fazer pressão sobre as 
tarifas aéreas no Brasil. No 

segundo semestre deste ano, obser-
vando só as ligações do Rio Grande 
do Norte com os demais estados 
brasileiros, a tarifa média domésti-
ca foi de R$ 452,70, queda de 22,96% 
na comparação com o mesmo perí-
odo de 2019, quando a tarifa média 
real (atualizada pelo IPCA a junho 
de 2021) foi de R$ 587,62. Os dados 
foram divulgados nesta segunda-
-feira, 13, pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac).

Na comparação com o primeiro 
semestre de 2020, quando a disponi-
bilidade de vôos ainda estava muito 
escassa, a redução na taxa média é 
de 14,3%. Quando comparamos só 
o segundo trimestre (abril a junho), 
a diferença em relação ao ano pas-
sado é de apenas 2,9% para menos, 
com uma média de R$ 423,77.

O número de assentos, por 
outro lado, cresceu 28,4% para 
chegadas ou partidas do RN, com-
parando a primeira metade deste 
ano com a do ano passado, mas 
ainda está bem abaixo do regis-
trado em 2019. Enquanto antes da 
pandemia da covid-19, no período 
de janeiro a junho, foram regis-
trados cerca de 390 mil assentos, 
neste ano foram 290 mil, 100 mil a 
menos, uma diferença de 34%.

No semestre, o yield (ou seja, o 
valor médio pago pelo passageiro 
por quilômetro voado) foi de R$ 
0,21, redução 20,7% em relação ao 
primeiro semestre do ano anterior. 
Na comparação com igual semes-
tre de 2019, entretanto, o indicador 
apresentou queda de 34,3%.

Brasil
Na comparação do segundo tri-

mestre deste ano com o mesmo pe-
ríodo de 2020, a tarifa média domés-
tica apresentou alta de 21,7%. Entre 
abril e junho de 2020, a demanda 
aérea chegou a cair mais de 90% por 
causa da pandemia Segundo o rela-
tório de tarifas da Anac, a alta ocor-
reu paralelamente a um aumento 
no preço do combustível de aviação 
(QAV) de 91,7% no segundo trimes-
tre deste ano, na comparação com o 
mesmo período do ano anterior, e a 
um crescimento maior da demanda 
em relação à oferta.

No último semestre, 8,2% das 

RN: Tarifa aérea média 
doméstica cai 22,96% no 
2º semestre contra 2019
VOOS | Em 2019, antes da 
pandemia, preço médio de 
passagens no Rio Grande do 
Norte estava em R$ 587,62.  
De janeiro a junho de 2021, 
estava em R$ 452,70. 

passagens foram comercializadas 
com tarifas aéreas abaixo de R$ 100 
e 52,4% abaixo de R$ 300. As passa-
gens acima de R$ 1.500 representa-
ram 1,7% do total.

Entre as companhias aéreas 
brasileiras com maior participação 
de mercado – com 99,5% da deman-
da por transporte aéreo doméstico 
de passageiros –, os bilhetes da La-
tam subiram 21,3%, e as tarifas da 
Azul e Gol registraram alta de 18,6% 
e 15,0%, respectivamente e na com-
paração com 2020.

Contexto
Assim como no ano de 2020, 

2021 continua marcado pela pande-
mia da covid-19, cenário em que as 
empresas aéreas mantém reduzida 
a oferta de voos. De acordo com os 
dados estatísticos apresentados à 

ANAC1 referentes ao 2º trimestre de 
2021, a oferta aumentou 368% em 
relação ao mesmo período de 2020, 
mas ainda 44,9% menor que a oferta 
no ano de 2019.

Do confronto dos indicadores 
do 2º trimestre de 2021 relativos aos 
custos mais signifi cativos da indús-
tria com o mesmo período de 2020, 
verifi ca-se que o preço do com-
bustível (QAV) apresentou valores 
superiores ao 2º trimestre de 2020 
enquanto a taxa de câmbio mante-
ve um nível de estabilidade maior.

O combustível está representa-
do nesta análise pelo preço médio 
do querosene de aviação apurado 
pela Agência Nacional do Petróleo – 
ANP2 . Na média do trimestre o va-
lor do litro do querosene de aviação 
fi cou 91,7% superior ao verifi cado 
no mesmo período do ano anterior.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

Em 2021, número de assentos cresceu 28,4% para chegadas ou partidas do RN
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Setembro é conhecido como o 
mês do lançamento dos novos 
smartphones da Apple, e hoje 

deve ser revelado, em um evento 
anunciado pela Apple na semana 
retrasada, o item mais esperado, o 
Iphone 13.

Tradicionalmente, rumores e va-
zamentos sobre a produção dos apa-
relhos circulam meses antes graças a 
informações de analistas do mercado 
- e 2021 não é exceção.

As primeiras informações dão 
conta de que o celular não deve tra-
zer grandes diferenças em relação ao 
iPhone 12, que apresentou novidades 
signifi cativas. No ano passado, por 
exemplo, o celular ganhou a possibi-
lidade de conexão 5G, um design ins-
pirado no iPhone 4 (com laterais mais 
achatadas) e quatro novos tamanhos: 
o iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 
12 Pro e iPhone 12 Pro Max - o que 
também deve acontecer neste ano.

Porém, alguns recursos podem 
surgir para atualizar o modelo de 
2020. Veja o que esperar do iPhone 13:

Câmeras aprimoradas
A câmera é o principal diferencial 

do iPhone, então não é uma surpresa 
que a Apple tente sempre aprimorar 
as lentes do aparelho todo ano.  No 
iPhone 13, os rumores sugerem que 

as câmeras de todos os modelos de-
vem receber o sensor espacial LiDAR, 
utilizado principalmente em realida-
de aumentada e na detecção de pro-
fundidade no ambiente. Também se 
fala que a nova lente ultra-angular irá 
ter maior qualidade de imagem em 
ambientes com pouca luminosidade.

Aliás, as duas lentes traseiras do 
iPhone 13 devem ser posicionadas na 
diagonal, de acordo com vazamentos 
de modelos de testes de fabricantes.

Já o conjunto de câmeras do iPho-
ne 13 Pro Max deve ocupar um maior 
espaço na parte traseira do dispositi-
vo, também segundo vazamentos. No 
aparelho para “profi ssionais”, haverá 
recursos para vídeos em Modo Re-
trato (hoje disponível somente para 
fotos) e um novo formato de arquivo 
direcionado a editores de imagem, 
batizado internamente de ProRes. A 
espessura da lente também pode vir 
maior neste ano.

Baterias
Calcanhar de Aquiles do iPhone, 

a Apple pretende expandir o tama-
nho das baterias do próximo smar-
tphone da empresa, para garantir 
maior independência de energia fora 
da tomada. 

O feito se dará devido a algumas 
economias de espaço interno do apa-

relho, como integração da entrada 
para chips à placa-mãe e a redução 
do entalhe da tela. Com isso, as ba-
terias maiores poderão ser inseridas. 
Isso pode signifi car um aparelho um 
pouco mais pesado e um pouco mais 
espesso do que sua versão anterior.

Tela ‘gamer’
A taxa de atualização da tela do 

iPhone 13 deve ser de 120 Hz, própria 
para games por trazer uma nave-
gação mais fl uida e confortável aos 
olhos — atualmente, apenas o iPad 
Pro possui essa tecnologia, chamada 
de “tela ProMotion”. Outros celulares 
do mercado, como Samsung e Moto-
rola, já trazem esse tipo de solução há 
alguns anos. 

Não se sabe se todos os modelos 
deste ano receberão a taxa de atuali-
zação de 120 Hz, mas acredita-se que 
são dois os candidatos para ganhar o 
recurso: a versão Pro e Pro Max.

Tela Sempre Ligada
Similar ao Apple Watch Series 

6 (apresentado em 2020), o iPhone 
13 pode receber uma Tela Sempre 
Ligada, de acordo com a agência de 
notícias da Bloomberg. O recurso 
permitiria que o smartphone perma-
necesse em descanso, mas com as 
horas e algumas notifi cações acesas o 

tempo inteiro, como um relógio. Este 
é um dos recursos que pode surgir 
com o aumento da bateria no celular.

Entalhe menor
Mesmo com tamanho idêntico 

aos modelos anteriores, o iPhone 13 
deve trazer um entalhe menor na tela 
— isto é, aquele espaço que abriga a 
câmera de selfi e e o leitor de reconhe-
cimento facial (o Face ID). Segundo 
analistas, a façanha seria feita graças 
à unifi cação dos sensores, que ocupa-
ria menos espaço.

O entalhe, apresentado no iPhone 
X, em 2017, incomodou diversos usu-
ários por ser “invasivo” na tela infi nita 
do smartphone, enquanto outras 
fabricantes adotaram soluções mais 
discretas, como um único círculo ou 
mesmo sensores sob a tela.

