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de Garibaldi seria Cadu Xavier.
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  Ao que parece, Jair Bolsonaro 
terceirizou de vez para o Congresso 
as soluções de seu governo ruinoso.  
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  Rede com 76 mil empregados 
demite 1.400 funcionários que 
recusaram a tomar vacina. 
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  Sem dúvida alguma, bola aérea será 
a principal adversária do ABC na 
partida de domingo, contra o Caxias.

 Depois de muitos anos fechado, o 
Papódromo volta a funcionar com  
show da Orquesta Filarmônica.
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CIDADES. 9 | O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no RN, Abdon Gosson, 
assiste constantemente a assaltos contra turistas e, segundo relata, como existe deficiência no 
policiamento oferecido pelo governo estadual, resolveu pedir ajuda ao Ministério do Turismo

Hoteleiros pedem socorro 
ao governo federal contra 
violência a turistas no RN
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E TOME REZA !

Turistas viram alvos fáceis e presidente da ABIH-RN, Abdon Gosson, resume: “A gente vem na sorte, rezando a Deus”

POLÍTICA. 3 |  União Brasil, surgido 
com a fusão entre DEM e PSL, prome-
te movimentar as eleições gerais de 
2022 nos âmbitos nacional e estadual, 
ao se destacar como a maior legenda 
política brasileira do momento. Esco-
lhido vice-presidente do novo parti-
do,  o ex-senador José Agripino falou 
sobre o futuro político da sigla no RN.

ECONOMIA. 7 |  O pão é celebrado em 
nível internacional no dia 16 de outu-
bro. Para marcar a data, a campanha 
Mês do Pão RN será realizada pelo 
Sindicato da Indústria de Pani� cação 
e Confeitaria do RN e Sindicato da In-
dústria de Pani� cação e Confeitaria 
de Mossoró e Região Oeste e Salinei-
ra, com o apoio da FIERN.

GERAL. 11 |  Processo seletivo bene-
� ciou 118 artesãos, artistas plásticos, 
empreendedores individuais, coope-
rativas e associação de artesanato e 
empresas artístico-culturais. Dessas 
vagas, 50 foram preenchidas para 
permanência na Loja Natal Original 
e 68 foram destinadas à exposição no 
entorno da árvore de Mirassol.

José Agripino garante 
que União Brasil será 
partido de centro e 
sem extremismos

ESPORTES. 16 |  A primeira medalha 
brasileira no Mundial Júnior de judô 
disputado na Itália veio nesta quarta 
6. Rafaela Batista, de 18 anos, faturou 
o bronze na categoria até 48 kg ao 
bater a francesa Lea Beres em menos 
de 30 segundos, na disputa � nal pelo 
lugar no pódio. Na estreia, ela venceu 
a americana Monica Reyes.

Atleta de 18 anos 
fatura bronze na 
abertura do Mundial 
Júnior de Judô

Casa da Indústria 
lança Campanha para 
celebrar Dia Mundial 
do Pão no estado

Prefeitura divulga 
seleção dos artesãos 
que farão parte do 
Projeto Natal Original

ECONOMIA. 8 |  Segundo dados do Le-
vantamento Sistemático da Produ-
ção Agrícola divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatística, 
é o sexto mês seguido de queda na 
estimativa mensal, com o resultado 
� cando 1,3% abaixo do que a produ-
ção de 2020, que atingiu o recorde de 
254,1 milhões de toneladas.

Estimativa de safra 
cai para 250,9 milhões 
de toneladas no 
mês de setembro

POLÍTICA. 5 |  Reportagem publicada 
pelo Estadão denunciou que os in-
vestigadores da Controladoria-Geral 
da União encontraram indícios de 
fraudes na compra de tratores adqui-
ridos pela pasta do ministro Rogério 
Marinho, mas a CGU desmentiu as 
informações, por meio de nota exclu-
sivamente enviada ao AGORA RN.

