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General Girão goza de regalias em um país com 15 milhões de desempregados e 27 milhões de miseráveis 
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Vereadora petista 
Brisa Bracchi é contra 
aliança com MDB 

 LEIA AGORA

 Quem vem estudando a possibilidade 
de se fi liar ao Republicanos é a 
ex-deputada estadual Márcia Maia. 
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maior reservatório do 
RN, acumula 53,02% 
da sua capacidade
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Quando os militares assumiram 
em 64 para passar uma chuva, 
gostaram da experiência e fi -

caram 21 anos no poder, eles, os “mili-
cos” (não é uma expressão pejorativa, 
já que os próprios a usam) mandavam 
realmente em tudo.

Seja pela força do cargo, da farda 
ou de ambos, havia sempre um mi-
litar da ativa ou da reserva dando as 
cartas na indicação de um governa-
dor biônico, cargos em empresas esta-
tais, autarquias, associações de bairro 
e para síndico de prédio.  

Iam mais longe esses milicos: sem 
qualquer verniz cultural ou creden-
ciais para tanto, censuravam textos 
jornalísticos, peças de teatro e passa-
vam a caneta pilot sem dó sobre con-
teúdos variados assim que pressen-
tiam alguma crítica velada ao regime.

Em guerra eterna contra o comu-
nismo, os milicos viam esquerdismo 
em tudo e, com essa postura, forne-
ciam autorização para que o guarda 
da esquina (que não era milico, era 
menos que um meganha) exorbitasse 
em suas funções.

Havia também os civis de esti-
mação do regime e alguns até muito 
bons, como o então ministro Mário 
Henrique Simonsen. Engenheiro, eco-
nomista, professor e banqueiro, foi 
ministro da Fazenda de Ernesto Gei-
sel (1974/ 1979) e ministro do Plane-
jamento de João Figueiredo, o último 
da ditadura.

Em torno dos militares (e isto não 
é mera coincidência com dias atuais) 
aglomeravam-se empreiteiros, fazen-
deiros, banqueiros, industriais, donos 
de veículos de comunicação, jovens 
executivos em ascensão, velhos em 
busca cargos em autarquias – de sorte 
que um militar bem posicionado valia 
seu peso em ouro.

Mas também tinha gente boa 
nesse balaio, como o ex-governador 
Cortez Pereira (1969-1974), cujo Rio 
Grande do Norte deve muito até hoje, 
embora isso não elimine o fato dele 
ter sido nomeado governador biônico 
em pleno período de chumbo de Gar-
rastazu Médici.

O ex-governador do Paraná, Ney 
Braga, este militar de raiz, era conhe-
cido como um homem duro em seus 
domínios políticos, mas desfrutava de 
excelente reputação junto à classe ar-
tística do eixo Rio-São Paulo. Para estes, 
Ney era quase um mecenas das artes.

O general Golbery do Couto, re-
conhecido como um dos principais 
teóricos da doutrina de segurança 
nacional, elaborada nos anos 50 pe-
la Escola Superior de Guerra (ESG), 
foi o homem forte da Dow Química 
no Brasil.   Considerado eminência 
parda do governo, não custa lembrar, 
Golbery foi um dos idealizadores do 
Serviço Nacional de Informações 
(SNI), agência pensada para atender 
militares obcecados por saber quem 
andava conspirando contra o regime.

Isso tudo estava há mais de 35 
anos enterrado no passado até que 
um presidente eleito democratica-
mente resolveu trazer esse pesadelo 
de volta.

Militar é gente, gosta do que é bom E não é que...
Não é que o ministro Paulo 

Guedes, da Economia, depois 
das ofensas habituais proferi-
das pelo presidente da Repú-
blica ao STF, formalizou um 
“pedido desesperado de socor-
ro” ao Legislativo e ao Judiciá-
rio para resolver o impasse no 
Orçamento de 2022?

Tudo isso foi provocado 
pelo aumento nas despesas 
com precatórios no Orçamen-
to, que são as dívidas da União 
já reconhecidas na Justiça e 
sobre as quais não há mais 
possibilidade de recurso.

Perigo da infl ação
Como se sabe, livrar os 

bilhões que iriam para o paga-
mento dos precatórios possi-
bilitará ao governo turbinar o 
pacote de bondades de Bolso-
naro no ano eleitoral e, quem 
sabe, garantir mesmo que a 
nova versão verde amarela do 
Bolsa Família cubra os R$ 300 
por mês para seus milhões de 
benefi ciários.

O que se espera, sincera-
mente, é que com essa infl ação 
galopante, quando sair essa 
grana, tenha pelo menos a me-
tade de seu valor de compra.

Parkinson de Serra
Aos 79 anos, o senador 

licenciado José Serra, que já 
foi candidato à presidência da 
República e um dos melho-
res ministros da Saúde que o 
Brasil já teve, embora seja um 
economista, está Parkinson 
em estado inicial, uma doença 
que acomete mais de 250 mil 
brasileiros.

Uma nota ofi cial, divul-
gada em suas redes sociais, 
afi rmou o seguinte: “Após 
avaliações neurológicas, fi -
nalizadas na última semana, 
Serra foi diagnosticado com 
doença de Parkinson em es-
tágio inicial, o que requer um 
período de adaptação à medi-
cação, que também vai tratar 
do seu distúrbio do sono. O 
parlamentar encontra-se em 
bom estado de saúde, mas 
optou pelo afastamento para 
que seu suplente, José Aníbal, 
possa assumir, sem deixar a 
cadeira de senador por São 
Paulo em vacância durante o 
período do tratamento expe-
rimental.”

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

Projeto antiterror
 O presidente Jair Bolsonaro, 

como se sabe, é um obcecado 
pelo controle absoluto dos ad-
versários até o ponto de deixá-
-los estirados na calçada.

Isso obrigou, no começo da 
semana, que a oposição obstru-
ísse a tentativa de votação, na 
comissão especial da Câmara, 
do projeto de lei (PL 1595/19) 
que trata de ações contra terro-
ristas.

O relator, deputado Sander-
son (PSL-RS), chegou a fazer a 

leitura de seu substitutivo ao tex-
to principal, mas um pedido co-
letivo de vista adiou a discussão 
e votação do texto que devolve 
todo o entulho (o lixo, vamos lá) 
que dava à fi gura do presidente 
o comando pessoal da repressão.

A proposta original do depu-
tado Vitor Hugo (PSL-GO), como 
não poderia deixar de ser, apro-
veita o projeto (PL 5825/16) de 
autoria do deputado Jair Bolso-
naro, arquivado no primeiro ano 
de seu mandato presidencial, em 
2029.

DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB), em pronun-
ciamento nesta quarta-feira 

(15), na Assembleia Legislativa do 
Rio do Norte, denunciou o caso 
de Anita Ribeiro de Macedo, de 83 
anos de idade, que está com fratura 
de fêmur e se encontra há 23 dias 
em uma unidade hospitalar do Es-
tado, aguardando uma vaga para 
receber atendimento médico. 

Segundo Tomba: “O caso de Do-
na Anita não é único e é mais uma 
situação que vem confi rmar a falta 
de compromisso da governadora 
Fátima Bezerra (PT) com a saúde 
pública”, enfatizou.

O deputado estadual Tomba 
“revelou ainda que outro paciente 
de nome Pedro Bezerra, natural 
de Santa Cruz, no interior do Es-
tado, subiu por duas vezes para o 
centro cirúrgico para operar uma 
fratura de clavícula e, em ambas 
as situações, foi retirado da sala de 
operação, sob a alegação de que 
tinha muitas pessoas para serem 
cirurgiadas”.

Outro caso trágico que retrata-
do pelo deputado foi o da senhora 
Maria Odete Dantas, que segundo 
ele, “esperou 113 dias por uma cirur-
gia de clavícula. A espera dela durou 
desde o dia 9 de dezembro do ano 
passado, até o dia 23 de março deste 
ano”, explicou.

Indignado, o deputado Tom-
ba questiona: “Até quando vamos 
aguentar isso e fi car calados, dian-
te do caos que se tornou a saúde 
pública de um Estado, onde todos 
os meses dezenas de pessoas têm 
membros do corpo amputados por 
falta de atendimento médico?”, de-
sabafou. 

“Esta é a saúde do governo da 
professora Fátima”, explicou o par-
lamentar, que dias atrás já havia 
denunciado que “os corredores do 
hospital Walfredo Gurgel haviam 
se transformado em depósitos de 
pacientes que formam fi las de es-
pera por cirurgias ortopédicas e 
onde faltam até mesmo tubos para 
anestesia geral e fi os de sutura para 
cirurgias”, fi nalizou Tomba.

 Tomba mostrou casos de pessoas que precisam de atendimento de urgência e não encontram

Tomba Farias denuncia 
“caos que se tornou a 
saúde pública” no RN

CRISE 
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Alimentação
O deputado Federal General Girão 

tentou responder porque come picanha 
com dinheiro público e se enrolou todo. 
Comparou com o vale alimentação do 
trabalhador. Deve ser piada do general 
comedor de picanha.

Mordomia
Girão acha que não é mordomia co-

mer o que quer e mandar a conta para 
o contribuinte. Logo ele que se hospeda 
em resort e também paga com dinheiro 
público. Tem que ver isso aí.

Discurso
O fato é que é incompatível o discur-

so de austeridade ou moralidade admi-
nistrativa, quando a farra com dinheiro 
público é bancada sem o menor pudor.

Republicanos
O ex-candidato a deputado Abraão 

Lincoln, está no comando de fato do 
Republicanos no RN. Já conversa com li-
deranças para construir nominata forte 
para Federal e Estadual. 

JOSÉ ALDENIR

“Não tenho o que esconder 
de ninguém, de modo 
que não pretendo per-

guntar a ninguém o que eu devo ou 
não comer”, afi rmou o deputado 
federal General Girão (PSL), após a 
repercussão dos seus gastos alimen-
tares pagos com cota parlamentar, 
divulgados na edição desta quar-
ta-feira (15) do Agora RN. Em nota, 
ele lamentou o fato de vivermos em 
um país com grande desigualdade 
social e econômica, mas disse: “Não 
aceito que tratem como mordomia 
o resultado logrado pelo meu traba-
lho”.

Sem citar a atual situação ca-
lamitosa em que a economia bra-
sileira se encontra, com infl ação 
descontrolada, aumentos constan-
tes dos preços dos alimentos e com-
bustíveis, com gasolina acima de R$ 
6 em várias cidades do país, mais de 
15 milhões de desempregados e 27 
milhões de miseráveis, sem ter pra-
ticamente o que comer, conforme 

levantamento da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), o deputado explicou 
que teve um gasto médio mensal de 
R$ 760 com alimentação este ano, 
com variações entre R$ 1.250,12 em 
junho e R$ 167,17 em janeiro.

“O direito ao auxílio-alimen-
tação é de todos os brasileiros 
empregados. Tenho muito orgulho 
dos meus vencimentos e da forma 
como desempenhei e desempe-
nho para fazer jus e honrá-los. 

Portanto, não aceito nenhum tipo 
de manipulação de informações 
a fi m de me penalizar pelos meus 
vencimentos, que decorrem de 
mais de 40 anos de vida pública, e 
de muito trabalho em prol do Rio 

Grande do Norte e do Brasil”, dis-
se o deputado, que está há apenas 
três anos no exercício do mandato 
parlamentar.

Apesar da fala acima, Girão se 
esqueceu que seus vencimentos 
mensais como deputado federal, 
no valor bruto de R$ 33.763,00, sem 
contar a remuneração no valor de 
R$ 28.161,36 percebidos por ele co-
mo general da reserva do Exército 
Brasileiro (conforme o Portal da 
Transparência do Governo Federal), 
poderiam facilmente arcar com su-
as despesas pessoais com refeição. E 
que a cota parlamentar não possui 
relação alguma com auxílio-alimen-
tação, benefício de caráter indeniza-
tório no valor de R$ 458,00 pago em 
espécie ao servidor.

Ele afi rmou ainda que se sente 
feliz pela atuação do jornalismo 
brasileiro na fi scalização dos gas-
tos públicos e que considera justa e 
defende a busca pela transparência 
em todas as atividades. “Reitero os 
agradecimentos a alguns membros 
da imprensa pelo controle, ainda 
que seletivo, dos gastos públicos e 
pugno e peço que estendam essa 
minuciosa lupa nas contas de todos 
os atores políticos do Rio Grande do 
Norte, inclusive àqueles que se utili-
zam de verba pública a fi m de fi nan-
ciar publicidade”, enfatizou.

Girão afirma que não é mordomia ele 
comer picanha e o povo pagar a conta
ATRATIVO | Deputado 
Federal considera que 
tem direito a auxilio-
alimentação, que teria 
sido “Resultado do meu 
trabalho”

Girão recebe 33 mil reais como deputado e 28 mil como general da reserva: “Tenho muito orgulho dos meus vencimentos”

Convite
Quem estuda possibilidade de 

se fi liar no Republicanos é a ex-
-deputada Márcia Maia. A fi lha de 
Wilma condiciona a fi liação ao fato 
de o partido apoiar a reeleição da 
governadora Fátima Bezerra. 

Salto
O PT continua com salto Luiz 

XV com vistas à eleição do próximo 
ano. A novata vereadora Brisa faz 
uma avaliação da gestão de Fátima 
Bezerra que só deve ser vista nas 
reuniões do partido. Na rua não é 
como ela imagina. 