Armazenamento de 1 TB
O analista Ming-Chi Kuo, conhe-

cido por antecipar diversas novida-
des de Apple, afi rmou no domingo 
que todos os iPhones terão 128 GB 
como armazenamento mínimo de 
memória, abandonando os 64 GB 
vistos no iPhone 12 mini e iPhone 12. 
Além disso, os modelos Pro e Pro Max 
do futuro iPhone 13 poderão ter até 1 
TB de memória, quase dobrando a 
capacidade máxima atual, de 512 GB.

iPhone 13: veja tudo sobre o 
aparelho que deve ser lançado hoje
TECNOLOGIA | Bateria maior, 
câmera sofisticada e sensor 
de profundidade: Apple 
reserva novidade para seu 
principal dispositivo

As atenções do evento 
da Apple estarão 
voltadas para o 
lançamento do iPhone 
13, apesar de toda a 
conversa que aconteceu 
na última semana ter sido 
sobre óculos e carros 
inteligentes

A empresa tem dominado 
o mercado com precisão 
ao trazer a cada ano um 
novo aparelho que vende 
meio milhão de unidades 
por dia e fornecer 40% 
de margem bruta
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Previa de Perfuração Nº 2020-154890/TEC/LPpe-0027, com prazo de validade até 10/09/2023, em favor de 

3 (três) poços petrolíferos de códigos: PTR-DW-01D: 9.409.856,00 mN; 702.910,70 mE; PTR-DW-03D: 9.409.829,60 
mN; 702.886,80 mE; e, PTR-DW-04D: 9.409.863,40 mN; 702.917,00 mE, com produções a serem escoadas para a 
Estação Coletora Satélite de Paturi - ECS-PTR (9.409.794,00 m N; 702.302,00m E).  Localizado no Polo RFQ, 
Campo de Produção de Paturi (PTR), Município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-156982/TEC/RLO-1367, com prazo de validade até 10/09/2024 em 
favor de 1(uma) linhas de surgência aos poços petrolíferos de código 7-ASB-0010DP-RN: 9.388.340,99 mN; 
657.342,22 mE, com 905,15 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Asa Branca 
(9.388.649,00 mN; 657.394,00 mE). Localizado Polo RFQ, Campo de Produção de Asa Branca (ASB), Felipe 
Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161077/TEC/RLO-0452, com prazo de validade até 10/09/2024, em 
favor de 12 (doze) poços petrolíferos de código: 1-TM-0002-RN: 9.405.431,95 mN; 657.039,89 mE; 3-TM-0003-RN: 
9.405.234,85 mN; 657.857,79 mE; 7-TM-0004-RN: 9.405.295,25 mN; 656.656,78 mE; 7-TM-0005-RN: 9.405.020,05 
mN; 657.152,95 mE; 7-TM-0006-RN: 9.404.910,35 mN; 656.766,69 mE; 7-TM-0007-RN: 9.405.514,45 mN; 
657.426,29 mE; 7-TM-0008-RN: 9.404.524,34 mN; 656.877,29 mE; 7-TM-0012-RN: 9.405.189,85 mN; 657.462,69 
mE; 7-TM-0014-RN: 9.404.593,44 mN; 657.266,09 mE; 7-TM-0015-RN: 9.405.157,48 mN; 656.905,41 mE; 7-TM-
0016-RN: 9.405.263,32 mN; 657.297,93 mE; e, 7-TM-0017-RN: 9.405.376,87 mN; 657.673,77 mE., com as 
produções escoadas para a Estação Coletora de Três Marias (ECC) TM - CENTRAL (9.404.969,41 mN; 657.138,85 
mE).Localizado Polo RFQ, Campo de Produção de Três Marias (TM), Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESC/RS, torna pública, para 
conhecimento dos interessados, a realização da seguinte licitação:

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 124/2021
Objeto: serviços de receptivo em diversas regiões brasileiras, 
compreendendo Pará, Fernando de Noronha, Rio Grande do Norte, São 
Paulo e Tocantins.
Início de recebimento de propostas: 09/09/2021 às 14h
Encerramento de propostas: 21/09/2021 às 10h
Início da disputa: 21/09/2021 às 10h30

Cadastre-se gratuitamente no site https://public.paradigmawbc.com.br/sescrs. 
Os editais poderão ser obtidos a partir das 14h. Dúvidas e informações 
sobre o cadastramento poderão ser dirimidas por meio do 
telefone/WhatsApp (51) 99232-4339. Demais informações pelo e-mail 
cpl@sesc-rs.com.br ou pelos telefones (51) 3375-7186, 3375-7256, 
3375-7350, 3375-7085 e 3375-7089.

AVISO DE LICITAÇÃO

 
 

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

CNPJ: 24.528.820/0001-19  
Rua São José, 2093, Lagoa Nova – Natal/RN 

 CEP: 59064-150 - Contatos: 84 3081-0554/99648-1058 
contatosintern89@gmail.com 

 
EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O Sindicato dos Servidores da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do 

Norte – SINTERN convoca conforme disposições estatutárias, seus associados para Assembleia Geral a 
realizar-se no dia 20 de setembro de 2021 (segunda-feira), na sede do SINTERN, na Rua São José, 2093, 
Lagoa Nova - Natal/RN, às 09h em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos filiados e em segunda e 
última convocação às 10h, com qualquer número de associados presentes, para deliberar a seguinte pauta:  

1- Eleições do SINTERN triênio 2022/2024 
 

João Luiz Pereira Pinto 
Presidente do SINTERN 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
8ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 5º Andar, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
 
0833858-33.2016.8.20.5001 
[Cláusula Penal, Compra e Venda] 
AUTOR:   SHINDE   UMESH   VINAY, LOR   LEE   SIANG,   LEE   CHOONG   JEE,   DANIEL   FONG,   TEO   SOO   
CHENG STEPHANIE, LEE BEE ING, CHIANG KOK KEONG, CHEONG HONG CHEK, OUH ENG LIEH, TAN SOH 
KHOON MABEL, CHEN KA CHEE, DESMOND ANG HIN SAN, RACHEL TAN GAIK LOOI, DENG CAIHONG, DANNY 
MAH CHEOK SUM, YONG S FOONG, JESSICA P T H, AGNES CHAN SOU HARN, LIM SOON HOCK, LIM YEW HOE, 
CHEOW PEE SHING, CHEOW PEE YONG DORIS, TAN BENG HUI, YONG YOON ING, NG SEOW KENG, LIM MAY 
YING, WONG FOOK KEEN ROBERT, CHANG MUN KUM CHRISTINA, NG KHENG SIANG, TAN KEY, CHOONG YIH 
LI, LEE HOOI HIAN, CHUA YEK, WONG ZEE KUAN, FREDERICK NEO CHU YEOW, FOO KOK JONG, TENG KENG 
KWEE, LEE AY LING, KANG CHEE BOON 
RÉU: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
FINALIDADE: Citação de ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA – ME CNPJ: 14.049.723/0001-90, por 
representante, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY CPF: 017.454.496-04, GABRIELA MEDEIROS DE 
OLIVEIRA CPF: 051.386.034-77, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação 
no prazo de 15 dias, contados a partir da fluência do prazo previsto neste edital (VINTE DIAS), com a primeira 
publicação, nos termos da petição inicial, cuja cópia se encontra nesta secretaria, no endereço supra, à disposição da 
interessada. 
ADVERTÊNCIA: se não contestados, especificamente, os fatos afirmados pela parte autora na petição inicial serão 
presumidos como verdadeiros (art. 344 do NCPC) e será nomeado curador especial (art. 257, inc. IV). 
 

Natal, 13 de julho de 2020. 
 

ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA 
Juíza de Direito 

 
Assinado eletronicamente por: ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA 
PEREIRA 
21/07/2020 09:41:09 
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 57836517 

20072109410912300000055554384 

 
 

OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ – MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP: 59.420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 

                                        Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo    
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
essa Serventia, aos 30.08.2021, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por ALZINEIDE 
FERNANDES PEREIRA, brasileira, natural de Ruy Barbosa/RN, nascida em 25/05/1975, filha de Jorge Fernandes 
Pereira e Alzira Josefa Fernandes, agricultora, portadora do RG nº 004.093.783 SSP/RN, expedido em 12/08/2019 e do 
CPF nº 672.070.064-20, agricultora, em união estável com o Sr. Edimilson Augusto da Silva, brasileiro, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascido em 13/05/1964, filho de Francisco Augusto da Silva e Tereza Antônia da Conceição, agricultor, 
portador do RG nº 690.898-ITEP/RN, expedido em 25/09/2017 e do CPF nº 672.070.064-20, ambos com endereço para 
correspondência no Povoado Fontainha, 23, área rural, Ruy Barbosa/RN, CEP: 59420-000, (Processo nº 39/2021) 
referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO FONTAINHA” Gleba 1,  localizado em área 
rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 11,9184 ha, medindo 2.259,46m ; limitando-se ao a) ao NORTE, com o 
SÍTIO FONTAINHA DE FRANCISCO AUGUSTO, localizado no município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do 
Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do ESPOLIO DE FRANCISCO AUGUSTO DA 
SILVA; b) ao SUL, com o SITIO FONTAINHA DE IRIA, localizado no município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande 
do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade da Sra. IRIA FERNANDES PEREIRA, 
agropecuarista, portadora do RG nº 350.073 SSP/RN e do CPF nº 175.494.774-34; c) ao LESTE, com a ESTRADA 
VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN d) ao OESTE, com o SÍTIO FONTAINHA DE 
FRANCISCO AUGUSTO, localizado no município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da 
Comarca de São Tomé, de propriedade do ESPOLIO DE FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA. Os confrontantes 
concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo 
SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, 
tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil 
Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nº 20200324941, ficando os mesmos, 
assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, 
podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital.  ADVERTÊNCIA: 
Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido 
inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de agosto de 2021. A oficiala, 
Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202100947710001405MEC – conferência em 
http://selodigital.tjrn.jus.br 