Controladoria Geral 
da União e Rogério 
Marinho desmentem 
corrupção no MDR
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Checar a � sionomia no espelho 
em busca de traços de enve-
lhecimento é uma obsessão 

para muita gente.
Olhar a própria cara todos os 

dias pode distorcer essa busca e dar 
a falsa impressão para quem olha 
que o tempo não passa ou passa 
lentamente.

Ao comparar fotos de cinco, 
dez anos atrás, com o que mostra o 
espelho, é que a � cha cai e o tempo 
se impõe do jeitinho que ele é: ine-
xorável, inapelável, inadiável, irre-
versível.

Um governo que dá sinais de 
envelhecimento precoce quando 
deveria ter a expressão limpa de 
um bebê revela uma doença de base 
sem possibilidade de cura.

Produtos de beleza e nem in-
tervenções plásticas podem mudar 
as feições de um organismo que se 
deteriora rapidamente.

Mesmo com os escândalos do 
Mensalão e do Petrolão, inaugura-
dos nos governos petistas, nada se 
compara à compra de apoio parla-
mentar pelo governo Bolsonaro no 
Congresso pela via do orçamento do 
relator.

Além de não atenuar em nada 
os erros do passado, essa cooptação 
política bilionária, sob todos os pon-
tos de vista, é inédito no período da 
redemocratização, iniciada com a 
eleição de Tancredo.

A in� ação e a disparada da fome 
tiveram, em governos anteriores, 
especialmente os de FHC e Lula, ini-
ciativas continuadas de contenção 

que legaram ao mundo a impressão 
de um país em verdadeiro desenvol-
vimento, a despeito dos problemas.  

Bancos e empresas ganharam 
dinheiro como nunca na era Lula, 
que se deu ao luxo de fazer um gene-
roso superávit primário sem o qual 
hoje estaríamos roubados.

Com Dilma foi outra conversa: 
a miopia de uma burocrata da es-
querda fez com que o país perdesse 
a mão da economia e ela fosse der-
rubada no Congresso por incompe-
tência política.

 Mas, democraticamente, apesar 
de não gostar de criar cobras em ca-
sa, Dilma deixou livres o Ministério 
Público e a Polícia Federal para agir. 
No caso, contra ela.

Com mais de mil dias de gover-
no sobre a cacunda, o governo Bol-
sonaro já está decrépito, corcunda, 
envenenado pela inação de seus 
órgãos, incapazes de gerar defesas 
e dependentes de um verdadeiro 
Albert Einstein instalado no Con-
gresso.

Médicos caros, medicina de 
ponta para um paciente difícil.

Olhando esse cadáver insepulto, 
ladeado de bajuladores que querem 
tirar proveito enquanto o infeliz 
ainda respira a República mais se 
parece com um Parlamentarismo 
branco de � lme de comédia.

Um pastelão destinado a uma 
assistência de bobões que riem dos 
tombos alheios, até que as tortas 
comecem a voar em direção às suas 
próprias caras.

Ai não tem espelho que dê jeito.

Envelhecimento 
não tem cura

Pensar duas vezes
William Waack é um veterano 

jornalista de muitas guerras. Foi 
âncora do Jornal da Globo até ter 
sido obrigado a rescindir o seu 
contrato por uma denúncia abso-
lutamente infundada de racismo. 
Mas que, mesmo assim, o forçou 
a rever uma brincadeira com um 
colega de produção negro vazada 
por um ex-funcionário da casa.

O tempo provou que é preciso 
pensar duas vezes antes de abrir a 
boca. Hoje, dono de um respeitável 
currículo internacional e nacional, 
Waack segue a vida em outra emis-
sora, sabendo que o Brasil pode ter 
dois princípios éticos e morais.

Um é o da pessoa física, que 
pode pagar com o emprego ou 
passar uma temporada na cadeia 
por atitudes racistas ou homo-
fóbicas E outro é o presidente da 
República, que pode quase tudo.

Quem manda
Ao que parece, o presidente 

Jair Bolsonaro terceirizou de vez 
para o Congresso as soluções de 
seu governo ruinoso.  Na prática, 
são Arthur Lira, na Câmara, e Ro-
drigo Pacheco, no Senado, presi-
dentes das respectivas casas, que 
tratam de dar uma solução para 
os altos preços dos combustíveis e 
tamanhos dos impostos.