Agressão 
Nossa solidariedade à jornalista 

Th aisa Galvão, agredida em redes 
sociais por defender o que pensa. As 
ofensas tentam desestabilizar e des-
moralizar as pessoas que pensam di-
ferente. A intolerância é inaceitável.

Pastel 
Sherloquinho diz que há dis-

puta para saber quem dá mais 
entrevista e quem come mais 
pastel de Tangará: Carlos Eduar-
do ou Haroldo Azevedo. Disputa 
acirrada. 

Interior
Benes Leocádio parece que es-

tá mergulhado, pois não aparece e 
quer Rogério Marinho como mu-
leta. Mas, dizem que seus contatos 
com os prefeitos são intensos e per-
manentes. 

Contato
Quem não é muito adepta de 

contato com prefeito é a governa-
dora Fátima Bezerra. O acesso é 
difícil e isso não é bom.

Candidatura
Feliz da vida está o secretário 

de Tributação, Cadu Xavier. A arre-
cadação do Estado, especialmente 
o ICMS, aumentou quase 1 bilhão. 
Salvou o discurso de Fátima pagar 
em dia. 

Tenho três situações importantes para 
saber quem será meu senador no RN: 
Beleza, Altura e quem puxa mais meu 
saco. Qual dos dois preenche esses 

requisitos?
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“Na minha ideia é imoral 
porque ele ganha o sufi -
ciente para pagar tudo is-

so”, afi rmou o senador Styvenson Va-
lentim (Podemos), ao se pronunciou 
sobre os gastos alimentares pagos 
com cota parlamentar pelo deputa-
do federal General Girão (PSL). Para 
ele, apesar de ser prevista pela legis-
lação brasileira, a situação é inaceitá-
vel diante da realidade dramática de 
15 milhões de brasileiros que sofrem 
com o desemprego recorde e outros 
milhões que estão dentro da linha da 
miserabilidade.

“Não é irregular ou ilegal, está 
dentro da legislação e da legalidade, 
mas na situação em que o país vive, 
com cerca de 15 milhões de desem-
pregados, é imoral. Na minha ideia é 
imoral porque ele ganha o sufi ciente 
para pagar tudo isso. E antes de ser 
deputado, como ele pagava esses 

gastos?”, questionou o senador.
Conhecido por ser exigente no 

cumprimento da lei, Styvenson afi r-

mou que todos os parlamentares 
deveriam olhar mais para a atual si-
tuação econômica enfrentada pelos 

brasileiros, antes de efetuar gastos 
pagos com dinheiro do contribuinte 
com coisas pessoais, como alimen-

tação, ainda mais diante do salário 
de mais de R$ 33 mil e demais verbas 
percebidas por estes mensalmente.

E vai além: “Se qualquer pessoa 
estivesse sentada na cadeira de um 
parlamentar com tantos privilégios 
e regalias, ela abriria mão disso? Per-
gunto ao brasileiro, não ao deputado 
Girão, que já mostrou aí, mas faço a 
pergunta ao brasileiro que vota em 
político. Se o eleitor, com tanta dispo-
nibilidade de recursos, entre cota de 
gabinete, dinheiro pra gastar com co-
mida, combustível, moradia, tantos 
auxílios que tem, se ele abriria mão 
disso tudo?”, questionou o senador.

Para a deputada estadual Isolda 
Dantas (PT), os gastos de Girão com 
alimentação pagos com dinheiro do 
contribuinte, e que inclui itens co-
mo picanha premium, bifes, salmão, 
peixes com molhos gourmet, sushi, 
mousse de maracujá, pudim, limo-
nada suíça e coca-cola, entre outros, 
contrastam com as falas infl adas 
contra o governo estadual. “Enquan-
to a governadora Fátima paga dívida 
milionária deixada pelas gestões 
anteriores, quem fala mal dela gasta 
dinheiro público com picanha, sal-
mão e limonada”, escreveu em uma 
rede social.

Styvenson, sobre Girão: “É imoral 
porque ele ganha suficiente para pagar”

Girão se hospedou em resort e pagou com dinheiro público

MORDOMIA | Senador 
capitão combate gastos em 
alimentação do deputado 
general, que come picanha e 
paga com dinheiro público

Senador Styvenson Valentim questiona deputado Girão: “E antes de ser deputado, como ele pagava esses gastos?”

General Girão fi cou hospedado no resort com essa vista maravilhosa. O contribuinte pagou a conta Comprovante da fatura da hospedagem do General Girão, que foi paga com dinheiro público 

Além de comer picanha e salmão 
com dinheiro de cota parlamentar, 
General Girão usou o recurso público 
para se hospedar em resort de luxo 
no município de Tibau do Sul, um 
dos destinos turísticos mais procu-
rados e caros do país. Em maio pas-

sado, ele passou um fi nal de semana 
hospedado no Hotel Marinas, entre 
os dias 7 e 9 de maio, o que custou 
aos cofres públicos o total de R$ 798 
apenas em duas diárias do resort.

Além de se hospedar em hotel 
à beira-mar e pagar com dinheiro 

público, Girão, que recebe um salá-
rio de R$ 33.763,00 como deputado 
federal e R$ 28.161,36 como general 
da reserva do Exército Brasileiro, tem 
uma alimentação bastante rica em 
proteínas, com preferência por pi-
canha premium, bifes especiais, sal-

mão e peixes com molhos gourmet 
e sobremesas. Também é generoso, 
com gorjetas pagas com o dinheiro 
do povo.

A cota parlamentar deve ser usa-
da apenas no exercício da atividade 
parlamentar, conforme consta na 

prestação de contas do deputado 
federal no portal da Câmara dos 
Deputados. Entretanto, foi usada 
para pagar a despesa, assim como os 
gastos alimentares do deputado, está 
detalhada na prestação de contas do 
parlamentar, no Portal da Câmara.
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“Eu acredito que o valor de R$ 
6 milhões de reais, possa 
ter sido até maior do que 

esse [que consta no Portal da Trans-
parência de Parnamirim]. Deixando 
claro que no ano passado, aconteceu 
a campanha eleitoral e essa folha de 

contratação de terceirizados aumen-
tou e muito. Porque houve aquela 
questão: você me apoia, e eu te dou 
uma vaga de emprego, então a folha 
de pagamento no ano passado ainda 
teve um aumento maior. É um gasto 
absurdo”, denunciou a vereadora de 
Parnamirim, Fativan Alves Moura de 
Paiva (PV), em entrevista ao Jornal 
AGORA RN, nesta quarta-feira dia 
(15), referindo-se ao valor de R$ 6 mi-
lhões de reais, que a Prefeitura Muni-
cipal de Parnamirim gastou somente 
com o pagamento de servidores ter-
ceirizados vinculados à empresa Sola-
res, durante a pandemia da Covid-19, 
período em que as aulas estavam sus-
pensas.

Segundo a vereadora, mesmo 

havendo esse gasto “exagerado” na 
Secretaria Municipal de Educação de 
Parnamirim, “As escolas do município 
continuam em uma situação deplo-
rável e muitas estão sucateadas. Esse 
valor de R$ 6 milhões de reais, poderia 
ter sido investido na manutenção des-
sas escolas. É tanto que, atualmente 
não tem condições nenhuma dos alu-
nos voltarem para algumas escolas, 
por falta de manutenção e por falta de 
merenda”, enfatizou a vereadora.

A vereadora Fativan Paiva afi rma: 
“Já esse ano, diante da pandemia, nós 
fi zemos visita às 67 unidades de ensi-
no de Parnamirim, onde encontramos 
várias irregularidades em relação a 
manutenção dos prédios. Inclusive ti-
nha até feijão com gorgulho. Fizemos 

um dossiê com mais de mil páginas, 
realizamos audiência pública, convi-
damos a secretária de Educação Jus-
tina Iva, para ela justifi car os motivos 
de 1 ano e meio de pandemia, e não 
foi feito nada nas escolas, nenhum 
tipo de manutenção. Esse mesmo re-
latórios nós entregamos nas mãos do 
prefeito Rosano Taveira (Republica-
nos) e ao Ministério Público Estadu-
al, e somente após essa fi scalização, 
foi que analisando tudo o que estava 
acontecendo de errado nas escolas, 
deram início à manutenção em algu-
ma delas”, explicou a vereadora.

Segundo a Fativan Paiva, a Empre-
sa Solares, que presta serviços tercei-
rizados para a Secretaria Municipal 
de Educação de Parnamirim, é sus-

peita de irregularidades: “É a empresa 
que o responsável é o empresário Caio 
Honório, que foi convocado a Câmara 
Municipal para prestar esclarecimen-
tos, por causa de atrasos de salários, 
não pagamento de férias, vale alimen-
tação e refeição. E nós questionamos 
ao dono da Solares, o senhor Caio, 
por qual motivo estava acontecendo 
isso. E fi ca em um jogo de empurra, 
a prefeitura diz que pagou todas as 
notas e o secretário de administra-
ção diz que na pasta dele está tudo 
certo, mas quem está sofrendo sem o 
recebimento e atraso dos salários é o 
trabalhador. É um gasto absurdo. Um 
caos. Infelizmente é um descaso total 
com a educação do nosso município”, 
desabafou a vereadora.

“Parnamirim gastou R$ 6 milhões na 
Educação, mas escolas estão sucateadas” 

Prefeitura afirma que gastos são maiores e salários estão em dia

ATRATIVO | Prefeitura 
afirma que investiu mais 
de R$ 6 milhões somente 
com pagamento de 
terceirizados e oposição 
aponta sucateamentol

Situação das escolas públicas em Parnamirim é de absoluto descaso, prejudicando os estudantes

Freezer para merenda enferrujado Armários caindo aos pedaços Estrutura hidráulica comprometida Carteiras escolares quebradas Rachaduras comprometem estrutura

Infraestrutura das escolas públicas é motivo de denúncia da oposição ao Ministério Público do Estado

O secretário adjunto de 
Educação e Cultura de Par-
namirim, George Câmara de 
Souza, explicou à nossa equi-
pe que: “Seguramente houve o 
gasto superior a esse valor [6 
milhões de reais], mas não por 
ter havido suspensão de servi-
ços, pelo contrário, a Secreta-
ria de Educação não parou no 

período da pandemia, apesar 
das escolas estarem fechadas 
para atendimento presencial, 
continuou havendo o atendi-
mento por meio de aulas remo-
tas”, justifi cou.

Ainda segundo George Câ-
mara de Souza, esse valor de R$ 
6 milhões de reais, foram gas-
tos com os seguintes serviços, 

que a Solares prestou à prefei-
tura de Parnamirim: “Seguran-
ça [porteiros] para as escolas, 
serviços de limpeza, auxiliar 
de cozinha e merendeiras”, ex-
plicou. 

Segundo George Câmara 
de Souza, reconheceu que o 
proprietário da Empresa Sola-
res Construções, foi à Câmara 

prestar esclarecimentos em re-
lação às denúncias de trabalha-
dores que não recebiam seus 
salários e direitos trabalhistas: 
“Nós sabemos que ele esteve lá. 
Da nossa parte, apesar dele ter 
dito que os vereadores indica-
vam pessoas para trabalhar, a 
gente não reconhece esse tipo 
de política, ao contrário, a nos-

sa orientação que recebemos 
do prefeito é que nós possamos 
trabalhar com transparência, 
com muito rigor na gestão de 
contratos, inclusive são pes-
soas do quadro [da Prefeitura] 
que regem esses contratos e 
desconhecemos as indicações 
e os salários são pagos em dia”, 
informou o secretário.
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Congresso Nacional altera legislação sobre inelegibilidade

Detentores de cargos ou fun-
ções públicas cujas contas fo-
ram julgadas irregulares, mas 

sem dano ao erário público e punidos 
apenas com multa, não fi carão mais 
inelegíveis, de acordo com o  Projeto 
de Lei Complementar, aprovado no 
Senado Federal. Como não houve mo-
difi cações de mérito em relação ao 
texto aprovado na Câmara dos Depu-
tados em junho, o projeto segue para 
sanção presidencial.

Atualmente, a questão é regi-
da pela Lei Complementar nº 64, de 
1990 (Lei da Inelegibilidade), que veda 
por oito anos a eleição, para qualquer 
cargo, do gestor cujas contas no exer-
cício de cargos ou funções públicas 
foram julgadas, em decisão irrecorrí-
vel, “por irregularidade insanável que 
confi gure ato doloso de improbidade 

administrativa”. O item abrange todos 
os ordenadores de despesa e prevê o 
controle externo desses agentes pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU).

O projeto fl exibiliza a norma 
atual, sob a alegação de que a Jus-
tiça Eleitoral vem dando decisões 
contraditórias na autorização de 
candidaturas sob a norma vigente. 
Ele acrescenta que a sanção por 

multa tem sido aplicada a pequenas 
infrações que não chegariam a justi-
fi car a inelegibilidade.