 
 

OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ – MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP: 59.420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 

                                        Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo    
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
essa Serventia, aos 30.08.2021, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por ALZINEIDE 
FERNANDES PEREIRA, brasileira, natural de Ruy Barbosa/RN, nascida em 25/05/1975, filha de Jorge Fernandes 
Pereira e Alzira Josefa Fernandes, agricultora, portadora do RG nº 004.093.783 SSP/RN, expedido em 12/08/2019 e do 
CPF nº 672.070.064-20, agricultora, em união estável com o Sr. Edimilson Augusto da Silva, brasileiro, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascido em 13/05/1964, filho de Francisco Augusto da Silva e Tereza Antônia da Conceição, agricultor, 
portador do RG nº 690.898-ITEP/RN, expedido em 25/09/2017 e do CPF nº 672.070.064-20, ambos com endereço para 
correspondência no Povoado Fontainha, 23, área rural, Ruy Barbosa/RN, CEP: 59420-000, (Processo nº 40/2021) 
referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO FONTAINHA” Gleba 2,  localizado em área 
rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 5,2509ha, medindo 1.122,15m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO 
FONTAINHA DE FRANCISCO AUGUSTO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, 
Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do ESPÓLIO DE FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA; b) ao 
SUL, com o SITIO FONTAINHA DE IRIA, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, 
Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade da Sra. IRIA FERNANDES PEREIRA, agropecuarista, 
portadora do RG nº 350.073 SSP/RN e do CPF nº 200.319.554-87; c) ao LESTE,  com o SÍTIO PEREIRO, localizado no 
município de Ruy Barbosa/RN, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário de São Tomé, de propriedade  do Sr. 
JOSÉ BASÍLIO, agropecuarista, portador do RG nº 483072 SSP/RN e do CPF/MF nº 296.830.414-34; d) ao OESTE, 
com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as 
demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno 
demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme 
caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando 
Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nº 20200324941, ficando os mesmos, assim como com 
seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo 
manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital.  ADVERTÊNCIA: Não 
havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 
conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de agosto de 2021. A oficiala, Patrícia 
Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202100947710001405MEC – conferência em 
http://selodigital.tjrn.jus.br. 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
GREEN MINERAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 06.209.237/0001-63, torna público que está 
requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte, a LICENÇA SIMPLIFICADA–LS, da atividade de extração de gema e metais preciosos, com volume de 
60 m3/mês em uma área de 9,22 hectares, na vila Panatis nos municípios de Tenente Ananias e Marcelino 
Vieira/RN. 

Bettine Rebouças de Paiva 
CPF: 924.381.993-34 

Sócio Gerente 

Sindicato 
denuncia atraso 
de salários de 
terceirizados

GOVERNO DO RN

O Sindicato dos Servido-
res em Saúde do Estado 
do Rio Grande do Norte 

(Sindsaúde), por meio de seu site, 
publicou denúncia dos trabalha-
dores terceirizados da empresa 
SAFE, que estariam sem receber 
férias atrasadas, salários e vale 
transportes, porque o Governo 
do RN não teria repassado os 
recursos. Confi ra, abaixo, entre 
aspas, a postagem:

“Todos os meses os trabalha-
dores terceirizados da saúde que 
prestam serviços como maquei-
ros, higienização e limpeza, como 
também no setor de nutrição dos 
hospitais públicos do Rio Gran-
de do Norte, incluindo o maior 
hospital do Estado, o Walfredo 
Gurgel, enfrentam um verdadeiro 
pesadelo para terem seus direitos 
respeitados e garantidos. E neste 
mês de setembro não seria dife-
rente, e o problema voltou a se 
repetir mais uma vez.

Isso porque, muitos desses 
trabalhadores estão com quatro 
férias atrasadas, além de vale 
transporte e salários atrasados, 
trabalhando em péssimas condi-
ções, sem data certa para receber 
seus proventos, sendo castigados 
pela empresa e pela Secretaria de 
Saúde do RN. Por conta do pro-
blema recorrente, mensalmente 
esses profi ssionais ameaçam 
e já chegaram a decretar greve 
repetidas vezes, mas até hoje o 
pagamento dos atrasados desses 
terceirizados não foi resolvido. 
Ao ser questionada, a SAFE alega 
que o Governo não repassou os 
valores para a quitação dos débi-
tos com os trabalhadores, por ou-
tro lado a SESAP afi rma que está 
em dia com a empresa, enquanto 
um joga a culpa para o outro, 
quem continua sendo penalizado 
são os profi ssionais. 

Em um breve relato recebido 
pelo Sindsaúde/RN, um maquei-
ro que presta serviços pela em-
presa e que não quis se identifi car, 
falou sobre o verdadeiro aprofun-
damento da precarização dos tra-
balhadores terceirizados, “alguns 
de nós estão com três e outros 
com  quatro  férias atrasadas. O 
que signifi ca que têm trabalha-
dor que estão esses anos todos 
gozando as férias sem receber a 
remuneração equivalente ao 1/3 
de férias”, afi rma o trabalhador.”

A reportagem do Agora RN 
entrou em contato com a asses-
soria de comunicação do gover-
no do Estado, às 17:33H desta 
segunda 13, questionando acerca 
de publicação do Sindicato, mas 
até o fechamento desta edição, 
nenhuma resposta foi enviada.

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
HERIBERTO ARCANJO DE OLIVEIRA, CPF: 106.019.294-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a  RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº º 2020-150096/TEC/RLS-0214, Com validade até 03/03/2027,  PARA 
CARCINICULTURA MARINHA, em favor do empreendimento  localizado no Sítio Santa Clara – Arês-RN. 
 

HERIBERTO ARCANJO DE OLIVEIRA 
PROPRIETÁRIO 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN , 
vem, através do presente EDITAL, Convocar toda categoria para participar de uma ASSEMBLEIA GERAL a 
ser realizada no dia 21 de Setembro de 2021, em primeira convocação às 08h e, em segunda convocação às 
08h30min, na Sede da Igreja Evangélica Ministério da Restauração, situada a Rua Raul Dantas de Medeiros, 
278, JK, Currais Novos/RN, onde, com qualquer número de presentes se deliberará a seguinte ordem do dia: 
 

1) Escolha de uma Comissão Eleitoral composta de, 03 (Três) membros para Coordenar e Conduzir 
o Processo Eleitoral;  

2) Assuntos Gerais pertinentes a categoria.  
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO (Prazo: 20 dias) 

 
O Dr. Ricardo Tinôco de Góes, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível desta Comarca, e com autorização do art. 79 do Código de 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei e no uso de suas atribuições, FAZ 
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 (vinte) dias, que fica CITADO a 
pessoa jurídica Idemoy Empreendimentos Imobiliários Ltda, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem 
mais interessar possa, por todos os atos e termos dos autos da ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), 
processo nº 0113918-93.2013.8.20.0001, proposta por UNIMETAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA contra 
Idemoy Empreendimentos Imobiliários Ltda, em trâmite por este Juízo, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a quantia 
devida  no valor de R$ 63.212,03(sessenta e três mil, duzentos e doze reais e três centavos) atualizado até abril de 2013, 
devidamente corrigida desde a última atualização até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se 10% (dez por cento) de 
honorários sobre o valor atualizado, reduzidos à metade para o caso de integral pagamento no tríduo legal (Art.  827, do CPC) e 
custas. A parte executada disporá do prazo de 15 (quinze) dias para opor EMBARGOS (arts. 914 e 915 do CPC), independente 
da garantia do juízo, advertindo-lhe de que não o fazendo dentro do prazo legal, será considerado revel e será nomeado curador 
especial. E para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será publicado e duas(2) vezes em jornal de grande 
circulação e uma (0l) vez no sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através do Diário da Justiça Eletrônico. 
Observação: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a 
acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do CPC), poderá ocorrer mediante 
acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço: 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam e em seguida inserindo o número da chave de 
acesso de cada documento identificado na tabela abaixo, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 
11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, 
sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que 
o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo comp atível com o 
sistema PJe é o ".pdf". 
Documentos associados ao processo 

Título Tipo Chave de acesso** 
Petição Inicial Petição Inicial 20080506351909200000056018960 
Outros documentos Outros documentos 20080506353378500000056018961 
Despacho Despacho 20080506362785100000056018962 
Petição Petição 20080506362812000000056018963 
Despacho Despacho 20080506362851400000056018964 
Petição Petição 20080506362941900000056018965 
Despacho Despacho 20080506362970700000056018966 
Petição Petição 20080506363058900000056018967 
Despacho Despacho 20080506363467300000056018968 
Despacho Despacho 20080506363753800000056018969 
Termo Termo 20092415403068100000058112176 
Intimação Intimação 20092415403068100000058112176 
Intimação Intimação 20092415403068100000058112176 
Intimação Intimação 20092415403068100000058112176 
Ato Ordinatório Ato Ordinatório 20092415464287600000058113013 
Intimação Intimação 20092415464287600000058113013 
Intimação Intimação 20092415464287600000058113013 
Intimação Intimação 20092415464287600000058113013 
Petição Petição 20101318212578900000059004361 
Recolhimento de custas editação de citação Petição 20101318212672600000059004365 
Guia para publicação em edital Unimetais x Documento de Comprovação 20101318212755400000059004366 
Comprovantes de pgto-1 Documento de Comprovação 20101318212839500000059004382 

 
Natal, 18 de dezembro de 2020. 