Na apreciação de William 
Waack, justamente homenageado 
nesta coluna, a  taxa de sucesso 
até aqui é baixa. “As duas opera-
ções lidam com assuntos terri-
velmente técnicos e complexos, 
afetados pelos naturais con� itos 
de interesses entre os mais varia-
dos segmentos, e depende ainda 
do entendimento precário entre 
os entes da Federação, problemão 
por último evidenciado na pande-
mia”.

Deu ruim
Pegou tão mal, mas tão mal, a 

revelação de que o ministro Paulo 
Guedes, da Economia, mantém 
empresa em paraíso � scal multi-
plicando seu rico dinheiro com a 
escalada do dólar, que seu nome 
meio que já caiu em desgraça no 
Planalto.

Segundo apurou a Folha, inter-
locutores do presidente Bolsonaro 
a� rmam que Guedes, antes o into-
cável, já está na marca do pênalti 
e não por estar mais rico, mas por 
não estar conseguindo resolver a 
implementação do Auxílio Brasil, 
sucessor do Bolsa Família.
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O secretário geral do Consór-
cio Nordeste, Carlos Gabas, 
foi convocado para prestar 

depoimento à CPI da Covid na As-
sembleia do RN. 

Gabas foi o responsável pela 
compra de 48 milhões de reais em 
respiradores que nunca foram en-
tregues aos estados nordestinos. O 
que todo mundo sabe é que houve 
um grande golpe que resultou em 
prejuízo � nanceiro para os estados 
e, certamente morte; pois naquele 
momento da pandemia, a falta de 
respiradores provocava a morte de 
pessoas nos hospitais.

Pois bem, Carlos Gabas conse-
guiu um Habeas Corpus no TJRN 
para permanecer em silêncio du-
rante seu ‘depoimento’ imaginário.

Gabas foi ‘preservado’ pelo TJ 
de falar; e pelo comando da CPI, de 
ouvir. Entrou mudo e saiu surdo e 
calado.

Em 20 de agosto deste ano, o 
blog Tulio Lemos havia publicado 
um texto que falava justamente so-
bre o ‘direito ao silêncio’, invocado 
por depoentes na CPI da Covid em 
Brasília. Em ‘homenagem’ ao silên-
cio não incriminador de Carlos Ga-
bas,  republicamos o texto original:

 
O SILÊNCIO NADA INOCENTE 

NA CPI DA COVID
A CPI da Covid no Senado já 

produziu cenas hilárias de depoi-
mentos contraditórios, alguns sem 
noção e outros cheios de acusação.

Mas o que tem chamado a 
atenção é o silêncio de alguns de-
poentes. Silêncio este garantido 
por decisão judicial. Algumas delas 
chanceladas por ministros do Su-
premo.

O cidadão comum � ca intri-
gado com aquela cena em que o 
relator faz uma pergunta de meia 
hora e o depoente sintetiza a res-
posta: “Vou exercer meu direito ao 
silêncio.” 

O pior é que esse ‘direito’ ao 
silêncio é verdadeiro. É o direito 
de permanecer calado. Coisas do 
Direito. Está nas leis. E tem que 
cumprir. Também está na Lei que 
você tem direito ao silêncio diante 
do barulho feito pelos outros. Todo 
mundo deve ter direito ao silêncio.

O problema é que esse ‘direito 
ao silêncio’ invocado pelos depo-
entes nas CPIs tem como funda-
mento algo ainda mais intrigante e 

esquisito.
A legislação diz que o silêncio 

deve ser exercido para que o depo-
ente “não produza provas contra 
si.”

Ou seja: O sujeito já tem cul-
pa. Se falar, a culpa se materializa. 
Então, o silêncio permitido pela 
Justiça encobre essa culpa e ele 
continua inocente.

O inocente do silêncio. No pre-
miado � lme de 1991, com Anthony 
Hopkins e Jodie Foster, é diferente, 
O Silêncio dos Inocentes. Na vida 
real, é o inocente amparado pelo 
silêncio. Ou o culpado que vira ino-
cente silenciosamente.