Também o projeto foi submetido 
ao Senado depois de dois adiamentos, 
pois já tinha sido pautado nas sessões 
de 26 de agosto e 8 de setembro. A no-
va alteração impede que “meros erros 
formais, de pequeno potencial ofensi-
vo, dos quais não resultem danos ao 
erário”, privem agentes públicos do di-
reito de serem votados. A proposição 
ratifi ca o entendimento consolidado 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

E  a alteração vem em boa hora 
fazer essa justiça e não decretar o fi m 
político, a morte política, de muitos. 
Às vezes, são gestores que querem 
entrar na política, mas a penalidade 
é muito extensa para um fato muito 
pequeno.

Ouvidora eleitoral
O Tribunal Regional Eleitoral 

do Rio Grande do Norte (TRE-RN),  
escolheu a nova ouvidora eleitoral, 
a juíza Adriana Magalhães. O juiz 
Geraldo Mota assume como ouvi-
dor substituto. O nome de Adriana 
Magalhães foi aprovado por unani-
midade.

Eleição suplementar
E no dia 7 de novembro terá 

eleição suplementar para prefeito 
em Guamaré, na região Salineira. O 
resultado de 2020 estava sub judice, 
pois o TRE-RN havia indeferido o 
registro de candidatura do ex-pre-
feito de Mundinho (MDB). A juíza 
da 30ª Zona Eleitoral, Cristiany 
Maria de Vasconcelos Batista, será 
a responsável pela condução dos 
trabalhos da eleição.

Guamaré
E o ex-prefeito Adriano Dió-

genes (PSDB) é o nome mais forte 

para enfrentar o grupo dos irmãos 
Hélio de Mundinho e Eudes de 
Mundinho (MDB), que assuniu em 
janeiro como prefeito interino. A 
oposição que apoiou Mozaniel Ro-
drigues (Solidariedade) tende a se 
unir com Adiano. Em 2020, Moza-
niel obteve 46,86% dos votos. Hélio, 
inelegível, teve 50,44%, mas com o 
apoio do então prefeito Adriano, 
hoje no PSDB. 

Mundinho
Os irmãos Hélio de Mundinho 

e Eudes de Mundinho (MDB) estão 
saindo do deputado Hermano Mo-
rais (PSB) e migrando para o fi lho 
do prefeito Álvaro Dias (PSDB), 
Adjuto Dias, hoje no MDB. Mesmo 
sendo do PSDB, Álvaro não apoiará 
Adriano. Em 2020, Álvaro foi contra 
ao prefeito Dr. Tadeu do PSDB de 
Caicó. Ficou com seu antigo MDB, 
o ex-prefeito Batata que acabou 
perdendo com mais de 5 mil votos 
de maioria.

DIVULGAÇÃO

AGORA RN

A vereadora Brisa Bracchi (PT-
-Natal), concedeu uma entre-
vista exclusiva ao Jornal Agora 

RN, na ocasião a parlamentar que 
está em seu primeiro mandato, falou 
sobre a possibilidade de aliança do 
Partido dos Trabalhadores-PT com 
o MDB.  Ela se posicionou contra a 
aliança e enfatizou: “Já fi zemos e não 
deu certo”

“Na passagem do presidente Lula 
aqui no Estado, em uma coletiva, ele 
falou algo muito importante, que eu 
defendo, ele disse que esse debate de  
questões de aliança precisa passar 
pelo diretório estadual do partido. 
Nós do PT temos instâncias, estadual 
e municipal, onde discutimos tudo 
isso. Quando discutimos as alianças 
das eleições passadas, todas as de-
cisões foram tomadas pelo diretório 
municipal, precisamos defender e 
respeitar que essas decisões tem que 
passar por esse fórum. No último 
fi nal de semana houve uma reunião 
com a executiva estadual, uma reu-
nião movimentada, com muitas opi-
niões diferentes, mas dentro do PT 
temos a democracia interna do par-
tido, e nem todo mundo é obrigado a 

concordar com tudo que é imposto, 
defendemos a democracia de forma 
ampla, inclusive dentro do partido. 
Sobre essa possibilidade de aliança 
com o MDB, eu pessoalmente sou 
contra. Não é estratégico para o PT 
uma aliança com MDB, com Gari-
baldi. Falo no sentido pragmático, 
no sentido da construção do projeto 
político do Partido dos Trabalha-
dores. Nossa prioridade é construir 
aliança com quem acreditamos que 
vai construir um projeto político de 
recuperação do país, reconstrução 
do Brasil depois da pandemia, e 
na de recuperação do Brasil com o 
estrago do genocida do Bolsonaro. 
Isso tem que estar no centro da dis-
cussão. Nós temos conseguido com 
muita difi culdade impor uma derro-
ta dessas oligarquias aqui do nosso 
Estado. Nas últimas eleições tivemos 
um resultado importante.”

A vereadora relembrou as alian-
ças do passado das duas siglas, e 
enfatizou que não há a necessidade 
dessa coligação para o momento 
atual. Ela acredita que gestão da go-
vernadora tem alto índice de aprova-
ção o que pode garantir sua reeleição 
sem precisar dessa aliança.   

“A história da política mostra que 
essas alianças não deram certo, tanto 
nacionalmente como aqui no Esta-
do. No passado tivemos a tentativa 
da eleição da governadora Fátima 
para prefeita, onde ela estava com 
todos eles, os fatos mostraram que 
a política de aliança não é sufi ciente. 

Na minha opinião hoje, nós ganha-
mos mais construindo uma chapa 
que represente de fato o projeto polí-
tico para nosso Estado. Estamos indo 
para uma reeleição com uma aprova-
ção alta, fruto de uma gestão incrível 
que Fátima tem. Para nós não é ne-
cessário nem estratégico fazer essa 
aliança. Esse discursão está dividida 
dentro partido, porém vamos discu-
tir de forma ampla e democrática.”

Brisa fez elogios a gestão da 
governadora durante o período da 
pandemia, e ressaltou: “A governa-

dora Fátima tem feito um excelente 
governo. Não está chegando à reelei-
ção com difi culdades, tem alta apro-
vação nesse momento. As pessoas 
entendem o salto de qualidade que 
ela deu em gestão a esse Estado. Con-
seguiu colocar a folha de pagamento 
em dia, defendeu a todo momento a 
questão das vacinas, não teve medo 
de enfrentar a pandemia. Nos mo-
mentos mais difíceis ela não recuou 
e defendeu as medidas de restrição. 
Hoje ela tem o reconhecimento de 
setores que na época eram contra, 

mas hoje reconhecem que era o certo 
a fazer. Nossa prioridade máxima é 
a reeleição da governadora Fátima. 
Nós sabemos como essas oligarquias 
tem poder ainda dentro do Estado, 
mas nós precisamos acreditar no po-
der popular, no poder do partido, na 
aprovação do governo.”

O partido vem articulando tam-
bém uma chapa para as eleições do 
ano que vem para a proporcional. 
Com isso há uma divisão de priorida-
des. Com o nome de Samanda Alves 
para deputada Federal pela corrente 
da governadora, a deputada Natália 
Bonavides fi caria isolada em sua cor-
rente sem o apoio do governo. Brisa 
ressaltou que pode ser candidata a 
estadual e reforçou a necessidade de 
o partido formar uma nominata forte.

“Sobre meu nome, ainda não de-
cidi, porém possa ser que eu saia can-
didata, estamos em processo de de-
bate. Sobre as demais candidaturas, 
estamos esperando as defi nições das 
novas regras eleitorais. Isso infl uen-
cia nas decisões. Independente disso 
precisamos formar uma chapa forte, 
hoje temos os nomes de Samanda 
para federal, o nome de Mineiro que 
foi vítima de um grande golpe, ele 
não conseguiu recuperar seu manda-
to que foi tomado, mas vai recuperar 
nas urnas mostrando a força que 
tem. Temos Natália, e muitos nomes 
que sairão candidatos. Precisamos 
de muitos nomes para federal e es-
tadual, precisamos aumentar nossas 
bancadas” fi nalizou.

Brisa Bracchi sobre aliança do PT com   
o MDB: “Já fizemos e não deu certo”
DIVERGÊNCIA | Vereadora 
natalense afirma que a 
governadora Fátima Bezerra 
não precisa de aliança com 
o MDB para ganhar a eleição 
no próximo ano

Jornalista Diassis Oliveira entrevista a vereadora do PT de Natal, Brisa Bracchi
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O Rio Grande do Norte regis-
trou um aumento recorde 
para o mês de agosto na ar-

recadação dos tributos estaduais 
com um volume de R$ 659 milhões. 
Esse montante representa um cres-
cimento de 23% em comparação 
com o mesmo período do ano pas-
sado, quando o RN recolheu R$ 535 
milhões, e um avanço em torno de 
5,6% em relação ao mês anterior. Em 
julho, o valor recolhido foi de apro-
ximadamente R$ 624 milhões. Esse 
resultado é fruto das estratégias 
adotadas pela Secretaria Estadual 
de Tributação (SET-RN), que desde 
o início do ano tem adotado ações 
de fi scalização e implantado malhas 
fi scais que inibem a sonegação.

O bom resultado da arrecadação 
é um dos destaques da 22ª edição do 
Boletim de Atividades Econômicas 
do RN, elaborado por auditores da 
SET-RN. O levantamento foi divul-
gado nesta terça-feira 14 e, além dos 
números da arrecadação, traz dados 
sobre as operações comerciais das 
empresas contribuintes do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS). O informativo 
mensal reúne os principais indicado-
res da economia do Rio Grande do 
Norte a partir da emissão de notas 
fi scais e do volume negociado pelas 
empresas. A publicação completa es-
tá no site www.set.rn.gov.br/. 

O total arrecadado é o maior 

do ano e, levando em conta os 12 
últimos meses, só fi ca atrás do que 
foi recolhido em dezembro [tra-
dicionalmente, um dos melhores 
meses em função das vendas de 
fi m de ano] de 2020, quando o RN 
recolheu R$ 690 milhões. O reco-
lhimento de ICMS foi o maior res-
ponsável pelo crescimento, já que 
esse imposto representou 92% do 
total arrecadado. Em agosto, esse 

tributo gerou um volume de R$ 
610 milhões, enquanto em julho o 
valor tinha sido R$ 567 milhões e 
em agosto do ano passado R$ 420 
milhões, o que signifi ca um cresci-
mento de 21% no comparativo com 
o referido período do ano passado. 

Faturamento das empresas
De acordo com o boletim, o volu-

me médio de faturamento diário das 

empresas da indústria, comércio e 
dos setores de combustíveis, energia 
e telecomunicações também tiveram 
leve alta. As vendas atingiram, em 
média, R$ 359 milhões por dia em 
agosto, com a emissão de 1,01 milhão 
de documentos fi scais por dia. Em 
julho deste ano, esse valor foi perto 
de R$ 352 milhões por dia. 

Os maiores volumes foram ne-
gociados pelas empresas do comér-

cio varejista, que venderam mais 
R$ 91,3 milhões por dia ao longo do 
mês passado. Já o setor atacadista 
teve um faturamento médio diário 
de R$ 57,4 milhões, seguido dos 
postos de combustíveis que chega-
ram a vender um volume médio de 
R$ 53,3 milhões por dia no mês. A 
indústria de transformação alcan-
çou uma média diária de vendas da 
ordem de R$ 49,5 milhões.

Fecomércio promove reunião técnica entre RN e Argentina
Membros da Câmara de 

Comércio, Indústria, Agri-
cultura e Turismo Brasil-

-Argentina do Estado do Rio Grande 
do Norte (CBA RN) e empresários do 
setor supermercadista se reuniram 
nesta quarta-feira 15, em reunião on-
-line, para conhecer sobre o processo 
de compartilhamento de contêineres 
entre os dois países sul-americanos. 
O compromisso faz parte do traba-
lho da Fecomércio RN em fomentar 
negócios por meio da CBA RN.

O membro da CBA RN e empre-

sário do setor de exportação, Lucas 
Viglietti, apresentou a alternativa e 
logística de compartilhamento de 
mercadorias secas para importação 
através do sistema Less Container 
Load (LCL), ou seja, dividir um con-
tainer com mercadorias para abaste-
cer negócios potiguares.

“Não tem uma quantidade míni-
ma, só máxima, que é a capacidade 
total do container que varia entre 
30m3 a 60m3. Temos que avaliar se 
temos empresários dispostos para 
fazer a importação para justifi car o 

transporte e toda a logística”, deta-
lhou Lucas.

Cerca de 15 pessoas participa-
ram da reunião promovida pela 
Fecomércio Rio Grande do Norte. 
“O nosso papel é ativar a Câmara de 
Comércio Brasil e Argentina no RN 
para que haja um comércio bilateral 
entre os dois países, mais especifi ca-
mente com o nosso estado”, afi rmou 
o diretor Executivo da Federação, 
Fernando Virgilio. Foi proposto que o 
tema dessa reunião seja levado para 
CBAs de outros estados nordestinos.

Arrecadação estadual alcança 
R$ 659 milhões no mês de agosto

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Cerca de 15 pessoas participaram da reunião promovida pela Fecomércio RN

Maiores volumes foram negociados pelas empresas do comércio varejista, que venderam mais R$ 91,3 milhões por dia ao longo do mês passado 

NÚMEROS | Esse montante 
representa um crescimento 
de 23% em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado
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A Zona Norte de Natal é um celei-
ro de pequenos negócios com 
uma concentração de mais de 

17,9 mil empresas de micro e peque-
no portes. O Sebrae no Rio Grande 
do Norte quer estimular ainda mais 
o empreendedorismo na região. Uma 
das ações para fomentar o desenvol-
vimento desses negócios é através de 
capacitação. A instituição promoverá 
no dia 5 de outubro, às 17h, o Sunset 
Zona Norte, um evento que vai ofere-
cer palestras, apresentação de casos 
de empresas de sucesso e música, 
durante uma tarde no Partage Norte 
Shopping. As inscrições para o evento 
já estão abertas, são gratuitas e po-
dem ser feitas através do portal www.
digital.rn.sebrae.com.br ou pelo 0800 

570 0800. As vagas, no entanto, são 
limitadas. O evento seguirá todos os 
protocolos nacionais de biosegurança.