 
RICARDO TINOCO DE GÓES 

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

 

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

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

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

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

JOSÉ CONRADO FILHO  
Juiz de Direito  

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

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

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Renovação de Licença de Operação nº 2021-160466/TEC/RLO-0247, com 
validade até 06/09/2024, para o poço 7CAM1245ARN, localizado no Campo 
de Canto do Amaro, Município de Mossoró/RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Foram 30 dias de navegação e 
mais de 800 milhas (1.450 Km) 
navegadas. 173 grupos de ba-

leias avistados. E a certeza de que, 
graças a décadas de monitoramento 
e proteção, em águas brasileiras, as 
baleias-jubarte estão fi rmes rumo à 
recuperação total de sua população. 
Esse é o principal resultado da Ex-
pedição Entre Baleias e Pandemia, 
realizada pelo Projeto Baleia Jubarte 
em 2020 entre Praia do Forte, Bahia 
e Vitória, Espírito Santo, e contada 
agora em um documentário curto, 
que também registrou os desafi os 
das comunidades costeiras e dos 
operadores de Turismo para so-
breviver ao fechamento quase total 
das atividades no pior período da 
covid-19 no Brasil.

“Além das belíssimas imagens 
e do registro de nosso trabalho de 
pesquisa, realizado em condições 
abaixo do ideal em função das res-
trições sanitárias, o documentário 
conseguiu captar um desafi o his-
tórico do Turismo de Observação 
de Baleias, atividade em ascensão 
no Brasil na última década e que se 
viu ameaçada pela pandemia. Com 
o avanço da vacinação, felizmente, 

apesar de lento, hoje podemos cele-
brar a volta do Turismo e a retoma-
da dos benefícios socioeconômicos 
da atividade”, ressalta diretor de 
comunicação do Projeto, Enrico 
Marcovaldi.

O documentário também re-
gistrou a importância dos espaços 
interpretativos do Projeto Baleia Ju-
barte na Bahia e no Espírito Santo, 
os quais, adotando todas as medi-
das de precaução, seguiram rece-
bendo visitantes durante boa parte 
do período da pandemia, mantendo 
aceso o interesse do público nas ba-
leias e em sua avistagem.

E as baleias podem ter se benefi -
ciado da paralisação temporária das 
atividades humanas no mar. Duran-
te a realização do documentário, 
informa a Agência Eco Nordeste, as 
jubartes compareceram em grande 
número, e das 460 baleias avista-
das, 97 eram fi lhotes, evidenciando 
um grande sucesso na temporada 
reprodutiva, principalmente na re-
gião do Banco dos Abrolhos que é a 
principal área de concentração das 
jubartes no Brasil.

As imagens inéditas das jubar-
tes e dos desafi os da expedição, 

bem como entrevistas com pro-
fi ssionais do Turismo de Obser-
vação nas comunidades visitadas 
podem ser conferidas desde 6 de 
setembro, nas redes sociais @pro-
jetobaleiajubarte.

A Expedição contou com o 
apoio da Portomar, Sharkdive, Ski-
per Catamarã, Abrolhos Adventure, 
USE Telecom e TV Bahia.

Projeto Baleia Jubarte
Com mais de 30 anos de atua-

ção na pesquisa e conservação das 
baleias-jubarte e do ambiente ma-
rinho no Brasil, o Projeto Baleia Ju-
barte, patrocinado pela Petrobras 
pelo Programa Petrobras Socio-
ambiental, integra a Rede Biomar 
com outros projetos patrocinados 
pela empresa (Albatroz, Coral Vivo, 
Golfi nho Rotador, Meros do Brasil 
e Tamar), que atuam de forma in-
tegrada para promover a pesquisa 
e a conservação da biodiversidade 
marinha do Brasil. O Projeto Ba-
leia Jubarte é administrado pelo 
Instituto Baleia Jubarte a partir de 
suas sedes na Praia do Forte e em 
Caravelas, na Bahia; e em Vitória, 
no Espírito Santo.

Documentário ‘Entre Baleias 
e Pandemia’ registra desafios 
e resiliência em 2020

REPRODUÇÃO | Durante a realização do documentário, informa a Agência Eco Nordeste, as 
jubartes compareceram em grande número, e das 460 baleias avistadas, 97 eram filhotes 

Imagens inéditas das jubartes e dos 
desafi os da expedição, podem ser 
conferidas desde 6 de setembro

PROJETO BALEIA JUBARTE

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MULT SERVICE LOCACÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.081.989/0001-70 torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 14/09/2021 em favor do empreendimento com a 
atividade de TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, Localizado na ANTÔNIO SEVERIANO DA 
CÂMARA, 1721 BAIRRO CENTRO CEP: 59.550-000 no município de JOÃO CÂMARA/RN.  
 

ÁLVARO FELÍCIO COSTA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA CIDADE DE NATAL – COOPCICLA, CNPJ: 
18.834.237/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA – LS para o transporte classe – II de 
materiais recicláveis eletroeletrônicos, localizada na Rua São Sebastião, nº 836, Cidade Nova, CEP: 
59.072-490, Natal/RN. 

Edvanilson Henrique Fernandes 
Presidente 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A CRIS FRUTAS LTDA, CNPJ  02.668.610/0001-93, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação 
N° 2021-165136/TEC/LO-0200, para atividade de agricultura irrigada, localizada na Fazenda Shoryu, Zona 
Rural do Município de Baraúna - RN. 
 

Masatoshi Otani 
Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Cândido Comércio Varejista de Água e Gás Limitada, CNPJ nº 07.042.737/0001-16, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação (LRO), para o empreendimento localizado na TV São José, nº 100, 
Centro, Santo Antônio/RN. 

Ewerton José da Cunha Cândido 
Representante legal 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
DIEGO E MARTINS, CNPJ 07.050.288/0001-58, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regularização de Operação – LRO, 
com prazo de validade até 10/09/2023, em favor do empreendimento para uma Fábrica de produtos de 
panificação industrial, localizada na Rua Jose Bitico, N° 124 Terreo, Centro, Ouro Branco/RN - CEP: 59.347-
000. 

Diego Estevam Martins  
Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
JOILTON BARBOSA DA SILVA. CPF: 008.533.444-85, torna público que está requerendo da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença Prévia, para posto de revenda de 
combustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizado na Rod. BR 406, S/N, Est. Natal-
Ceará-Mirim, Lot. Desm. Bosque dos Coqueiros, QD-U, Lote 0087, Maçaranduba, São Gonçalo do 
Amarante/RN; 

JOILTON BARBOSA DA SILVA 
PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
JOSÉ EUDO DE OLIVEIRA, CPF: 037.561.804-09, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS 
para atividade de agricultura irrigada na Vila Assis Chateubriand, nº 90, em uma área de 25 ha, Zona Rural, 
CEP: 59.584-000, Touros/RN. 

José Eudo de Oliveira - Proprietário 
 

 
 
 
 
 
 
LEILÃO ONLINE DE BENS MÓVEIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.  

OBJETOS: 01 (UMA) LAND ROVER, MODELO RANGE ROVER - VELAR P380 FIRST ED, 
ANO/MOD 2017/2018, PLACA PRH-8A60/SP, BRASIL, (CHASSI) SALYA2BV7JA721392, 
RENAVAM 01136459470 COR CINZA, Nº MOTOR 17090300505306PS, GASOLINA; 01 (UMA) 
MOTOCICLETA HONDA/ CG 125 TODAY, ANO/MOD 1991, COR PRETA, PLACA MZM3526, 
RENAVAM 176299912, CHASSI 9C2JC1801MR579099. 

DATA E HORÁRIO: 01 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS. 
Local: Exclusivamente online através do site www.leiloesaraujo.com.br 
Necessário cadastro prévio no site www.leiloesaraujo.com.br  
Informações, fotos, edital e cadastro, acesse  www.leiloesaraujo.com.br  
(84) 9 9948-2284  
Contato@leiloesaraujo.com.br 

Filipe Araújo 
Leiloeiro Público Oficial 

 
PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  

 
MARIANA M DANTAS - ME, CNPJ: 28.382.206/0001-42, torna publico que esta requerendo a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO E DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMUR, Licença de Regularização de 
Operação para comercio de madeiras com beneficiamento, localizado Av. Rio Cajupiranga, 306, Emaús, 
Parnamirim, Rio Grande do Norte. 

MARIANA M DANTAS – Proprietário 
 

 
RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MULT SERVICE LOCACÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.081.989/0001-70 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO, para o TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, Localizado na 
AV. ANTÔNIO SEVERIANO DA CÂMARA, 1721 BAIRRO CENTRO CEP: 59.550-000 no município de 
JOÃO CÂMARA/RN. 

ÁLVARO FELÍCIO COSTA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Popularmente associada ao 
uso em procedimentos esté-
ticos, a toxina botulínica, co-

mumente conhecida por botox, tem 
funções que vão além da melhora da 
aparência física. Pela primeira vez, 
pacientes que utilizam os serviços 
de reabilitação motora no Instituto 
Santos Dumont (ISD), em Macaí-
ba, receberam aplicações da toxina 
para o tratamento da espasticida-
de, que é um distúrbio comum nas 
lesões congênitas ou provocadas 
no sistema nervoso central, poden-
do gerar incapacidade funcional, 
deformidades e dor. A toxina botu-
línica atua na diminuição da espas-
ticidade e inibe, por um intervalo de 
tempo, o mecanismo de aumento 
da contração refl exa. 