Quanto barulho. Façamos si-
lêncio.

Está confuso? Eu também.
São coisas da Justiça que o ma-

tuto do interior salgado acha difícil 
compreender.

Vamos lá novamente. Desta vez 
com um exemplo interessante.

Adolf é chamado para depor 
na CPI do Holocausto. Sua esposa, 
Eva Braun, contrata um medalhão 
da advocacia e consegue uma limi-
nar na Justiça para que o marido 
permaneça em silêncio durante o 
depoimento.

Adolf e Eva vão à sala dos de-
poimentos com a liminar debaixo 
do braço.

Adolf é confrontado com as 
perguntas sobre sua participação 
na morte de milhões de pessoas 
inocentes.

Co� ando o retinto bigode de 
apenas dois centímetros, localiza-
do estrategicamente abaixo das 
narinas, ele levanta a mão direita 
aberta e brada: “Heil Hitler, vou 
exercer meu sagrado direito de per-
manecer em silêncio.”

O Relator e o Presidente da CPI 
do Holocausto trocam olhares de 
tristeza, mas ainda tentam fazer 
outras perguntas; em vão. A� nal, o 
direito ao silêncio está assegurado 
pela Justiça. E Adolf não pode ser 
forçado a falar. Está amparado.

O silêncio de Adolf o livrou de 
produzir provas contra si. Sua pa-
lavra o levaria à culpa. Seu silêncio 
o salvou.

Adolf é O Inocente do Silêncio.
De mãos dadas, saíram do Se-

nado, Adolf Hitler e Eva Braun co-
memorando o silêncio, com apoia-
dores correndo atrás e aplaudindo 
o inocente.

O silêncio nada inocente de 
Gabas na CPI da Covid RN

ARTIGO
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Equilíbrio
O não depoimento de Car-

los Gabas na CPI da Covid na 
Assembleia, reforçou a sereni-
dade e o equilíbrio do líder do 
governo, Francisco do PT. Mes-
mo provocado pela oposição, 
Chico Mago não perdeu a linha.

Alvo
O ministro Rogério Mari-

nho continua sendo alvo de 
investigação a respeito do que 
a mídia nacional apelidou de 
‘tratoraço’. Seja fogo amigo ou 
não, o � lho de Valério não sai 
da linha de tiro.

Realidade
O que não pode ocorrer é 

uma declaração da CGU ser 
‘interpretada’ da forma que for 
conveniente. Se há corrupção 
no ministério de Rogério, que 
seja dita e apresentada em le-
tras garrafais. Do contrário, vira 
perseguição.

Suplente
Circula pelos gabinetes da 

governadoria, que o nome a ser 
indicado pelo PT para ser su-
plente de Garibaldi Filho, seria 
o do secretário de Tributação, 
Cadu Xavier, de total interesse e 
con� ança de Fátima. Será? 

Contaminado
O ministro Fábio Faria usou 

as redes sociais para anunciar 
que o � lho e a esposa estão com 
Covid. De onde será que veio o 
vírus? De Sílvio Santos ou do Pa-
lácio do Planalto?

Jantar
Deputado Walter Alves 

jantou com Lula em Brasília. 
Ex-presidente reforçou que quer 
MDB no palanque do PT em 
2022. Tanto na eleição presiden-
cial, quanto na do RN. 

Federação
Deputados ligados ao presi-

dente Bolsonaro avaliam forte-
mente possibilidade de ‘coligação’ 
pela via da federação de partidos. 
Girão e Beto não podem ficar iso-
lados. É derrota certa.

União
Ex-senador José Agripino 

contabiliza deputada Carla Di-
ckson como possível integrante 
do novo partido, União Brasil. 
O problema é que a mulher de 
Albert não quer � car contra 
Bolsonaro. E o partido não vai 
apoiar a reeleição do presidente. 
E agora?