O evento é direcionado para 
empresas e potenciais empresários 
e antecipa a chegada da Loja do Em-
preendedor do Sebrae, que está sen-
do instalada na região em parceria 
com a Prefeitura de Natal. O espaço 
visa aproximar o Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas no esta-
do do emprendedor e do empresário 
estabelecido na Zona Norte e propor-
cionar mais comodidade para quem 
deseja empreender ou melhorar a 
gestão do negócio.

O objetivo do Sunset Zona Norte 
é trabalhar o desenvolvimento do 
comportamento empreendedor. E, 
por isso, vai apresentar aos empreen-
dedores locais, histórias e trajetórias 
inspiradoras de empresários, incluin-
do a do cantor Amazan, que fará show 
durante o evento. A abertura será no 
palco Sunset e logo em seguida está 
programado o Meetup Empreende-
dor, com a participação dos empre-
endedores Deborah Sayonara (Ma-
tersol), Carlos André (André Rações) 
e Amanda Nascimento (Kenko Sushi), 
com mediação de Frederico Fonseca 
e participação especial de Matheus 

Ângelo. Além de Amazan, haverá ain-
da uma programação musical com a 
dupla Sax In Th e House, que vai co-
mandar o lounge experience.

“Estamos levando para a Zo-
na Norte um evento totalmente 
inovador, que vai tratar, além de 
temas ligados ao empreendedoris-
mo, a experiência com o empresa-
riado da região, repassando como 
essas empresas locais podem fo-
car na experiência com o cliente. 
Esperamos que, com esse evento, 
possamos repassar para esse pú-
blico o papel do Sebrae e como po-
de apoiar as micro e pequenas em-
presas”, explica o analista técnico 
do Sebrae-RN, Everton Lucena. 
Com uma população de 303,5 mil 
moradores, a Zona Norte detém 
37,7% da população de Natal.

A Loja do Empreendedor vai 
funcionar como um ponto de atendi-
mento, onde serão oferecidos todos 
os serviços existentes no portfólio 
do Sebrae. Devido à parceria com 
a prefeitura da capital, o espaço vai 
reunir serviços de órgãos públicos 
de interesse do empreendedor, como 
a expedição de licenças e alvarás da 
Vigilância Sanitária e da Semurb, 
Semthas, por exemplo. 

CNC eleva para 6,2% projeção 
dos serviços para 2021
A Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) aumentou 

de 5,8% para 6,2% a expectativa de 
crescimento do volume de receitas 
dos serviços em 2021. A estimativa 
tem como base os dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) de julho, 
divulgada nesta terça-feira 14 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). Segundo o estudo, 
o volume mensal de receitas do setor 
foi o maior desde março de 2016.

De acordo com a PMS, esse vo-
lume apresentou um crescimento 
mensal de 1,1% na passagem de 
junho para julho de 2021 (já descon-
tados os efeitos sazonais), o que veio 
próximo à expectativa da CNC, que 
projetava variação de 1,2%. Na com-
paração com o mesmo período do 
ano passado, houve um aumento de 
17,8%, taxa infl uenciada pela baixa 
base comparativa decorrente do iní-
cio da fl exibilização da quarentena.

Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, os números positivos 
são um evidente efeito do avanço da 
vacinação no País. “A queda do isola-
mento social, associada à desacelera-
ção no número de casos de contami-
nação e mortes pelo novo coronavírus, 
tem viabilizado a retomada dessas 

atividades, sobretudo os serviços de 
alojamento e alimentação”, avalia.

Os indicadores de monitoramen-
to do Google também apontam a re-
tomada. Segundo os números, a con-
centração de consumidores em áreas 
residenciais recuou pelo quarto mês 
seguido, apresentando uma queda 
de 4% desde o mês anterior.

A sequência de ganhos reais men-
sais fez com que o setor registrasse, 
em julho, um volume de receitas 
3,9% superior ao verifi cado em feve-
reiro de 2020, sendo superado apenas 
pelo comércio com avanço de 5,9% 
no mesmo período. Dos grupos de 
atividade, destacaram-se os serviços 
prestados às famílias, com aumento 
de 3,8% e acumulando um avanço de 
38,4% desde abril.

Turismo
Também pelo quarto mês conse-

cutivo, as perdas do turismo recuaram, 
registrando o menor número em 16 
meses. Em julho, as atividades turísticas 
operaram, em média, com 63% da sua 
capacidade de geração de receitas, regis-
trando R$ 17,4 bilhões em prejuízo.

De acordo com os cálculos da 
CNC, o setor já acumula perda de 
R$ 413,1 bilhões desde o início da 
crise sanitária. Com a recuperação, 

a entidade revisou a projeção para 
o volume de receitas, considerando 
um aumento de 19,1% no ano.

Responsável pela análise, o econo-
mista da CNC, Fabio Bentes, observa 
que, embora ainda não tenha sido 
retomado o cenário de voos diários 
registrados antes da pandemia (cer-
ca de 2 mil/dia), o fl uxo de aeronaves 
nos principais aeroportos do país vem 
apresentando crescimento robusto 
desde abril deste ano, tendo avançado 
27% em julho e 1% em agosto.

“As perdas mensais de receitas, 
por exemplo, vêm recuando e tendem 
a reduzir à medida em que as bar-
reiras à circulação de turistas forem 
relaxadas”, avalia o economista, credi-
tando o panorama à ampliação da va-
cinação. Bentes analisa que a tendên-
cia é que os serviços, especialmente o 
turismo, ganhem mais dinamismo.

Outro dado positivo é que, pela 
primeira vez desde o início da pande-
mia, as atividades turísticas acumu-
laram mais admissões (1,061 milhão) 
do que desligamentos de funcionários 
(1,018 milhão), de acordo com o Ca-
dastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged). Assim, em relação 
ao número de julho do ano passado, o 
saldo de 42,6 novas vagas ampliou em 
1,4% a força de trabalho do setor.

INSCRIÇÕES | Promovido pelo 
Sebrae e prefeitura, o Sunset 
Zona Norte vai estimular 
o empreendedorismo na 
região com palestras, casos 
de sucesso e música no 
Partage Norte Shopping. 

Natal: empreendedores serão 
capacitados na Zona Norte

EXPECTATIVA

AGÊNCIA SEBRAE

REPRODUÇÃO

Everton Lucena: evento que vai tratar experiência com o empresariado da região

Tadros: números positivos são evidente efeito do avanço da vacinação no Brasil



Economia •Natal, quinta-feira, 16 de setembro de 2021 9

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RENNER DANTAS DE FARIAS, CNPJ 03.938.414/0001-54, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Indústria de 
Aparelhamento de Pedras para construção, exceto associado à extração, localizada na Rod BR 427 KM 100, 
SN, Walfredo Gurgel, Caicó/RN - CEP: 59.300-000. 
 

Renner Dantas de Farias  
Proprietário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após 
a análise minuciosamente dos documentos de habilitação, referente a licitação, na modalidade 
Concorrência Pública n° 002/2021, onde objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA 
PADRÃO FNDE, COM DOZE (12) SALAS DE AULA, QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA 
NESTA CIDADE DE RIO DO FOGO/RN, obtivemos como EMPRESAS CONSIDERADAS 
HABILITADAS: H.S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
15.033.936/0001-96 e EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA 
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.275.651/0001-33. Conforme o que preceitua a 
alínea “a”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 
Fica aberto o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de 
habilitação. Desde já, caso não ocorrendo a interposição de recurso administrativo nessa fase, 
ca aprazada a abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços, para as empresas 
declaradas habilitadas para o próximo dia 28 de setembro de 2021, às 10:00 horas.

Rio do Fogo-RN, 15 de setembro de 2021
Pedro Ricardo de Souza Pereira

Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2021

SEGUNDA CHAMADA
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem ns lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, 
por meio de sua Pregoeira, torna público que a primeira sessão da modalidade Pregão Presencial 
nº 10/2021, MENOR PREÇO POR ITEM, para a contratação de empresa para aquisição de 
materiais - produtos fertilizantes, para a produção de mudas em unidade demonstrativa 
(estufa) no município de Lajes/RN, necessário a execução do Projeto Uma Onda Verde no 
Sertão II, foi deserta. Fica designada nova sessão para Recebimento e Abertura de Propostas e 
Documentação: 24/09/2021, às 15:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, 
sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: 
Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 
3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 15 de setembro de 2021
Larissa Hermínia Augusto Bezerra - Pregoeira

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem ns lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, 
por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 12/2021, MENOR PREÇO POR LOTE, para contratação de  empresa 
para aquisição de materiais de tipo (material de construção, madeira, analises, 
minhocas e produção de mudas), necessários  para implantação das unidades de 
produção vegetal e consequentemente à execução do plano de trabalho decorrente ao 
convênio nº 886466/2019, celebrado entre esta Regional do SENAR e a União, por 
intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, nos 
Municípios de Santo Antônio/RN e Apodi/RN. Data de Recebimento e Abertura de 
Propostas e Documentação: 24/09/2021, às 09:00 horas (horário local). Local: Sede do 
SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. 
Informações: Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 
horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico 
www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 15 de setembro de 2021
Larissa Hermínia Augusto Bezerra - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021
TP Nº 005/2021 - Menor Preço Por Empreitada Global - contratação de empresa especializada 
para a construção do Mirante de Santana no Município de São Pedro/RN. Data da Sessão 
01/10/2021 as 09 horas. Informações - e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, em 15 de setembro de 2021
Marciana Lopes de Oliveira

Presidente

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

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
Em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, como a Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014.
01- ADJUDICO, o vencedor da Tomada de Preços  nº 1/2021, realizada em 01/06/2021, a saber: 
M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME- CNPJ: 18.917.544/0001-88 , saiu 
vencedor no item: 1 ; totalizando o valor de R$ 128.975,58 (cento e vinte e oito mil, novecentos e 
setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Objeto: Pavimentação a paralelepípedos no Trecho da Rua Tenente José Alves, Rua Manoel 
Medeiros Campos e Trecho da Rua Presidente Kennedy.
02-HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preços nº 1/2021 com 
início 11 de maio de 2021, realizada em 01 de junho de 2021 (terça-feira), nos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 
08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor 
da empresa relacionada anteriormente.
03- DETERMNINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa.

Jardim do Seridó/RN, 15 de setembro de 2021
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 903.009/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua 
forma Eletrônica nº 048/2021, tendo como objeto: “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ATRAVÉS DE OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE A TABELA DA 
ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
S A Ú D E  D E  J A R D I M  D O  S E R I D Ó / R N ” .  O  l o c a l  d e  r e a l i z a ç ã o  s e r á  o 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados devem se credenciar junto 
ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
16 de setembro de 2021 às 09hs. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 01 de outubro de 
2021 às 08hs.  INÍCIO DA DISPUTA:  01 de outubro de 2021 às 08hs01min. As especicações 
estão estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se 
d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s :  h t t p : / / 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  e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 15 de setembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

O Sicoob Rio Grande do Norte 
segue em ritmo de expansão 
no estado. Nesta quinta-feira 

16, a partir das 18h, a cooperativa 
vai inaugurar sua mais nova agên-
cia em Parnamirim. Localizada na 
avenida Brigadeiro Everaldo Breves, 
780, no Centro da cidade, a unidade 
vai fortalecer a rede de atendimento 
na região, benefi ciando pessoas físi-
cas e empresas.

Segundo Th iago Pegado, gerente 
Regional do Sicoob-RN, a agência 
foi construída a partir de uma visão 
de atendimento humanizado, com 
espaço amplo, instalações moder-
nas, vasto estacionamento e estru-
tura pronta para suportar futuras 
expansões. “Tudo para receber a 
população de Parnamirim e cidades 
vizinhas com a qualidade e zelo que 
o Sicoob-RN já tem como diferen-
cial”, conta.

A nova unidade já estava em 
funcionamento desde março, mas 
por causa da pandemia só está sen-
do inaugurada ofi cialmente agora. 
Esta é a segunda agência do Si-
coob-RN instalada no município. A 
primeira, em Nova Parnamirim, está 
em funcionamento desde setembro 
do ano passado. O Sicoob-RN conta 
ainda com quatro unidades em Na-
tal. Ou seja, no total são seis agên-
cias na região metropolitana, para 
atender a um público de mais de 10 
mil associados - cerca de mil deles 
de Parnamirim.

“Parnamirim está entre os muni-
cípios que mais crescem no estado, 
principalmente por causa da che-
gada de grandes empreendimentos. 
E o Sicoob-RN não poderia fi car de 
fora”, comenta Th iago, ressaltando o 
compromisso da cooperativa com a 
comunidade. “Diferente dos bancos 
tradicionais, nosso foco é auxiliar a 
comunidade a conseguir se desen-
volver ainda mais. Esse é um dos 
princípios do cooperativismo. So-
mos uma instituição fi nanceira que 
realmente vivencia a cidade e enten-
de as necessidades da população”.