Batizado de Serviço Multiprofis-
sional Especializado no Tratamento 
da Espasticidade (Semente), o am-
bulatório é formado por uma equipe 
multiprofissional composta pela 
fisioterapeuta Camila Simão; pela far-
macêutica bioquímica Danielle Ale-
crim; pela médica ortopedista infantil 
Kalyana Fernandes e pelo neurologis-
ta  Ângelo Raimundo da Silva Neto. 
Eles atendem pacientes do Centro 
Especializado em Reabilitação (CER 
IV), com indicação para tratamento 
da espasticidade, instalado no Centro 
de Educação e Pesquisa em Saúde 
Anita Garibaldi (Anita). No primeiro 
dia de funcionamento do ambulató-
rio, na semana passada, três pacientes 
receberam a toxina. A maior parte 
das aplicações realizadas até agora 
ocorreu nos membros inferiores, nos 
quais se concentram a maioria das 
contrações musculares involuntárias 
ocorridas nas crianças atendidas.

De acordo com Camila Simão, 
o tratamento iniciado com toxina 
botulínica é pioneiro por englobar 
uma equipe multiprofi ssional que 
discute, de acordo com as demandas 
e necessidades trazidas pela família, 
a indicação da aplicação e o processo 
de reabilitação. Anterior à aplicação 
da medicação em si, todos os pacien-
tes com indicação para tratamento 
são avaliados por esses profi ssionais 
que, em consenso, aprovam ou não o 
uso da substância. O início do servi-
ço no Anita foi viabilizado a partir de 
um acordo fi rmado entre o Instituto 
Santos Dumont e a Secretaria de Es-
tado da Saúde Pública do Rio Grande 
do Norte (SESAP/RN). A partir desse 
acordo, o medicamento, nominal 
aos pacientes, é encaminhado para 

armazenamento no Anita.
“O Anita acondiciona a toxina 

botulínica em um ambiente ade-
quado, com temperatura contro-
lada e com o mínimo de risco de 
perda das unidades. Tudo com o 
objetivo de otimizar os efeitos da 
aplicação”, frisa Camila Simão. O en-
caminhamento dos itens ao Anita, 
porém, só ocorre após a dispensa-
ção realizada pela Unidade Central 
de Agentes Terapêuticos (Unicat) 
em nome de cada um dos pacientes. 
Além do pioneirismo na questão da 
equipe ambulatorial multidiscipli-
nar, o Anita utiliza óculos de reali-
dade virtual em algumas crianças 
para que elas se distraiam enquanto 
o medicamento é aplicado. 

Conforme a preceptora médica 
em Ortopedia Infantil, Kalyana Fer-
nandes, os aspectos físicos dos pa-
cientes são estudados para definição 
antecipada para definição da melhor 
forma e dosagem ideal do botox a ser 
aplicado. “Existe o estudo clínico ante-
cipadamente para definir a dosagem 
a ser aplicada. A dosagem depende do 
peso e da avaliação clínica neurológi-
ca. Toxina botulínica não é indicada 
para todos os casos. Em alguns casos, 
tratamento clínico e neurocirurgia 
são alternativas mais adequadas. Es-
se tratamento (com o botox) traz um 
grande benefício para o paciente”, 
explica Kalyana Fernandes. Ela des-
taca, ainda, que a reação ao produto 
não ocorre com frequência e que se 
assemelha à uma reação vacinal. É re-
comendado uso de medicações como 
paracetamol ou dipirona para alívio 
da sintomatologia. 

Parceria
De acordo com Marilene Soares, 

coordenadora da Rede de Pessoa 
com Defi ciência da Sesap/RN, o 
uso da toxina botulínica tem como 
efeito o relaxamento da contratura 
muscular e o seu uso promove ao 
paciente ganho de movimento e 
alívio de dor. 

“A aplicação da substância aju-

da no tratamento de pacientes com 
comprometimentos neurológicos 
como paralisia cerebral, trauma 
medular, sequelas de acidente vas-
cular cerebral (AVC), entre outros. 
A toxina botulínica tem alto custo 
e é mantida pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). No entanto, é neces-
sário que a Sesap faça essa parceria 
com instituições habilitadas pelo 
SUS que disponibilizam profi ssio-
nais capacitados para ofertar um 
programa completo de reabilitação 
para o paciente, pois não é apenas 
a aplicação da substância que vai 
resolver o problema. O paciente 
precisa ter um programa de ati-
vidades para que haja o efeito da 
toxina. Ela estabelece um recurso a 
mais que proporciona melhoria na 
funcionalidade e qualidade de vida 
dos pacientes, pois faz parte de um 
processo de reabilitação para facili-
tar as aquisições motoras do indiví-
duo”, ressalta Marilene Soares.

Ela destaca, ainda, que o Centro 
de Educação e Pesquisa em Saúde 
Anita Garibaldi (Anita), além de pre-
encher todos esses requisitos, faz 
parte da Rede da Pessoa com Defi -
ciência no Rio Grande do Norte e é 
referência estadual em vários traba-
lhos que desenvolve enquanto Cen-
tro Especializado em Reabilitação 
(CER IV). “A Sesap acredita nessa 
instituição e a parceria trará ganhos 
substanciais à saúde das pessoas 
que serão benefi ciadas com esse 
projeto”, ressalta Marilene Soares.

O Instituto Santos Dumont é 
uma Organização Social vinculada 
ao Ministério da Educação e en-
globa o Instituto Internacional de 
Neurociências Edmond e Lily Safra 
e o Centro de Educação e Pesquisa 
em Saúde Anita Garibaldi, ambos 
em Macaíba. A missão do ISD é 
promover educação para a vida, for-
mando cidadãos por meio de ações 
integradas de ensino, pesquisa e 
extensão, além de contribuir para a 
transformação mais justa e humana 
da realidade social brasileira.

Instituto Santos Dumont 
implementa serviço pioneiro 
e aplica botox em pacientes
ESPASTICIDADE | Pela 
primeira vez, pacientes 
que utilizam os serviços de 
reabilitação motora no ISD, 
em Macaíba, receberam a 
toxina botulínica

DIVULGAÇÃO

Botox atua na diminuição da espasticidade e inibe aumento da contração refl exa 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
SÉRGIO EFIGÊNCIO DA SILVA, inscrita sob o CPF nº 199.290.054-04, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS da atividade de Pousada, localizada na Avenida Beira Mar Emanuelas Litorânea, 273, 
Praia das Emanuelas, Tibau - RN. 
 

SÉRGIO EFIGÊNCIO DA SILVA 
Representante Legal 
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita_nutrigastro
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Muita fome à tarde?
Geralmente é na parte da tar-

de que todos sentimos mais fome, 
principalmente naquele horário 
das 16-18h da tarde, onde também 
ocorre a queda de Serotonina, o 
neurotransmissor do prazer e do 
bom humor. Sabe o que acontece a 
partir daí? Bate aquela ansiedade e 
podem acontecer em duas opções:

1. Você vira uma formiga e come to-
dos os doces que vê em sua frente Ou
2. Você vira um dragão e quer comer 
até o pé da sua mesa!

Mas para isso, tem prevenção!
Aumente sua oferta proteica no 
lanche da tarde para dar sossegada 
por volta das as 16-17h! Utilize as 
fontes proteicas à nosso favor para 
matar a fome e diminuir a sensa-
ção de “VAZIO” do fi nal da tarde!

Exemplos de lanches proteicos:

panqueca de ovos com farinha de amêndoas ou 
coco

frutas com calda protéica
shake de proteína em pó com frutas e gelo
proteína em pó batida com leite de coco ou de 

castanhas
iogurte proteico sem sabor com sementes de 

chia
ovinhos de codorna
hummus com bolachinhas de arroz
patê de tofu/ tofu mexido
ovos cozidos/ mexidos
patê de frango ou atum desfi ado com mostarda
muffi  ns de ovos e legumes
omelete
crepioca (ovos com 1 colher de sopa de tapioca)
leguminosas crocantes e assadas (edamame, 

feijões, grão de bico).

O Serviço Social do Comércio 
(Sesc) celebrou 75 anos de 
atuação no Brasil, nesta se-

gunda-feira 13. Para comemorar a 
data, o regional do Rio Grande do 
Norte lançou a campanha “Esco-
lha um Sesc para chamar de seu”, 
com uma programação especial de 
eventos e descontos nos serviços e 
produtos oferecidos nas unidades 
do estado.

Para a diretora regional do Sesc 
RN, Sâmela Gomes, o momento de 
comemoração é dedicado aos clien-
tes da instituição, aos colaboradores 
e a toda sociedade que encontra 
nos programas desenvolvidos, um 
referencial de serviços. “O sentido 
de parabenizar o Sesc é norteado 
pelos serviços que oferecemos co-
mo ferramentas transformadoras 
de vidas, por isso, devemos lembrar 
de todos que de alguma forma são 
parceiros nesta missão e assumir o 
compromisso de oferecer produtos 
acessíveis e de excelência”, comenta.