Depoimento
CPI da Covid no RN ouviu 

o depoimento do médico Ale-
xandre Mota e a secretária de 
Comunicação, Guia Dantas. O 
‘motivo’ era a ‘contratação’ do 
infectologista para estrelar cam-
panha publicitária contra Covid. 
O ‘problema’ é que a participa-
ção do médico foi voluntária. 

MOREIRA MARIZ/AGÊNCIA SENADO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

O União Brasil, novo partido po-
lítico surgido com a fusão do 
Democratas e PSL, aprovada 

durante convenção conjunta nesta 
quarta-feira (6), promete movimen-
tar as eleições gerais de 2022 nos âm-
bitos nacional e estadual ao se des-
tacar como a maior legenda política 
brasileira do momento. Escolhido 
vice-presidente do União Brasil, o ex-
-senador potiguar José Agripino falou 
como � cará a composição e o futuro 
político da sigla no Rio Grande do 
Norte e qual será a postura ideológi-
ca adotada, já que o PSL é um partido 
de direita e o DEM, de centro.

“Estou em conversas permanen-
tes com políticos do antigo PSL no 
RN, como o delegado Sérgio Leocá-
dio, inclusive já estamos em enten-
dimentos bem avançados sobre o 
futuro. Também tive uma conversa 
elegante e interessante com o depu-
tado federal Girão Monteiro, que re-
a� rmou sua decisão de seguir o pre-
sidente Jair Bolsonaro para o partido 

que este decidir se � liar futuramente 
e ainda com políticos do antigo PSL 
no Estado”, a� rmou.

Agripino disse que as conversas 
visando entendimentos futuros têm 
se estendido também para políticos 
de outros partidos que demons-
traram algum tipo de interesse em 
conhecer a proposta ideológica e po-
lítica do União Brasil. Como exemplo, 

ele citou os deputados Carla Dickson 
(Pros) e Jacó Jácome (PSD) e o presi-
dente da Câmara Municipal de Natal, 
vereador Paulinho Freire (PDT), en-
tre outros representantes dos muni-
cípios no interior.

O vice-presidente do União Brasil, 
que adotará o número 44 nas urnas 
eletrônicas, a� rmou que o espectro 
ideológico do partido é o Centro, sem 

radicalismos e extremismos como se 
têm visto nos últimos anos e que isso 
é uma resposta aos brasileiros que es-
tão cansados da política como se tem 
visto ultimamente. “Uma alternativa 
para os eleitores brasileiros por ser-
mos o contraponto aos já declarados 
candidatos à presidência, o atual pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
e o ex-presidente Lula (PT)”.

Sobre as eleições gerais de 2022, 
Agripino explicou que não há de� ni-
ções porque as conversas ainda não 
foram concluídas e que a expectativa 
é que isso ocorra até o início do próxi-
mo ano, quando o partido União Bra-
sil estiver totalmente de� nido no Rio 
Grande do Norte. “Vamos analisar 
detalhadamente os integrantes do 
partido, tanto os que � carão quan-
to os que ainda chegarão e, após as 
de� nições de quem � cará conosco, 
de� niremos quem tem potencial pa-
ra concorrer a quais cargos, sempre 
analisando potencial de eleição de 
cada um”, disse.

O União Brasil, cuja diretoria elei-
ta é composta por 17 membros, sen-
do oito do Democratas e nove do PSL, 
aguarda o aval do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o que deve acontecer 
nos próximos três meses, antes da 
abertura da janela partidária para 
as eleições de 2022, em fevereiro. O 
deputado federal Luciano Bivar foi 
escolhido o presidente da legenda e o 
ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, é 
o secretário-geral.  

O partido já nasceu com uma 
grande herança. São cinco governos 
estaduais, oito senadores, 82 deputa-
dos federais, 545 prefeituras e fundos 
eleitoral e partidário milionários, 
além de três possíveis pré-candidatos 
à Presidência – o senador Rodrigo 
Pacheco, o ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta e o apresentador 
José Luiz Datena.