SICOOB Rio Grande do Norte 
inaugura agência em Parnamirim

EXPANSÃO | Localizada na avenida Brigadeiro Everaldo Breves, 780, no Centro, a unidade 
vai fortalecer a rede de atendimento na região, beneficiando pessoas físicas e empresas

O que é
O Sicoob é o maior sistema 

fi nanceiro cooperativo do Brasil. 
Os serviços oferecidos são muito 
parecidos com os dos bancos tra-
dicionais, mas no formato de coo-
perativa os clientes são associados 
e assim participam como donos do 
negócio. Dessa forma, os resultados 
fi nanceiros são repartidos entre to-
dos os cooperados, de modo que 
os recursos acabam sendo reapli-
cados na comunidade onde está 
inserida a cooperativa.

O cooperativismo fi nanceiro 
também é conhecido por oferecer 

taxas e tarifas mais baixas que os 
outros bancos. Entre os serviços 
prestados estão conta corrente, 
cartões de débito e crédito, crédito 
pessoal, imobiliário, rural e em-
presarial, previdência, consórcios, 
fi nanciamentos, investimentos, 
seguros, adquirência (por meio das 
maquininhas Sipag), marketplace e 
programa de fi delidade (com o Co-
opera), entre outros. Por todos es-
ses fatores, cada vez mais o Sicoob 
tem conquistado novos associados, 
o que tem feito inclusive a institui-
ção despontar entre as maiores ins-
tituições fi nanceiras do país.

DIVULGAÇÃO

Nova unidade já estava funcionando 
desde março, mas por causa da 
pandemia só agora será inaugurada
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Dois homens morrem vítimas 
da variante Delta no Estado

Reservas hídricas do RN têm 
capacidade total inferior a 45%

O Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, por meio 
do Instituto de Gestão das 

Águas do RN (Igarn), monitora 47 
reservatórios, com capacidades su-
periores a cinco milhões de metros 
cúbicos (m3), responsáveis pelo 
abastecimento das cidades poti-
guares. O Relatório do Volume dos 
Principais Reservatórios Estaduais, 
divulgado nesta quarta-feira 15, 
demonstra que as reservas hídricas 
superfi ciais totais do RN somam 
1.954.629.994 m3, percentualmente, 
44,66% da sua capacidade total, que 
é de 4.376.444.842 m3. No dia 15 de 
setembro de 2020, as reservas hí-
dricas somavam 2.295.329.769 m3, 
equivalentes a 52,44% do seu volu-
me total.

A barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, maior reservatório do 
RN, acumula 1.258.136.519 m3, cor-
respondentes a 53,02% da sua capa-
cidade total, que é de 2.373.066.510 
m3. No mesmo período de setembro 
de 2020, o manancial estava com 
1.455.429.403 m3, equivalentes a 
61,33% do seu volume total.

Segunda maior barragem do 

RN, Santa Cruz do Apodi acumu-
la 234.733.420 m3, equivalentes a 
39,14% da sua capacidade total, que é 
de 599.712.000 m3. No mesmo perío-
do de 2020, o reservatório estava com 
197.177.500 m3, percentualmente, 
32,88% do seu volume total.

A barragem Umari, localizada em 
Upanema, acumula 192.493.399 m3, 
correspondentes a 65,74% da sua ca-
pacidade total, que é de 292.813.650 
m3. No mesmo período de setem-
bro de 2020, o reservatório estava 
com 249.070.420 m3, equivalentes a 
85,06% do seu volume total.

Os reservatórios monitorados pe-
lo Igarn que ainda estão com mais de 
80% da sua capacidade, são: o açude 
público de Encanto, com 86,55%; Ro-
deador, localizado em Umarizal, com 
82,22%; Passagem, localizado em Ro-
dolfo Fernandes, com 83,53%; açude 
público de Marcelino Vieira, com 
81,82% e Riacho da Cruz II, localiza-
do em Riacho da Cruz, com 86,57%.

O açude Apanha Peixe, localiza-
do em Caraúbas, acumula 7.933.333 
m3, correspondentes a 79,33% da sua 
capacidade total, que é de 10 milhões 
de metros cúbicos. No mesmo perío-

do de setembro de 2020, o manancial 
estava com 9.516.667 m3, equivalen-
tes a 95,17% do seu volume total.

O açude Morcego, localizado em 
Campo Grande, acumula 2.853.082 
m3, correspondentes a 42,53% da sua 
capacidade total, que é de 6.708.331 
m3. No dia 15 de setembro do ano 
passado, o reservatório estava com 
5.567.341 m3, equivalentes a 82,99% 
do seu volume total.

O açude Marechal Dutra, conhe-
cido como Gargalheiras, acumula 
6.434.613 m3, percentualmente, 
14,49% da sua capacidade total, que é 
de 44.421.480 m3. No mesmo período 
do ano passado o reservatório estava 
com 11.917.237 m3, correspondentes 
a 26,83% do seu volume total.

O açude Dourado, localizado em 
Currais Novos, acumula 2.317.776 
m3, equivalentes a 22,46% da sua ca-
pacidade total, que é de 10.321.600 
m3. No mesmo período de setembro 
do ano passado, o manancial estava 
com 8.337.043 m3, correspondentes a 
80,77% do seu volume total.

Já os mananciais monitorados 
pelo Igarn que estão em nível de 
alerta, com volumes inferiores a 10% 

da sua capacidade atualmente são 5: 
o Caldeirão de Parelhas, localizado 
em Parelhas, com 9,45%; o açude pú-
blico de Cruzeta, com 5,57%; o açu-
de Itans, localizado em Caicó, com 
2,51%; o Zangarelhas, localizado 
em Jardim do Seridó, com 1,9% e o 
Esguicho, localizado em Ouro Bran-
co, com 0,3% da sua capacidade. Os 
açudes monitorados pelo Igarn que 
estão secos são: Inharé, localizado 
em Santa Cruz e o Trairi, localizado 
em Tangará.

Situação das Lagoas
A lagoa de Extremoz, respon-

sável pelo abastecimento de parte 
da zona norte da capital, acumula 
10.218.654 m3, correspondentes 
a 92,73% da sua capacidade total, 
que é de 11.019.525 m3.

Já a lagoa do Bonfi m, responsável 
pelo abastecimento da adutora Mon-
senhor Expedito, acumula 40.819.947 
m3, percentualmente, 48,44% do seu 
volume total, que é de 84.268.200 m3.

A lagoa do Boqueirão, que atende 
a usos diversos, acumula 9.527.963 m3, 
correspondentes a 86,03% da sua ca-
pacidade total, que é de 11.074.800 m3.

ATENTO|  Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte, 
por meio do Instituto de 
Gestão das Águas (Igarn), 
monitora 47 reservatórios, 
com capacidades superiores 
a cinco milhões de metros 
cúbicos

ASCOM/IGARN

REPRODUÇÃO

Uma das vítimas, de 89 anos, havia 
recedido as duas doses e a outra, de 
45 anos, não tinha registro de vacina

Dois homens morreram após 
serem infectados pela va-
riante Delta da covid-19, 

segundo dados da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública (Sesap), 
divulgados nesta quarta-feira 15. 
Até o momento, 34 casos da nova 
cepa já foram confi rmados.

Uma das vítimas tinha 89 anos 
e foi vacinado com as duas doses 
de Coronavac/Butantan: primeira 

dose registrada dia 24 de fevereiro 
de 2021 e a segunda dose 23 de 
março de 2021, indo a óbito no 
dia 4 de setembro de 2021. O ou-
tro paciente tinha 45 anos, sem 
registro de vacina.

Diante dessas informações, a 
Sesap emitiu um comunicado, no 
qual reforça a necessidade da ma-
nutenção das medidas sanitárias 
e da importância de completar o 

esquema vacinal, “pois a variante 
identifi cada está circulando por 
transmissão comunitária e os es-
tudos apontam que ela conta com 
um alto potencial de transmissão”.

De acordo com a pasta, as 
equipes do setor de vigilância epi-
demiológica seguem trabalhando 
no rastreio dos casos e no monito-
ramento do cenário em todo o Rio 
Grande do Norte.

COVID-19
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

O DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO IELMO MARINHO LTDA - EPP, CNPJ/MF 
18.908.768/0001-23, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, uma Renovação de Licença Simplificada (RLS) para extração da 
substância mineral areia, numa área de 1,7 hectares com 1000 m³/mês, localizado na Fazenda Primavera, 
Zona Rural do município de Ielmo Marinho - RN. 
 

Francisco Freire Brito Neto 
Requerente 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
JOÃO DE DEUS DE MELO CARVALHO, inscrita sob o CNPJ no. 35.643.501/0002-51, 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 comércio de madeira sem beneficiamento, localizada na 
Rodovia BR 405, nº 99, Zona Rural, Itau - RN. 
 

JOÃO DE DEUS DE MELO CARVALHO 
Representante Legal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

O Presidente do MONAMY FUTEBOL CLUBE, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com o inciso III 
do artigo 27 do estatuto da entidade, CONVOCA, todos os sócios quites com a tesouraria do clube, para uma 
reunião de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 14 de outubro de 2021 às 19hs30min em 
primeira convocação e às 20hs em segunda convocação com qualquer número, tendo como local a sede na 
Rua Vereador Cauby Barroca, 464 – Rocas – Natal/RN, para deliberar a seguinte ordem do dia:  
1 – Eleição para Presidente e Vice-Presidente do MONAMY F.C., para o biênio 2022/2023;  
2 – Eleição para os Membros Efetivos e Suplente do Conselho Fiscal do MONAMY F.C., para o biênio 
2022/2023. Dê-se Ciência, publique-se, cumpra-se e arquive-se.  

 
Natal-RN, 14 de setembro de 2021. 

  
Wilton Barros de Goes  

Presidente 

 
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 
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 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RAIMUNDO FILADELFIO DE OLIVEIRA, CPF: 447.763.574-53, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, para transporte de dejetos sanitários, sucção/limpeza de fossas e sumidouros, com 
capacidade 20,0m3, localizado no Sítio Paudarco, S/N, Zona Rural, Taipu/RN. 
 

RAIMUNDO FILADELFIO DE OLIVEIRA 
PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
USINA ESTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ: 31.168.247/0001-45, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a  LICENÇA 
SIMPLIFICADA para o Cultivo de cana-de-açúcar em uma área de 23,87ha não irrigada, localizada na 
Fazenda Nossa Senhora do Carmo/ Lagoa do Poço, Goianinha/RN. 

 
Célido Ricardo da Silva 

Superintendente  

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
USINA ESTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ: 31.168.247/0001-45, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a  LICENÇA 
SIMPLIFICADA para o Cultivo de cana-de-açúcar em uma área de 40,52ha não irrigada, localizada na 
Fazenda Bonfim, Nísia Floresta/RN. 

Célido Ricardo da Silva 
Superintendente  

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
USINA ESTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ: 31.168.247/0001-45, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a  LICENÇA 
SIMPLIFICADA para o Cultivo de cana-de-açúcar em uma área de 46,49ha não irrigada, localizada na 
Fazenda Mangueira, Canguaretama/RN. 

Célido Ricardo da Silva 
Superintendente  

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
J H PORFIRIO CAMPOS, CNPJ nº 24.180.934/0001-10, 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 a Atividade de Sistemas de Limpeza de Fossas e Sumidouros e destinação final 
de efluentes domésticos, localizado na Rua da Cancela, n° 47, Praia da Pipa, Tibau do Sul /RN. 

 
 Jonas Henrique Porfírio Campos  

Representante legal 

Macaíba avança e anuncia 
vacinação para adolescentes 
livres de comorbidades

Nesta terça 14, a Prefeitura de 
Macaíba, mediante Secre-
taria Municipal de Saúde, 

anunciou a vacinação contra a 
covid-19 nos adolescentes de 15 a 
17 anos sem comorbidades. A apli-

cação da primeira dose da vacina 
acontece desde a quarta 15, das 8h 
às 15h, no Ginásio Edilson de Al-
buquerque. Para receber a dose, os 
adolescentes devem ir acompanha-
dos pelos pais ou responsáveis.

Aumentando ainda mais o nú-
mero de pessoas imunizadas na 
cidade, o início da nova faixa etária 
com a primeira dose mostra o com-
promisso da gestão com a saúde de 
toda a população macaibense. Atu-
almente, a cidade possui quase 20 
mil pessoas totalmente vacinadas 

e mais de 44 mil que já receberam a 
primeira dose. 

A vacinação do novo público 
será realizada de segunda à sexta-
-feira. Para receber a primeira dose, 
é necessário apresentar cartão de 
vacina, cópia do RG, CPF e compro-
vante de residência, além de possuir 
cadastro no RN Mais Vacina. Para 
a segunda dose, é necessário levar 
apenas os documentos originais. 
Além do novo público, a vacinação 
segue acontecendo também de se-
gunda a sexta, sempre das 8h às 15h. 

IMUNIZAÇÃO | Aplicação da 
primeira dose da vacina 
acontece desde a quarta-
feira 15, das 8h às 15 horas 

A Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural (SEADRU) comunicou 

a primeira formalização de coopera-
tiva na comunidade Senegal, na zo-
na rural de Mossoró, pelo Programa 
Mossoró Rural. A Multicooperativa 
Agrícola do Senegal trabalhará com 
vários tipos de produtos.