Até o dia 30 de setembro, os 
trabalhadores do comércio e seus 
dependentes poderão se associar a 
entidade sem pagar taxa de adesão, 

enquanto que os alunos novatos 
e veteranos das modalidades es-
portivas terão descontos de 10% a 
15% no valor das mensalidades do 
mês. Além de avaliação corporal 
por bioimpendância grátis para os 
alunos veteranos. O Sesc RN conta 
com mais de dez tipos de esportes 
em Natal, Mossoró e Caicó. Esta 
última unidade retomou o funcio-
namento das práticas este mês.

Na nutrição, quem procurar os 
serviços de kit festa – bolos, doces e 
salgados – nos restaurantes do Sesc 
Caicó e Mossoró, encontrará preços 
diferenciados para o período com 
10% de abatimento.

O aniversário do Sesc também 
envolverá o programa Saúde. Nas 
clínicas odontológicas, serão distri-
buídos 200 kits de higiene bucal para 
crianças que buscarem atendimento.

Entre os eventos comemorativos, 
o destaque local será a exposição 
Cores e Ofícios, com o acervo de 
Dorian Gray, contendo onze peças 
de tapeçaria que estarão expostas 
no Natal Shopping, a partir do dia 15 
de setembro, com acesso gratuito. O 
material faz parte do patrimônio do 
Sesc RN. Dorian é apontado como 
um dos mais infl uentes artistas po-
tiguares, com ampla atuação entre 

1967 e 1974, expondo nas principais 
capitais do Brasil e no estrangeiro.

Já o Departamento Nacional 
do Sesc celebrará com um show do 
cantor pernambucano Alceu Valen-
ça, com apresentação da Orquestra 
Maré do Amanhã – um projeto 
social dedicado a ensinar música 
clássica a crianças e adolescentes 
do Rio de Janeiro – e participação 
especial do poeta Bráulio Bessa. O 
evento será transmitido on-line pelo 
canal do Sesc Brasil no Youtube, na 
terça-feira, 13, a partir das 19h.

O Sesc RN 
No Rio Grande do Norte, o re-

gional conta com quatro unidades 
móveis (Saúde Mulher, BiblioSesc e 
OdontoSesc) e 10 fi xas (Zona Norte, 
Potilândia, Cidade Alta, Rio Branco, 
Caicó, Mossoró, Nova Cruz, Macaí-
ba e São Paulo do Potengi). A cele-
bração da marca acontece em um 
cenário de recuperação econômica, 
em que a instituição assumiu um 
papel de protagonismo.

A entidade se dedica a cinco pro-
gramas – Educação, Saúde, Cultura, 
Lazer e Assistência – com a missão 
de promover ações socioeducativas 
aos trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo, de seus 
familiares e da comunidade, para 
uma sociedade justa e democrática. 
Esses serviços foram ampliados pa-
ra o público em geral e, mais recen-
temente, para uma nova categoria, a 
do empreendedor.

Sesc completa 75 anos com desconto 
em serviços e programação de eventos
DATA | Comemoração é 
dedicada aos clientes da 
instituição, colaboradores 
e a toda sociedade que 
encontra nos programas 
desenvolvidos

SESC/DIVULGAÇÃO

No RN, regional conta com quatro unidades móveis e dez fi xas; na foto, restaurante na avenida Rio Branco, Centro de Natal
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A cidade de Mossoró, no Oeste 
potiguar, suspendeu desde a 
última sexta-feira 10 a apli-

cação da segunda dose da vacina da 
Astrazeneca/Oxford. Com cerca de 
sete mil pessoas com a D2 em atraso, 
o Município aguarda o envio de mais 
doses do imunizante. Natal está em 
situação de “alerta”, de acordo com 
Juliana Araújo, do Departamento de 
Vigilância em Saúde da cidade.

Em Mossoró, a orientação ini-
cial é aguardar o envio de mais 
doses da vacina da Astrazeneca. Na 
capital potiguar não falta vacina, 
mas a situação é de alerta após a re-
dução do intervalo entre a D1 e D2. 
“Natal está em situação de alerta e 
precisamos focar em nosso públi-
co. Tive grande preocupação quan-

do foi anunciado a redução da da-
ta, mas a gente se programou para 
priorizar pessoas que receberam a 
primeira dose na capital potiguar”, 
frisou Juliana em entrevista ao Bom 
Dia RN, da Inter TV Cabugi.

A Secretaria Estadual de Saúde 
Público (Sesap) orientou os muni-
cípios que tenham pouco estoque 
da Astrazeneca a retomarem o 
prazo de 85 dias para aplicação da 
segunda dose. “Aqueles municípios 
que, por ventura, percebam que o 
número de doses que eles têm em 
estoque não vai dar vazão pra con-
seguir aplicar a segunda dose nesse 
intervalo de 56 dias, devem retornar 
para aquele intervalo de 90 dias. Isso 
só pra vacina da Oxford, a da Pfi zer 
continua com 56 dias”, disse a coor-
denadora de Vigilância em Saúde da 
Sesap, Kelly Maia.

No dia 2 de setembro, por orien-
tação do Ministério da Saúde, a Sesap 
reduziu o intervalo entre as doses de 
85 para 56 dias.

Orientação
Na manhã desta segunda 13, a 

Sesap emitiu nota informativa com 
novas recomendações destinadas 
aos municípios potiguares sobre a 
antecipação da aplicação segunda 
dose da vacina.

Inicialmente, seguindo orienta-
ção do Ministério da Saúde, em agos-
to, conforme pactuado na reunião 
da Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB), a Sesap havia emitido uma 

nota recomendando a diminuição 
no intervalo de aplicação entre a 
primeira e segunda dose das vacinas 
de Oxford como Pfi zer, diminuindo o 
intervalo de 90 dias para 56 dias.

Contudo, “em decorrência des-
bastecimento das vacinas da Astra-
zeneca provocado pela falta de insu-
mos para produção dos imunizantes, 
bem como, do não envio integral 

por parte do Ministério da Saúde do 
quantitativo equivalente ao núme-
ro de D2, a Sesap sinalizou para os 
municípios que só reduzissem o in-
tervalo de aplicação da segunda dose 
caso possuíssem um quantitativo 
necessário de doses para aplicar no 
período de 56 dias”.

É importante destacar que, em 
relação aos demais imunizantes, está 
mantido o intervalo de aplicação da 
segunda dose da Coronavac – 28 dias 
e Pfi zer – 56 dias.

Intercambialidade
São Paulo, que também enfrenta 

a falta de imunizantes da Astrazene-
ca, vai vacinar com Pfi zer quem esti-
ver com a segunda dose da Astraze-
neca atrasada. A intercambialidade 
das vacinas da Pfi zer e da Astrazene-
ca foi chancelada pelo Comitê Cientí-
fi co do Governo do estado e pelo Pro-
grama Estadual de Imunização, que 
embasaram a decisão em estudos 
da Organização Mundial de Saúde e 
orientações do próprio Ministério da 
Saúde. No Rio Grande do Norte, não 
há orientações neste sentido.

Astrazeneca: Mossoró segue com aplicação 
da D2 suspensa e Natal enfrenta “alerta”
PROBLEMA | Com cerca de 
sete mil pessoas com a D2 
em atraso, Mossoró aguarda 
o envio de mais doses do 
imunizante contra a covid-19

ALLAN PHABLO/PMM

Mossoró: orientação inicial é aguardar envio de mais doses da vacina da Astrazeneca 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

O astral  ca tenso logo cedo e vale a pena ter 
cautela na hora de cuidar da saúde. Também 
será preciso driblar a impulsividade e fugir dos 
exageros se quiser que as coisas entrem nos eixos, 
especialmente no trabalho.

O dia começa trazendo desa os, Libra, seja ao lidar 
com a saúde, com questões pendentes no trabalho 
ou fofocas e gente falsa. Inspire, respire e não pire, 
porque as coisas devem melhorar ao longo do dia.

Esta terça amanhece tensa e há risco de briga ou 
desentendimento com amigos, pessoas próximas 
ou com o mozão. Ainda bem que logo a Lua se 
muda para Capricórnio e você ganha mais ânimo 
para encarar as tarefas.

Lua e Marte trocam farpas bem cedinho e colocam 
as amizades em risco. Se alguém aparecer pedindo 
uma grana emprestada, saia correndo, Escorpião! 
É até bom usar o Spray de Proteção, viu.

Pode se preparar para novidades e mudanças 
de última hora nesta terça, seja no trabalho ou 
em outras áreas. Logo cedo, porém, sossegue 
o facho e faça um esforço para controlar o seu 
temperamento.

Você vai precisar de jogo de cintura logo cedo 
-- ceder em algumas coisas pode evitar bate boca 
e confusão, tanto em casa quanto no trabalho. 
Depois, a Lua promete boas novas para seus 
interesses materiais.

Você começa o dia tagarelando pelos cotovelos, 
mas precisa ter cuidado para não falar mais do que 
deve nem espalhar fake news por aí, mesmo sem 
intenção. Se não  ltrar o que diz, corre o risco de 
se meter em confusão, inclusive no trabalho.

O dia começa tenso e, se tem planos para uma viagem, 
redobre os cuidados com a saúde e com o itinerário. Depois, 
a Lua se muda para o seu signo e promete mais energia para 
ir atrás dos seus interesses, brigar pelo que deseja e, se nada 
disso der resultado, usar a simpatia para convencer.

As  nanças vão precisar de uma atenção extra logo cedo. 
O prejuízo tá aí e, se você não controlar os gastos, vai bater 
à sua porta. Depois não adianta chorar sobre os boletos, 
hein? Mas com a Lua de mudança para Capricórnio, pelo 
menos vai contar com boas energias no seu trabalho.