“Vamos trabalhar com apicul-
tura, suinocultura, avicultura, arte-
sanato, produção de doce, de polpa 
de fruta, de cajuína, uma infi nidade 
de ideias que a gente vai colocar em 
prática aqui”, disse Francisco Da-
mião de Andrade Silva, presidente 
da cooperativa do Senegal.

O presidente eleito da coope-
rativa ressalta ainda a importância 
de os agricultores familiares reuni-
rem-se para comercializarem seus 
produtos. “A cooperativa em nossa 
comunidade é de fundamental 
importância, tendo em vista que, 
a maioria dos agricultores perde 
seu produto por falta de comercia-
lização e falta de conhecimento. É 
justamente isso que a cooperativa 
está fazendo na nossa comunidade, 

a oportunidade de irmos longe”.
A ideia da formação da coo-

perativa, segundo Francisco Da-
mião, surgiu após visita de agrô-
nomos à comunidade durante 
fi scalização do corte de terra. O 
presidente explicou que os pro-
fi ssionais se depararam com a 
produção de uma fruta exótica e 
ouviram dos agricultores ideias 
para aumento da produção.

“Numa dessas visitas de fi sca-
lização de corte de terra, os agrô-
nomos estiveram na propriedade 
e viram a produção de pitaya. Eles 
também ouviram da gente os pro-
jetos. A partir daí unimos o útil ao 
agradável e chegamos agora com a 
formação da cooperativa e fortale-
cimento da agricultura familiar. A 
gente esperava por esse momento 
há muito tempo.

O titular da pasta municipal Fa-
viano Moreira destaca que a partir 
de agora a cooperativa pode orga-
nizar os 35 cooperados e adquirir 
insumos, como também organizar 
a venda dos produtos e promover o 
desenvolvimento da comunidade.

“Nós entendemos que o cami-
nho para o pequeno agricultor é se 
juntar em associações, nesse caso 
numa cooperativa, para que ele te-
nha condição de entrar no mercado, 
tanto adquirindo insumos quanto 
vendendo seus produtos com a 
condição maior de competitividade. 
Com isso, ele gera renda, desenvol-
vimento rural”, disse Faviano que in-
formou ainda que o programa tem 
quatro grupos formados.

O Mossoró Rural é desenvol-
vido pela Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (SEADRU), em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 
Fundação de Apoio à Educação e ao 
Desenvolvimento Tecnológico do 
Rio Grande do Norte (Funcern).

O programa estima contemplar 
aproximadamente 1.100 produtores 
rurais do município. O investimento 
é de mais de 1 milhão de reais, de 
recursos da Prefeitura de Mossoró e 
do Sebrae. O Mossoró Rural foi lan-
çado no último dia 27 de julho.

Programa Mossoró Rural forma 
primeira cooperativa em Senegal

COMUNIDADE

Cidade tem quase 20 mil pessoas 
totalmente imunizadas e mais de 
44 mil que já receberam a 1ª dose 

GUILHERME XAVIER/PMM

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

HELDER JOSÉ DE SOUZA SOUTO, CPF Nº 457.191.104-10, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a (Licença de Operação Nº 
2021-158717/TEC/LO-0049, com prazo de validade até 05/09/2027, em favor da Unidade de Beneficiamento 
(salgadeira) de couros de bovinos e peles de caprinos e ovinos, localizada na Rua Antônio Bernardes Guedes, 
nº 4, bairro Walfredo Gurgel, Caicó-RN.  
 

Helder José de Souza Souto 
CPF: 457.191.104-10 
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita_nutrigastro
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Se é sem glúten é saudável?
REPRODUÇÃO

Será que é verdade mesmo isso? Se pensarmos 
no glúten com o passar dos anos, sabemos que 
ocorreram alterações genéticas e a concentração de 
glúten na farinha de trigo aumentou muito, ou seja, 
virou sim uma alimento mais infl amatório! 

A farinha branca é pobre em nutrientes e possui 
alto índice glicêmico, ao ser ingerida eleva nossos pi-
cos de insulina, consequentemente, aumenta nosso 
estoque de gordura. 

Mas o sem glúten não quer dizer que emagrece 
mais? Vejo muita gente que quer perder peso substi-
tuindo a farinha de trigo por amido ou farinha de arroz, 
o que aciona também a resposta glicose- insulina que 
faz você ganhar peso!

Exemplo: tapioca tem a mesma carga glicêmica que 
o pão de sal. 

Outra questão é a quantidade sempre! Se é sem glú-
ten posso comer! Não pense desse jeito, pois em toda 
dieta devemos quantifi car, portanto, muito cuidado com 
algumas trocas. Por isso, é de extrema importância, sem-
pre ir a sua nutricionista e tirar todas as suas dúvidas!

Policiais civis da Divisão de Ho-
micídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) concluíram, nesta ter-

ça-feira 14, o inquérito referente ao 
assassinato de Pollyana Nataluska 
Costa de Medeiros, 22 anos, ocorrido 
em 18 de maio passado, no bairro 
Nossa Senhora da Apresentação, em 
Natal. A investigação resultou no 
indiciamento de seis pessoas pelos 
crimes de homicídio qualifi cado e 
associação criminosa.

O inquérito policial foi concluí-
do após a defl agração de duas fases 
da Operação “Off  Road”, que teve 
como objetivo o cumprimento de 
mandados de prisão em desfavor dos 
envolvidos. Na primeira fase, foram 
detidos: Alcivan Bernardo da Silva, 
conhecido como “Bileu”, apontado 
como condutor da moto utilizada 
no dia do crime; João Paulo Rocha, 
conhecido como “Rocha”, apontado 
como o autor do disparo, e Orklisthye 
Mayklie Moronel Matias de Oliveira, 
conhecido como “Maikon”, dono da 
motocicleta utilizada na ação.

Já na segunda fase, os cumpri-
mentos de mandados foram em 
desfavor dos possíveis mandantes 
do crime: a irmã da vítima, Paloma 
Nataluska Costa de Medeiros; o 
cunhado da vítima, Luciano Cabral 
de Souza; e Josivan Pereira da Silva. 
A irmã e o cunhado da vítima foram 

presos em Touros, no litoral norte do 
estado, no dia 17 de agosto.

A Polícia Civil solicita que a po-
pulação continue enviando informa-
ções, de forma anônima, por meio do 
Disque Denúncia 181.

Sobre o crime
O homicídio foi praticado no dia 18 

de maio deste ano, no bairro Nossa Se-
nhora da Apresentação, zona Norte de 
Natal. Quando os dois suspeitos che-
garam ao estabelecimento comercial 
em que Pollyana Nataluska trabalhava, 
realizaram a abordagem e conduziram 
a vítima até a parte de trás do prédio, 
onde deram um tiro.

A investigação aponta que a irmã 
e o cunhado de Pollyana são suspeitos 
de serem os mandantes da morte, que 
teria sido motivada por uma disputa 
de herança que corre na justiça e tem 
um valor estimado de R$ 2 milhões.Um grupo criminoso fez um 

roubo milionário na ma-
drugada de terça-feira 14, 

em um parque eólico na cidade de 
Jandaíra, no interior do Rio Gran-
de do Norte. Estima-se que foram 
quase R$ 2 milhões em equipa-
mentos levados pelo bando e, por 
isso, os proprietários do Parque 
estariam oferecendo recompensa 
de R$ 15 mil para quem der infor-
mações dos bandidos.

Fortemente armados com fuzis 

(pelo menos seis) e espingardas 
calibre 12, cerca de 20 bandidos 
teriam cercado o Parque, carregan-
do o muk da própria empresa com 
mais de 20 bobinas (que custam 
aproximadamente R$ 80 mil cada 
uma). Depois, o veículo foi abando-
nado e os ladrões fugiram.

O crime será investigado pela 
Polícia Civil e ocorre na semana em 
que o Governo do Estado comemo-
ra os investimentos feitos em ener-
gia eólica no Rio Grande do Norte.

Insegurança no RN: quadrilha 
faz assalto milionário em Parque
Eólico da cidade de Jandaíra

OUSADIA| Fortemente 
armados com fuzis e 
espingardas calibre 12, 
cerca de 20 bandidos 
teriam cercado o Parque e 
praticado o assalto

DIVULGAÇÃO

Bandidos fortemente armados não 
tiveram difi culdade para chegar à 
empresa, fazer o assalto e fugir 

Irmã, cunhado e mais 
quatro são indiciados pela 
morte de comerciante 
na zona Norte de Natal

ASSASSINATO DE POLLYANA

REPRODUÇÃO

Comerciante Pollyana foi assassinada
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

WORLD TOUR
De casamento marcado 

com o empreendedor Phillipi 
Castro, a administradora Ana 
Flávia Tinoco ganhou um “chá de 
panela” diferente. Achando que o 
tema ia ser ABC, foi surpreendida 
pelo grupo de amigas com uma 
festa Superstar com o nome de 
Flavinha’s Wold Tour, livremente 
inspirada na cantora Anita, bem 
ao estilo dela, com muito brilho, 
música para dançar até o chão 
e animação. No grupo: Flávia 
Alecrim, Leonardo Bezerra, Pri 
Cavalcanti, Bia Souza, Maria Ga-
briela Simas e Ana Flávia Flor. A 
new generation festejou muito o 
Th e last single show de Flavinha!

MERGULHO NO RN
A Riachuelo, marca que 

ganhou o país, mas tem DNA 
Norte-Rio Grandense, lançou 
uma coleção maravilhosa 
inspirada na terrinha, com peças 
ressaltando o Cajueiro de Pirangi 
e a nossa fauna e fl ora. Foram 
escolhidas para a campanha, 
feita por aqui, Th aynara OG, 
Izabela Rabelo e Elana Valenaria. 
Embora a coleção seja uma 
homenagem ao RN, vou usar o 
ditado “casa de ferreiro, espeto 
de pau”. Porque alguém do 
estado não está entre as “estrelas” 
da divulgação? Que referencial 
não caberia Titina Medeiros, 
Fernanda Tavares, Larissa Costa 
e a própria Cacau Macedo? O 
Mergulho no RN - nome da colab 
- não foi tão profundo assim.

PODER
O jogador do Spartack 

Moscow Futebol Clube, e atleta 
da Adidas Rússia, Ayrton Lucas, 
vai protagonizar uma super festa 
de casamento na terra Natal, 
Carnaúba dos Dantas, no fi nal do 
ano. Formaliza a união com a lin-
da Islayne Roque, com que já tem 
o pequeno e fofo Th éo Roque. A 
festa será embalada por ninguém 
menos que Xandy Avião.

DOAÇÃO 
O Grupo Bonitas - de apoio 

às mulheres com câncer - lança 
uma campanha linda pré Outubro 
Rosa. Está recebendo doação 
de lenços. Sabe aquele seu, que 
fi ca guardado no fundo de uma 
gaveta, e que entra ano e sai ano 
permanece lá? Doe! Ele vai ser 
direcionado a essas mulheres que 
estão na luta contra a doença e vai 
ajudar muito em sua auto estima. 
E pode também doar um turban-
te. Em Natal tem vários pontos de 
arrecadação, dentre eles, o show 
room de semi joias de Andrea 
Moura, no Espaço América. Adeil-
za Holanda, do Bonitas, lembra 
que o leço doado traz leveza, 
charme e embeleza. 

INOVAÇÃO 
O CEO da Interjato, Erich Ro-

drigues, falou ontem na reunião do 
Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE) 2022 do 
Banco do Nordeste. Convidado pela 
instituição bancária discorreu sobre 
as potencialidades e desafi os da 
Inovação. No evento, o BNB consulta 
o setor produtivo para defi nir que 
áreas devem receber recursos e em 
quais volumes. Por outro lado, a 
Interajo promove as melhores tecno-
logias para integração digital.

JUSTIÇA 
A juíza Lena Rocha idealizou 

há 24 anos o pioneiro programa 
Caminhos da Justiça, para apoiar 
reeducandos e egressos do sistema 
prisional, além de suas famílias. 
Tem uma marca impressionate 
de ações e atendimentos constan-
tes, que de tão bem executadas, 
ostenta o importante legado de 
ajudar a diminuir a reincidência 
no crime. Quem participa do pro-
grama não voltar a criminalidade. 
Há informação, oportunidade e 
acolhimento.

                                  *
O lema é “Justiça e Comunidade: 

trabalho em favor da paz”. Ano 
passado o programa foi reconhecido 
pela corregedora geral de justiça.

“Nosso trabalho teve início em 
uma época que não se falava em 
ressocialização”, lembra a juíza Lena 
Rocha, um orgulho dentro do TJ/RN.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Virgínia Cinelli, Dani Oliveira, Danielle Monte e Hélio Neto

BOAS & CURTASDESTAQUE

 O médico Ricardo Bittencourt e a empresária Renata 
Telles festejam nove anos juntos. O casal é um dos mais 
discretos de nossa sociedade e queridos também.
 Até 15 de outubro a Galeria Sesc apresenta a exposição Cores 

e Ofícios, a Tapeçaria de Dorian Gray. No térreo do Natal Shopping, 
com acesso gratuito.
Mais um reconhecimento para a jornalista potiguar 

Estella Dantas. Recebeu homenagem, em Brasília,  do Minis-
tério das Comunicações, o Prêmio Marechal de Rondon.
 Sob o comando de Fafá Medeiros, a Natal Hair – Feira Regio-

nal de Saúde & Beleza ocorre nos dias 19 e 20 de setembro, das 11h 
às 22h, no Partage Norte Shopping. 