Mudanças inesperadas e prejuízo podem agitar o 
início desta terça, Aquário, por isso, todo cuidado 
é pouco. O astral melhora ao longo do dia se 
con ar em seu sexto sentido.

Em casa, pode se preparar para encarar aquele 
climão com a família se insistir em bater o pé e 
fazer tudo do seu jeito, e pode sobrar até para o 
romance, ainda mais se já mora com o mozão.

Se depender das estrelas, você vai precisar de jogo de cintura 
para driblar atritos em seus relacionamentos, inclusive com 
colegas ou parceiros nos negócios. Depois, tudo melhora 
e poderá contar com mais energia para sair da mesmice e 
cuidar dos seus interesses, inclusive no trabalho.

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
Responsável por fazer a voz de 

Deus, em “Gênesis”, Flávio Galvão 
fi cará à disposição da equipe 

mesmo após as gravações fi nais 
nesta semana.Domingo, 20h30, 
o TNT apresenta a 73ª edição do 

Emmy Awards, considerada a maior 
premiação da TV, movimentando 
Carol Ribeiro, Tiago Abravanel e 

Ikaro Kadoshi...... Já a cerimônia 
terá início às 21h, com comentários 

de Aline Diniz e Michel Arouca.
Para as novelas que irão ao ar 

completamente prontas, a Globo vai 
gravar fi nais diferentes...... Por duas 
razões: uma, se tudo vazar antes da 
hora, outra considerando a própria 
expectativa do público.Nenhuma 
movimentação ainda na O2 Filmes 

sobre a série “Mal Secreto”...... 
Enquanto isso, Tainá Muller, que 

está nas duas, vai se dedicar à nova 
temporada de “Bom Dia, Verônica”.
Ronnie Von é o entrevistado do 

“Programa de Todos os Programas”, 
do R7, nesta semana...

Outro exemplo
Desde o anúncio da saída do Tia-

go Leifert, dois nomes passaram a ser 
apontados para a apresentação do 
“BBB”: Marcos Mion e Tadeu Schmidt.

Evidente que, além deles, a Glo-
bo também analisa outras possibi-
lidades. E qualquer dessas trocas, 
claro, implicará em desdobramen-
tos: sendo o Schmidt, quem no lugar 
dele no “Fantástico”?

Assim como...
Outras mexidas, na mesma al-

tura, podem ser esperadas para os 
próximos tempos.

Entre homens e mulheres. Ivete 
Sangalo, sem dúvida, foi uma das 
melhores surpresas à frente do “Th e 
Masked Singer Brasil”. A partir deste 
sucesso, outras mil possibilidades já 
foram faladas para ela.

É hoje
Uma terça-feira daquelas... Logo 

mais, depois de “Quando Chama o 
Coração”, as 22h45, a Record terá a 
estreia de “A Fazenda 13”.

Adriane Galisteu, na apresenta-
ção, é uma das atrações.

E tem mais
Pela primeira vez, atendendo 

pedidos que eram muitos, “A Fa-
zenda” vai estrear com mais da 
metade dos nomes revelados. Ba-
rulho já instalado.

E o interessante é que a lista 
só estará completa na sexta-feira, 
com a escolha do 21º ou 21ª parti-
cipante, dentre outras quatro pes-
soas confi nadas no paiol.

Cinema
Deo Garcez, atualmente como 

Luiz Gama em “Nos Tempos do 
Imperador”, na Globo, e na reprise 
de “Prova de Amor”, da Record, vai 
integrar o elenco de “Arcanos”, de 
Joaquim Haickel, que tem como 

protagonista Lília Cabral.
O fi lme está sendo rodado no 

Maranhão, com direito a participa-
ção especial de Alcione.

Rádio
Fábio Piperno, do BandSports, 

fi gura das mais respeitadas do meio, 
estreia hoje como novo participante 
fi xo do “3 em 1” da Jovem Pan.

Estará ao lado de Bruna Torlay e 
Rodrigo Constantino.

Setenta anos 
Em comemoração aos 70 anos 

da telenovela brasileira, a serem 
completados em dezembro, o Cen-
tro Universitário Belas Artes, de 
São Paulo, promoverá um curso de 
pós-graduação, debates abertos ao 
público e lançamento de livro.

O curso, com início em outubro, 
reúne muitas referências na área, co-
mo Mauro Alencar, Elmo Francfort, 
Rosangela Patriota, entre outros.

Na Globo, tudo 
agora é possível: 
até aposentadoria 
do Bonner do JN

Vale repetir: é bom preparar 
os corações porque, em se tratan-
do de Globo, além de tudo o que 
já aconteceu neste ano – Fausto, 
Mion, Huck, Tiago..., vem muito 
mais por aí.

Não tem como não ser. É a 
ordem natural da vida.

Por exemplo: a saída do Tiago 
Leifert deixa dois vazios, “Big Bro-
ther Brasil” e “Th e Voice Brasil”. E, 
para um deles, o “BBB”, a escolha 

JOÃO COTTA

do seu substituto, por necessidades 
comerciais e de produção, tem que 

acontecer imediatamente. São ape-
nas quatro meses até a estreia.

Mudanças que serão inevitáveis 
ou determinadas pela questão do 
tempo. Por exemplo: William Bon-
ner há 25 anos ocupa a bancada do 
“Jornal Nacional”. Antes dele, ou 
mais que ele, Cid Moreira fi cou por 
27 anos. Natural por esperar, a qual-
quer momento, uma troca, até pelo 
desejo dele de fazer outra coisa. 
Agora ou no ano que vem, depois 
das eleições.

Assim como nos interiores, 
além do jornalismo, muita coisa 
também é comentada para o entre-
tenimento.

Portanto, insistindo no que foi 
falado no começo, é bom preparar 
os corações.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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CRICO&EVERTON
Poucas coisas na vida são mais 

sensacionais que estar cercado de 
pessoas que nos amam.

A mágica acontece e tudo fl ui. 
Esse embrulho de bem-querer é 
contagiante e o desejo mesmo é 
guardar esses momentos num 
potinho. Quando agregado a isso 
vem uma data especial, então basta 
sentir. Assim foi o festejo de dez 
anos de união de Cristiano Félix e 
Everton Barbosa , um noite para 
amar.

*
No calendário eram Bodas de 

Estanho, marcando uma história 
que começou numa paquera de 
bar, onde os protagonistas não se 
decidem quem começou. Fato é 
que de lá para cá não se largaram 
e hoje fi guram como um casal 
querido, que não se tolhe de cantar 
e rir e andar por aí mostrando toda 
normalidade do amor. Então a festa 
deles não poderia ser diferente.

*
Cercado de amigos chegados 

tornaram o Th ome Galeria Bistrô 
o melhor lugar para está, numa 
noite de sexta. Drinks especiais, 
espumante gelado e um buff et 
impecável e montado assinado 
pelo chef e sócio do casal, Léo 
Campos. Camarão ao brie, chorizo 
de cordeiro ao molho de ameixas 
e vinho tinto, peixe branco com 
tomate cofi tado, queijo raclet e a 
tradicional burrata com reduções 
cítricas. 

*
Cristiano e Everton foram 

surpreendidos com um vídeo 
surpresa feito por amigos e só assim 
a festa parou, mas valeu a pena para 
provar pq unto eles são queridos e 
especiais. Rafaella Fontes recebia 
por lá todos os elogios pela mesa 
de doces e a música de DJ Alvarez 
e André Rangel, que misturou rock 
com tudo. 

*
E é isso. Falar de amor é bom, 

falar de amor é fácil. Falar de um ca-
sal inspirador que emana o melhor 
dos sentimentos numa festa… isso é 
colorir a vida.

JALAPANDO
Potiguares plenas, no melhor es-

tilo mulheres pelo mundo estiveram 
no Jalapão, um paraíso natural no 
meio do Brasil, no Tocantins. No gru-
po, Silvana Galvão, Luciana Patriota, 
Elza Bezerra Cirne, Marisa Nóbrega, 
Iêda Cortez, Algar Miranda, Belva 
Cirne, Eveline Knychala, Luciana 
Liberato, dentre outras. Tudo sob o 
comando de Michelle Pereira que 
levou as empoderadas entre dunas 
douradas, paisagens grandiosas, 
fervedouros e cachoeiras, além do 
belo por do sol do.

LOVE TRIP
Também no estilo vamos ali, os 

casais Taritza Puggina/Ricardo Sá, 
Vivi Maldonado/Andrei Medeiros e 
Annemilia Azevedo/Felipe Teodoro 
aproveitam alguns dias de férias, em 
Campos do Jordão, São Paulo. No 
roteiro do grupo, uma empolgante 
visita à cervejaria Badem Badem.

NOSTALGIA 
Sair uns dias de férias e topar 

com um show beeeemmm anos 80 
é a cara da querida Mychela Lyra 
. Em São Paulo, no áudio Music, 
participou da Celebration, turnê 
do Trem da Alegria, grupo musical 
oitentinha criado pelo compositor 
Michael Sullivan. Foi a primeira 
saída da bela após a pandemia e 
ainda com direito a ida no camarim 
e discos originais autografados por 
Luciano e Patrícia Marx.