Saber muitas coisas não torna você uma pessoa melhor que as outras. 
Viva ofertando o que sabe, isso faz melhor a você!“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

B-DAY - Danielle Monte Ribeiro

DIVULGAÇÃO

O nome completo é MEI HSUEN KIANG, chine-
sa naturalizada brasileira e com jerimum card. 
Viu os pais Liu e Avai fundarem, em 1979 o 
Changay, o frango frito mais famoso da cidade. 
De lá para cá fez administração e nutrição e 
assumiu os negócios. Sua determinação e tran-
quilidade mantiverem o restaurante aberto 
na pandemia, onde o restaurante no Alecrim 
chegou até a ser atacado.  Agora segue prepa-
rando os filhos para a continuidade da marca. 
“Gosto de conversar e escutar as histórias com 
as memórias afetivas. Quero permanecer no 
mercado por muitas décadas. É uma missão de 
muita responsabilidade. O Changay faz parte 
da minha história”, diz @mei_nutricionista

O Ministro das 
Comunicações 
Fábio Faria 
entrega a Estella 
Dantas o prêmio 
Marechal Rondon 

Os noivos Eduardo Fonseca e Manuela Miranda, 
ladeados pela família dela, Flávia, Márcio e Fernanda

Rosa Macedo e Aline Silva conferindo, em 
Camurupim, a nova coleção Marcus Ramalho

A maranhense Th ay OG na campanha 
Mergulho no RN, da Riachuelo

O estilo Flavinha Tinoco no 
seu chá World Tour
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SO O O/

CRUZADAS

HORÓSCOPO

Sol e Lua trocam likes logo cedo e o astral será 
perfeito para mergulhar no trabalho e mostrar 
serviço! Além disso, Lua e Plutão também 
estão em harmonia e dão aquele up na sua 
popularidade.

Os assuntos domésticos estão em destaque nesta quinta, 
Libra, e você pode resolver assuntos inacabados em casa, 
botar ordem nas coisas e se acertar com o pessoal. Depois, a 
Lua ilumina seu paraíso astral e envia as melhores energias, 
destacando sua simpatia e o seu lado mais diplomático.

O dia começa com boas energias, destacando 
sua habilidade para negociar e conversar com os 
outros. Depois, a Lua promete destacar seu lado 
ambicioso e você fará o possível para conseguir o 
reconhecimento que merece.

No trabalho, aposte na comunicação para se 
dar bem, seja com pessoas próximas ou clientes 
em potencial. Quem trabalha com comércio, 
marketing, etc., pode dar um gás no serviço pela 
manhã.

Caso esteja trabalhando em Home Of ce, saiba que ele deve 
trazer excelentes resultados logo cedo. Também aproveite a 
manhã pra botar ordem na casa, fazer uma limpa nos armários 
ou jogar fora o que não usa mais, e o Incenso Indiano Sálvia 
Branca pode ajudar a limpar e renovar as energias.

O Sol segue destacando seu lado ambicioso e você 
vai acordar com muito pique para correr atrás de 
melhorias na carreira. As  nanças também estão 
protegidas e quem está disputando uma promoção 
ou um novo emprego pode receber boas notícias.

Logo cedo, diálogo e trabalho em equipe facilitam 
muito o trabalho, Câncer! Tudo o que precisar de 
tato e delicadeza também se resolve melhor pela 
manhã. Depois, a Lua se muda para Aquário e traz 
mudanças e novidades.

Você começa a quinta com disposição para botar 
seus assuntos em ordem, seja na vida pessoal ou no 
trabalho. E é bom deixar tudo arrumadinho porque a 
Lua entra em sua Casa da Fortuna depois do almoço e 
avisa que o astral será favorável para ganhar dinheiro.

Se precisa  nalizar tarefas ou negociar algo, será 
mais fácil cuidar disso pela manhã. Embora o dia 
comece muito atarefado, há boas chances do seu 
esforço render uma grana a mais, viu?

A manhã pode ser mais arrastada do que você gostaria, 
mas com a entrada da Lua em seu signo depois do 
almoço, a história muda e vai sentir suas energias 
recarregadas. Pode ser um bom momento para começar 
um curso, investir no seu crescimento pessoal.

Você começa a quinta esbanjando charme e 
diplomacia, o que pode ser muito útil no trabalho. 
Depois do almoço, porém, será preciso um esforço 
extra para dar conta das suas obrigações. Já 
conhece o nosso Banho de Determinação?

Nesta quinta, as parcerias pro ssionais e as tarefas 
feitas em equipe tem mais chance de sucesso logo 
cedo. Você vai se entender melhor com os colegas e 
as coisas devem  uir sem esforço. À tarde, porém, a 
Lua entra em seu inferno astral e as coisas mudam.

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
BandNews TV, no sábado, com uma 
programação especial sobre os 20 anos 
do 11 de setembro, chegou à liderança 
em alguns momentos entre os canais 
pagos...... Das 8h às 12h o trabalho 

foi conduzido pelo jornalista Eduardo 
Castro.Esporte da Globo, em se 

tratando de programação, vai sofrer 
mudanças no ano vem...... Estudos a 

respeito já estão em fase bem avançada.
O SBT estreia, segunda-feira, 18h, 

“Te Dou a Vida”, um drama, com Jose 
Ron, Eva Cedeño e Jorge Salinas...... A 
novela conta a história de duas famílias 
que se conhecem por causa de Nicolas, 

o fi lho adotivo de Helena e Ernesto. 
Os três eram felizes até o menino ser 
diagnosticado com leucemia.Para 
alguns convidados, o Consulado da 

Itália, em São Paulo, promoveu a 
pré-estreia da ópera “Gianni Schicchi”, 

encenada pela Companhia de Ópera de 
São Paulo...... Agora, em uma iniciativa 
do Cônsul Filippo La Rosa, o espetáculo 
será apresentado em várias cidades do 

interior de São Paulo.

Tabuleiro
Pra quem gosta desse negócio 

chamado televisão, terça-feira foi 
uma das noites mais interessantes. 
Porque tinha a estreia de “A Fazen-
da”, estrategicamente a programa-
ção da Record não exibiu o episódio 
de “Quando Chama o Coração” e 
espichou a duração de “Gênesis”.

A Globo, do lado dela, encerrou 
a exibição de “Império” um pouco 
mais cedo e entrou com uma edição 
mais demorada do “Th e Masked 
Singer Brasil”.

Olho no gato...
Mais diretamente entre as duas, 

o que se viu entre Globo e Record foi 
uma de olho na outra e a tentativa 
de tirar qualquer vantagem possível.

E o SBT, que tinha o Ratinho 
no começo da disputa entre as 
duas, depois entrou com o fi lme 
“Shrek” na busca de um público 
diferente.

Deu a lógica
Sobre esse começo de “A Fazen-

da”, o desempenho da Adriane Ga-
listeu, acima até do que se esperava, 
deve ser destacado. Está em casa.

Mas dois fatores são fundamen-
tais: primeiro que, desde a primeira 
edição, ela sempre se envolveu com 
o jogo e, mais importante ainda, a 
garra e a vontade de fazer bem.

Primeira fase
Nicolas Ahnert fará a fase jovem 

de Mateus Solano em “Quanto Mais 
Vida, Melhor”, novela das 19h na Glo-
bo, que estreia em 22 de novembro.

O ator também integra o elenco 
de um novo fi lme de Larissa Mano-
ela para a Netfl ix, “Lulli”, em que ela, 
após um acidente, passa a ouvir o 
pensamento das pessoas.

Aquecimento
A série em parceria “Rio Con-

nection”, que levará as marcas de 

Globo e Sony, entrou em processo 
de pré-produção e seu elenco tam-
bém já se prepara nos bastidores.

Tudo caminha para gravações 
ainda nesses últimos meses do ano 
e estreia em 2022.

Calma aí
A Globo, em um esforço conjun-

to, pretende defi nir todas as ques-
tões pendentes da programação 
2022 nos próximos dois meses.

Tem muita coisa no meio disso. 
Fala-se em mais de 50 estreias na 
temporada.

Cravando  
Pode ser que alguma pedra no 

caminho mude completamente o 
curso natural das coisas, mas tudo 
nos leva a certeza do nome de Ta-
deu Schmidt no “BBB”, a partir de 
2022. Data hoje, será ele mesmo. 
Aliás, uma forma de se ver livre da-
queles “cavalinhos” do “Fantástico”. 

Remake de 
“Pantanal” recebe 
cuidados redobrados 
na Globo  

Em se tratando do remake 
de “Pantanal” que vem aí, com 
adaptação de Bruno Luperi, ne-
to de Benedito Ruy Barbosa, as 
comparações com a produção 
realizada pela extinta TV Man-
chete serão inevitáveis.

Porém, a Globo está muito 
cuidadosa quanto a este aspecto 
e todos os outros, levando sem-
pre em conta o respeito que a 
obra merece. E também, ou prin-
cipalmente, por ser tratar de um 

INSTAGRAM
clássico da nossa teledramaturgia.

Todo nivelamento, como or-
dem, tem que ser por cima, daí a 
escolha de um diretor com a histó-
ria do Rogério Gomes e a atenção 
que existiu para o fechamento do 
elenco. Dentro das possibilidades 
colocadas à disposição, foram esco-
lhidos os mais adequados para os 
papéis que irão desempenhar.

“Pantanal”, depois de uma fase 
de intensos preparativos, já está 
com as suas gravações em anda-
mento, inclusive externas na região 
Centro-Oeste, também defi nidas 
com devida antecedência.

É um sucesso que a Globo de-
seja tanto alcançar. Também como 
homenagem ao Benedito. Ele mere-
ce todas.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com



Geral•Natal, quinta-feira, 16 de setembro de 2021 15

Que o Governo do Estado 
e a Prefeitura de Mossoró 
garantam a pessoas em si-

tuação de rua, no mínimo e em um 
mesmo local, as três refeições diá-
rias, inclusive nos fi nais de semana. 
Esse é o pedido de tutela de urgên-
cia feito pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN) à 
Justiça, através de uma ação civil 
pública (ACP).

A 18ª Promotoria de Justiça de 
Mossoró apurou que o Município 
de Mossoró não possui programa 
governamental de fornecimento de 
alimentação a pessoas em situação 
de rua. Ficou demonstrado que a 
gestão, por meio do serviço especia-
lizado de abordagem social (SEAS), 
restringe-se a elaborar/ atualizar 
lista das pessoas em situação de 
rua, encaminhando as informações 
para o Estado ou à distribuição in-
formal, durante a ronda noturna, de 
alimentos (sopão) produzidos pela 
Diocese Mossoró. De acordo com a 
Prefeitura, há 214 pessoas vivendo 
em situação de rua na cidade. 

Já o Estado mantém na cida-
de cinco restaurantes populares, 
mas a logística de distribuição da 
alimentação é inefi ciente: não pos-
sibilita que as pessoas em situação 
de rua possam ter acesso a café, 
almoço e jantar nos pontos mais 
próximos de onde costumam fi car. 
Ou seja, em cada ponto é servida 
apenas uma ou duas alimentações, 
à exceção do estabelecimento lo-
calizado na Uern que disponibiliza 
as três refeições. O outro problema 
detectado é que o serviço é inter-
rompido aos fi nais de semana. 

Para tomar de exemplo, no Ter-
minal Rodoviário só é distribuído 
o café da manhã. Eventual cidadão 
em situação de rua que deseje almo-
çar terá de percorrer 5,2 km até o 
centro da cidade, onde só há almoço 
(a despeito de se concentrar o maior 
contingente de benefi ciários do pro-
grama do restaurante popular). Para 
obter a refeição noturna, levando 
em consideração que permanecerá 
no centro, essa pessoa terá de se 
deslocar até a Uern, distante 4,5 km.  

Ao fi nal do dia, na pulveriza-
da logística criada pelo Estado, o 
morador de rua terá percorrido 
aproximadamente 26 km para ter 
acesso às três refeições básicas que 
todo ser humano, no mínimo, deve 
ter. A distância percorrida ainda 
pode ser maior, de 30 km, caso o 
cidadão desejasse almoçar e jantar 
no bairro Santo Antônio. 

Os locais de refeições mais 
acessados, de acordo com o MPRN 
são o Centro e o bairro de Santo 

Antônio. Todavia, nesses restau-
rantes não há a entrega das três re-
feições. No centro é servido apenas 
o almoço e no Santo Antônio, não 
há o café da manhã. 

A 18ª Promotoria de Justiça de 
Mossoró tem um procedimento 
instaurado desde março de 2020 
para acompanhar as ações adota-
das pelo Estado e pela Prefeitura em 
favor das pessoas em situação de 
rua, durante a pandemia. O intuito 
foi obter informações sobre se os di-
reitos existenciais mínimos desses 
cidadãos (alimentação; abrigamen-
to/ habitação; saúde e vacinação; e 
higienização, com distribuição de 
álcool gel, máscaras e água potável) 
estavam sendo garantidos.

Embora a investigação reali-
zada tenha iniciado por conta do 
período da pandemia, a pretensão 
deduzida com a presente ação ci-
vil pública não se restringe à este 
período (nem ao imediatamente 
pós-pandemia), mas sim enquanto 
houver situação de fato justifi ca-
dora da intervenção estatal para 
garantir a segurança alimentar das 
pessoas em situação de rua.

A questão dos abrigos terminou 
sendo ajuizada, tendo o MPRN obti-
do determinação judicial para que a 
Prefeitura de Mossoró se abstivesse 
de fechar o abrigo temporário. O 
Município também foi proibido de 
estabelecer limitações indevidas ao 
abrigamento de pessoas em situação 
de rua que não estejam contidas no 
regimento interno da casa enquanto 
perdurar a pandemia por covid-19.

Mossoró: MP move ação 
para garantir alimentação de 
pessoas em situação de rua
ASSISTÊNCIA | Intenção é que 
Estado e Município sejam 
obrigados a disponibilizar 
café da manhã, almoço 
e jantar, nos sete dias 
da semana, em um 
mesmo local, para essas 
pessoas que estão em 
vulnerabilidade social

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

18ª Promotoria de Justiça de 
Mossoró tem um procedimento 
instaurado desde março de 2020 para 
acompanhar as ações adotadas pelo 
Estado e pela Prefeitura em 
favor das pessoas em situação de rua

SERVIÇO ÚNICO NOTARIAL E REGISTRAL 
NÍSIA FLORESTA/RN 

BEL. CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS 
NOTÁRIO PÚBLICO 

Rua João Batista Gondim, nº 50, Centro, Nísia Floresta/RN – CEP: 59.164-000 
Fone: (084) 3277.228 – E-mail: contato@cartorionisiafloresta.com 

 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
O Bel. CARLOS DANTAS, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da lei. 
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados a empresa CONSTRUTORA NORDESTE LTDA, COM SEDE NA 
Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 801, Conjunto 701, Boa Viagem, em Recife/PE, GERALDO LUIZ DE 
ALBUQUERQUE, confinante, bem como terceiros eventualmente interessados para, querendo no prazo de 15 (quinze) 
dias, se manifestarem, sobre o pedido de Reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, 
que se processa no Serviço Único Notarial e Registral de Nísia Floresta/RN, prenotado sob o nº 31.585, formulado pelo 
requerente ASSIS CARLOS FERNANDES, CPF: 056.464.054-91, brasileiro, aposentado, casado ao 07/01/1981, sob o 
regime da comunhão parcial de bens,  com CATHERINE AMÉLIA MARY DOOLAN FERNANDES, CPF: 663.582.484-
72, residentes e domiciliados na Rua Alfredo Dias de Figueiredo, nº 1249, Condomínio Flora Boulevard, Q-E-06, bairro 
de Ponta Negra, na cidade de Natal/RN, CEP: 59.092-570; o qual afirmam estarem desde o ano de l990 na posse do 
imóvel, transcorridos 31 (trinta e um) anos ininterruptos, atendendo a previsão legal exposta no Art. 1.238 do Código 
Civil Brasileiro, consistente do Domínio útil de um terreno foreiro municipal, designado por parte do lote nº 11 (onze) da 
quadra VIII(oito), do Loteamento Praia de Bertioga,  situado com frente para a Rua Projetada 04, esquina com a Rua 
Dagoberto Félix Bezerra, no lugar Mundo Novo, em Barra de Tabatinga, zona de expansão urbano e turística deste 
Município, o qual mede 225,00m² de superfície, com a seguinte descrição perimetral, inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9.328.453,340m e E 267.407,916m, deste segue confrontando com Rua 
Projetada 04, por uma distância de 4,82m, até o vértice V2, de coordenadas N 9.328.547,669m e E 267.410,042m; 
deste segue confrontando com o  lote 10, por uma distância de 28,19 metros até o vértice V3, de coordenadas N 
9.328.444,321m e E 267.434,875m; deste segue confrontando com o lote02, por uma distância de 11,23 metros até o 
vértice V4, de coordenadas N 9.328.434,468m e E 267.429,478m; deste segue confrontando com a Rua Dagoberto 
Félix Bezerra, por uma distância de 28,19 metros até o vértice V1, onde teve inicio essa descrição, perfazendo um 
perímetro de 62,89 metros; Todas as coordenadas aqui descritas estão referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33° WGr, tendo como 
o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM. Que o imóvel em referência se encontra registrado em maior porção nesta Serventia em nome da empresa 
CONSTRUTORA NORDESTE LTDA, conforme consta da certidão de usucapião, datada de 22/07/2021, conforme 
consta da matrícula 2273, desde RI.E, para que chegue ao conhecimento de  todos, expediu-se este edital que será 
publicado no jornal de grande circulação por dois dias consecutivos, e em lugar de costume desta Serventia, 
interpretando-se o silêncio como concordância ao pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA. 
Eu,             ,      Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. Nísia Floresta/RN – 13/09/2021.  
Prenotação: 31.585. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRENCIA PÚBLICA no 002/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN – 
CPL/PMG, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público 
que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a ver:
- CONCORRENCIA PÚBLICA no 002/202021 - Processo Administrativo nº 4774/2021 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PERTECENTE A MALHA VIÁRIA 
DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 19 DE OUTUBRO DE 
2021, PELAS 09H00 ( NOVE HORAS) (Horário Local).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000, 07:00h às 13:00h, de segunda as sexta-feira.
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail: 
cpl.guamare@gmail.com. Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou 
através dos telefones: (84) 99982-3647.

Guamaré (RN), 15 de Setembro de 2021.
A COMISSÃO

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

 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
GUSTAVO BUARQUE DE GUSMÃO, CPF: 607.677.667-68, torna Público que requereu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA à 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no 
Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 

 
GUSTAVO BUARQUE DE GUSMÃO  

Proprietário 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 23/09/2021, às 10:30hs / 2º Público Leilão: 24/09/2021, às 10:30hs 

 com escritório na Av. 
Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por 
BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, 
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento 
Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: Apartamento nº 1505 da Torre 1/ “Edifício Nice” do 
“Quartier Lagoa Nova”, situado a Rua Morais Navarro, 55, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Na-
tal/RN, CEP 59075-770 construção do tipo, A.1, composto de sala de estar/jantar com lavabo e varanda, 
circulação com banheiro, dois dormitórios, hall íntimo, suíte com dormitório e banheiro, suíte com dormitó-
rio, banheiro e closet, cozinha, área de serviço, dormitório e banheiro funcional, com 168,24m² de área to-
tal, sendo 119,07m² privativa (106,31m² PC + 12,76m² PD) + 49,17m² comum(27,57m² DP + 21,60 M DNP) 
abrangendo a fração ideal de 0,00455184 do terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal, medindo 

11 da SD/PMN) expedida pela SEHARPE da Prefeitura Municipal de Natal em 27/07/20211, área restante 
da Carta nº 19.918, com direito ao uso de duas vagas de garagem individuais, indeterminadas, de uso 
comum aos condôminos, numeradas no piso tão somente para efeito de disponibilidade/discriminação, 
localizadas no Edifício Garagem (IPTU nº 2.025.0227.02.0216.0063.8 – Sequencial nº 9.239173-6). 1º 
PÚBLICO LEILÃO - VALOR) 

 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR. : R$ 799.044,37 (setecentos e noventa 
e nove mil, quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos) O arrematante pagará à vista, o valor da ar-
rematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais,  impostos de transmissão para  
lavratura  e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. 
O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a 
cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: EVANDRO AUGUSTO 
GONÇALO DE PAIVA, brasileiro, solteiro, nascido em 10/07/1975, RG 001377826, CPF 912488504-59, 
residente e domiciliado a Rua Ernesto Nazareth, nº 1792, Candelária, Natal/RN, CEP 59065240, intima-

forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e 

leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.
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REPRODUÇÃO

• Esportes Natal, quinta-feira, 9 de setembro de 202116

A Federação Internacional de 
Jogadores de Futebol (FifPro) 
pediu reformas no calendá-

rio internacional do futebol para 
atender à necessidade de redução 
da carga de trabalho dos jogadores, 
após a Fifa anunciar um estudo de 
viabilidade para transformar a Copa 
do Mundo em um evento bienal.

O FifPro disse que qualquer ex-
pansão do calendário deve incluir 
salvaguardas adequadas para a saú-
de dos jogadores e que as reformas 
devem facilitar o desenvolvimento 
do futebol masculino e feminino.

“As propostas que consideram 
expansões adicionais, como uma 
Copa do Mundo bienal [bem como 
outras reformas de competição em 
discussão] são inadequadas na au-
sência de soluções para os problemas 
existentes”, disse a entidade em um 

comunicado nesta terça-feira 14.
“Sem a concordância dos joga-

dores, que dão vida a todas as com-
petições em campo, essas reformas 
não terão a legitimidade necessária. 
O debate atual, mais uma vez, segue 
um processo e uma abordagem 
falhos”, diz o comunicado. O secre-
tário-geral do FifPro, Jonas Baer-Ho-
ff mann, disse que qualquer plano 
para expandir as competições deve 
integrar as visões dos jogadores.

A proposta da Fifa de realizar 
as Copas do Mundo masculina e fe-
minina a cada dois anos, em vez de 
quatro, recebeu respostas mistas de 
suas confederações.

A Uefa rejeitou a ideia, com seu 
presidente Aleksander Ceferin aler-
tando que países europeus poderiam 
boicotar o evento caso se tornasse 
bienal, enquanto a sul-americana 
Conmebol disse ser “inviável”.

A Confederação Asiática de Fu-
tebol deu as boas-vindas ao estudo 
de viabilidade, enquanto a Confede-
ração das Associações de Futebol da 
América do Norte, Central e do Ca-
ribe reconheceu os méritos de criar 
um novo calendário. O presidente 
da Confederação Africana de Fu-
tebol (CAF), Patrice Motsepe, disse 
que as discussões devem continuar 
“com a mente aberta”.

RODRIGO FERREIRA
@rodrigoferreirarn

@rodrigoferrelra
rodrigoedu18@gmail.com

Ainda cabe mistério no futebol?

Em tempos passados, 
esconder estratégias 
de jogo era algo co-

mum no mundo do futebol. 
Quem nunca se deparou 
com aquela famigerada no-
tícia de que “treinador A faz 
mistério sobre escalação de 
time tal”? Sem tanta tecno-
logia e recurso, era viável 
surpreender os adversários 
por meio da falta de infor-
mação. Hoje, já vejo que o 
cenário é diferente. Afi nal, 
até o mais insignifi cante 
campeonato de várzea tem 
transmissão de jogos via in-
ternet. Tornou-se fácil entender características de atletas e variações 
táticas de qualquer que seja o time. E some-se a isso o surgimento de 
profi ssionais como os de análise de desempenho, por exemplo, que 
todo clube minimamente organizado tem. Não me conformo que, 
em pleno ano de 2021, ainda se tome esse tipo de decisão.

Esperança
Essa tem sido a palavra de 

ordem no América ao longo desta 
semana que antecede a partida 
de volta contra o Itabaiana pela 
Série D. Depois de empatar em 
casa por 1 a 1, o Alvirrubro sabe 
da difi culdade que será vencer o 
time sergipano fora, mas mantém 
em dia sua confi ança. Pelo menos 
é o que temos notado nas entre-
vistas concedidas por dirigentes 
e atletas. 

Retrospecto
Se por um lado o Itabaiana 

não perdeu fora de casa durante 
toda 1ª fase (e manteve a escrita 
ao arrancar o empate do América 
na Arena), por outro, o Tremen-
dão já foi superado 2 vezes jogan-
do em seus domínios nesta Série 
D. É justamente o que o Alvirru-
bro precisa para avançar: vencer 
seu adversário em território ini-
migo. Torçamos para que dê tudo 
certo.

Segundona
Que decepção foi a estreia do 

Alecrim na Série B do Estadual. 
Tomou uma sapatada de 3 a 0 
do Palmeira de Goianinha, lá no 
Nazarenão. Esperava mais do ti-
me Esmeraldino, que tem em seu 
elenco uma mescla interessante 
de jogadores jovens e experientes, 
além de uma comissão técnica 
qualifi cada, liderada por Gilmar 
Oliveira. Esperava bem mais.

RENNÊ CARVALHO

Fora de combate
Cortado do jogo contra o Retrô-PE 

na véspera da partida por causa de 
uma lesão na panturrilha, o atacante 
Claudinho seguirá fora de combate 
por pelo menos mais 30 dias no ABC. 
Quem me disse foi o Dr. Roberto Vital, 
chefe do DM abecedista, durante o 
treinamento de ontem no Frasquei-
rão. Uma perda considerável, princi-
palmente por se tratar de um atleta de 
confi ança do treinador Moacir Jr.

Indefinição
Defendi na minha coluna da úl-

tima terça (14) a titularidade de Ne-
gueba no jogo do próximo domingo, 
mas pelo que estou acompanhando 
acho difícil que o garoto comece 
entre os 11. Ontem, por exemplo, 
ele não treinou com os demais atle-
tas do elenco devido a uma fi brose. 
Diante disso, creio muito na repeti-
ção do time que jogou em PE para o 
duelo de Natal. 
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