MACHADINHO
No retorno das atividades 

presenciais, a Academia Norte-Rio 
Grandense de Letras prestou uma 
homenagem a João Batista Machado. 
No evento presidido por Diógenes 
da Cunha Lima, Cassiano Arruda 
foi responsável pela saudação do 
saudoso momento. Woden Madruga, 
Henrique Eduardo Alves/Laurita 
Arruda e claro a querida Salésia 
Dantas estiveram presentes. Titular 
da cadeira 32 Machadinho, como era 
carinhosamente chamado, encan-
tou-se em maio deste ano,  após lutar 
contra um câncer e contrair covid.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyy        BBBBBBBBBBB
Karla Motta, Tázia Sá, Priscila Cavalcante, Odiléa Almeida, Weuquens Queiroz, Samir Timene, Roger Chaves, Manuel Neto 

Gaspar.

BOAS & CURTAS
Morando nos Estados Unidos há 5 anos, a seridoense 

Clija Chait comemora a inauguração do seu novo empreendi-
mento, o restaurante Caboco, de sabores brasileiros é bem no 
centro de Los Angeles.
O Litoral Sul, especifi camente à praia de Camurupim vai 

ganhar duas torres de apartamentos. A construção nas proximidades 
do Praia Bonita Resort anda a todo vapor de apês para temporada.
Os potiguares que estiveram nos Jogos Paralímpicos de 

Tóquio, entre atletas e comissão técnica nica, foram homenage-
ados, ontem, pela Câmara Municipal com a Comenda Adriano 
Pereira Galvão.
Simone Farret avisa que a Adega Perlage, criada em 2015, am-

plia atuação no mercado e muda de nome, passa a se chamar Adega 
Farret e apresenta novos produtos no portfólio.

NARCISA COSTA é uma empreen-
dedora nata. Bacharel em direito, 
33 anos, tomou para si as rédeas da 
vida. Hoje se realiza como direto-
ra comercial e sendo uma típica 
geminiana, aquela que não cabe em 
rótulos. Determinada, confi ante, 
apaixonada por moda e por comu-
nicar, assume que é uma mutante. 
Conta que busca sua melhor versão e 
adora viver experiências com quem 
ama. “Tenho minhas várias versões e 
jeitos! Amo trabalhar, treinar, cuidar 
de mim, está em boa companhia, 
viajar e viver muito, todas as coisas 
incríveis que são propostas para 
mim”. Isso é muito @narcisa_costa_

Bons papos no Th omé: Rai 
Herald e Georgia Freire

Novo casal do pedaço, Michele Ricon e 
Mário Jambo, na festa de C&E

O charme da animadíssima 
Aldenora Benevides

E por olharem, Crico Félix e Everton Barbosa na 
mesma direção, eram felizes e compartilharam 

tal Felicidade 

As vezes a gente só está cansado, 
nem por isso é fraco! “

“

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

B-DAY WEUQUENS QUEIROZ 

#DESTAQUE

Prestigiando a boda, 
os amigos Vânia Rocha 

e Marcos Reisida.
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Negueba e mais dez

Assim deve ser mon-
tado o time do ABC 
para o jogo do pró-

ximo domingo, contra o 
Retrô-PE, no Frasqueirão, 
pela partida de volta da 2ª 
fase da Série D. O que jogou 
de bola lá em Pernambuco 
esse garoto cria do Globo, 
de Ceará-Mirim, não está 
no gibi. Foi ele entrar e o 
ataque do ABC começar 
a funcionar como jamais 
funcionou desde a lesão 
que ele próprio sofreu ao 
longo da 1ª fase. Rápido, 
habilidoso e destemido, Negueba incendiou a partida de ida, e ape-
nas por uma lambança da arbitragem não saiu de campo como o 
herói do confronto. Daqui pra domingo, o atleta terá completado 3 
semanas seguidas de treinamentos ininterruptos, o sufi ciente para 
ser escalado de saída no time alvinegro.

RENNÊ CARVALHO

Em dívida
Muito embora permaneça na 

condição de artilheiro do time na 
temporada, Wallyson está devendo 
em termos de desempenho nesta 
Série D. Desde que voltou da lesão 
sofrida na partida da Copa do Brasil, 
não teve uma atuação digna de seu 
potencial. Lá em Pernambuco, per-
deu pênalti e também desperdiçou 
ótima oportunidade de marcar logo 
na sequência. O ABC precisa de um 
Wallyson muito mais letal.

Deslize
Falei aqui na coluna, edição do 

último sábado, da importância do 
América fazer valer o fator casa no 
jogo contra o Itabaiana. Em mata-
-mata, vencer dentro de casa é a pre-
missa básica para alcançar o suces-
so. Mas com uma atuação apática e 
de pouca criação ofensiva, o Alvirru-
bro cedeu o empate ao adversário 
sergipano e agora terá de resolver a 
parada longe de Natal. Uma tarefa 
muito difícil.

• Esportes Natal, terça-feira, 14 de setembro de 202116

Rendimento
Preocupa a mim e, imagino, 

também ao torcedor, o fato de o ren-
dimento rubro não ter melhorado 
com os retornos de alguns titulares 
neste jogo passado. Voltaram a jogar 
Samuel, Raniery, Guedes e Alvinho, 
mas não se notou muita diferença. 
Raniery até precisou ser substituído 
ainda no 1º tempo por sentir nova-
mente uma lesão. Entre os demais, 
só Alvinho foi bem, fazendo jus a sua 
ótima fase individual.

Qualidade
Acompanhei durante alguns 

momentos na tarde de ontem as 
partidas de estreia da 2ª divisão do 
Campeonato Potiguar. O canal da 
Federação transmitiu Potyguar 2x0 
Parnamirim e Baraúnas 0x0 Mossoró 
simultaneamente via YouTube com 
uma qualidade impecável de som e 
imagem. Muito bacana ter uma ma-
neira de assistir aos jogos sem neces-
sariamente “penar” para isso.

Contra-ponto
Lamentavelmente não posso 

repetir o elogio dado acima quando 
começo a avaliar os estádios que re-
ceberam os dois jogos citados. Tanto 
o Coronel José Bezerra, em Currais 
Novos, como o Leonardo Nogueira, 
em Mossoró, apresentaram grama-
dos horríveis. A bola era incapaz de 
rolar por dois ou três metros sem ser 
atrapalhada por algum desnivela-
mento. Torcer para que melhore nas 
próximas rodadas.

O Corinthians partiu na frente 
do Palmeiras na disputa do 
título da Série A1 (primeira 

divisão) do Brasileiro Feminino. Na 
primeira partida da decisão, o Timão 
venceu por 1 a 0 mesmo jogando no 
Allianz Parque, no domingo 12.

O único gol da partida saiu aos 
21 minutos da etapa fi nal, quando, 
após cobrança de falta ensaiada, a 
bola foi lançada para Gabi Portilho, 

que bateu, de primeira por cobertu-
ra, para superar a goleira Jully.

Com a vantagem obtida fora 
de casa o Corinthians chega em 
situação mais confortável para o 
confronto de volta, no dia 26 de 
setembro na Neo Química Arena, 
para o buscar o bicampeonato da 
competição. Já o Verdão terá que 
se superar para alcançar a con-
quista inédita.

Corinthians sai na frente do 
Palmeiras na final do Brasileiro

FEMININO| Timão venceu por 
1 a 0 mesmo jogando no 
Allianz Parque, no domingo 

O zagueiro David Luiz foi apre-
sentado ofi cialmente nesta 
segunda-feira 13 como novo 

reforço do Flamengo. O jogador 
de 34 anos concedeu sua primeira 
entrevista coletiva com a camisa ru-
bro-negra e falou sobre o retorno ao 
Brasil após 14 anos na Europa.

“Acho que minha adaptação 
vai ser muito fácil, já conheço 
inúmeros jogadores do elenco. Dá 
pra ver que a equipe exala alegria, 
compaixão e harmonia. Então, é 
muito fácil se adaptar em uma at-
mosfera que já está totalmente re-
alizada, em um contexto positivo”, 
declarou o defensor.

O zagueiro começou a treinar no 
Centro de Treinamento George He-
lal (Ninho do Urubu) nesta segunda-
-feira. Na mesma posição, o Flamen-
go já conta no elenco com Rodrigo 
Caio, Gustavo Henrique, Bruno Via-
na, Léo Pereira e Noga. David Luiz, 
recém-contratado, fez questão de 
elogiar o nível do setor defensivo: 
“Responsabilidade sempre existe 
quando você aceita algo grande na 
vida. E eu estou extremamente feliz 

de fazer parte de um plantel tão qua-
lifi cado, de grandes jogadores”.

Flamengo e David Luiz fi rmaram 
contrato até o fi nal do ano que vem. 
O jogador tem passagens pelo Vitó-
ria-BA, Benfi ca (Portugal), Chelsea 
(Inglaterra), PSG (França) e Arsenal 
(Inglaterra). Além disso, o zagueiro 
foi campeão pela seleção brasileira 
da Copa das Confederações (2013) 
e do Superclássico das Américas 
(2014). Ele também disputou a Copa 
do Mundo de 2014 (Brasil).

David Luiz é apresentado 
oficialmente pelo Flamengo

ZAGUEIRO

MARCELO CORTES/FLAMENGO

REBECA REIS/CBF

David Luiz treinou no Ninho do Urubu

Gabi Portilho bateu de primeira, por 
cobertura, para superar a goleira 
Jully, marcando único gol da partida