José Agripino afirma que novo partido, 
União Brasil, será de Centro ideológico
ELEIÇÃO | Ex-senador 
potiguar assume vice-
presidência nacional do 
novo partido, criado a partir 
da fusão entre DEM e PSL

José Agripino: “Alternativa para os eleitores por sermos o contraponto aos candidatos Jair Bolsonaro e Lula da Silva”

Revolta no chiqueiro original com declarações 
porcofóbicas feitas pelo senador Styvenson

Se compare comigo 
não! Quero lá ser 

senador...

Idiota esse senador. 
Me respeite rapaz!

Sou porco com 
orgulho!

Quero saber 
quem é esse Styvenson 
que comparou a gente a 
um bando de senador
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Uma reportagem publicada pe-
lo jornal Estadão denunciou 
que os investigadores da Con-

troladoria-Geral da União (CGU), 
encontraram indícios de fraudes na 
compra de tratores adquiridos pela 
pasta do ministro Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional), apon-
tando sobrepreço nas licitações 
envolvendo um orçamento secreto. 
Além disso, a reportagem cita que a 
CGU investiga um esquema de ven-
das de emendas parlamentares, em 
que deputados e senadores destina-
riam dinheiro público do Orçamento 
a prefeituras em troca de um porcen-
tual de cerca de 10% a 20%.

A Controladoria-Geral da União 
(CGU) desmentiu as informações, 
por meio de uma nota enviada ex-
clusivamente ao Jornal AGORA RN, 
nesta quinta-feira (07), explicando: 
“O Ministro da CGU deixa claro que 
jamais a� rmou ter ocorrido casos de 
corrupção na compra de tratores pe-
lo MDR, sendo que os trabalhos rea-
lizados pela CGU, a pedido do titular 
da pasta, identi� caram problemas 
que foram sanados imediatamente. 
Tal fato foi explicado exaustivamente 
durante a fala do Ministro, que inclu-
sive apresentou os erros sistemáticos 
cometidos e que já estão sendo trata-
dos pelos controles internos da ges-
tão do MDR”, a� rmou a nota da CGU.

O ministro Rogério Marinho 
também procurou a nossa equipe de 
reportagem e para esclarecer os fatos 
e disse que: “São falsas as a� rmações 
de que o ministro da Controladoria-
-Geral da União, Wagner do Rosário, 
teria apontado casos de corrupção 
na compra de tratores pela pasta. 
Tais a� rmações não constam em sua 
fala e nem no relatório de apuração 
produzido pelo órgão de controle. 
Em nota o� cial, o próprio ministro 
da CGU critica a distorção de suar 
palavras à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da Câmara dos 
Deputados”, esclareceu. 

O Ministério do Desenvolvimen-
to Regional, reiterou que ainda “to-
mou todas as medidas preventivas” 
e “corretivas de maneira que não foi 
gerado qualquer dano ao erário” e 
que a própria “apuração conduzida 
pela Controladoria-Geral da União” 
foi “motivada” por “pedido apresen-
tado pelo MDR”. 

De acordo com Rogério Ma-
rinho: “O Ministério, de maneira 

cautelar e ainda na fase inicial da 
auditoria, determinou a suspensão 
de todos os convênios objetos de 
apontamentos. Importante desta-
car que nos convênios os procedi-
mentos de formação de preço de 
referência são realizados pelos en-
tes conveniados (prefeituras), sem 
participação do ministério nesta 
fase. O MDR está em contato com 
os municípios, demandando ajus-
tes nos processos e adequações às 
recomendações da Controladoria 
Geral da União, de maneira que os 
riscos de sobrepreço sejam minimi-
zados”. E continua: “Os convênios 
permanecem suspensos até que os 
municípios apresentem as corre-
ções para o cumprimento das reco-

mendações da CGU”, destacou. 
Segundo o ministro Rogério Ma-

rinho: “Também atendendo a um 
pedido do Ministério do Desenvol-
vimento Regional, a CGU analisou 
o edital de licitação para a compra 
de máquinas e subsequente doação 
aos municípios, processo elaborado 
pelo MDR. De maneira preventiva, 
o processo foi suspenso pela pasta. 
Neste caso, foram encontrados in-
dícios de sobrepreço em 19 dos 104 
lotes. O MDR renegociou os preços 
com as empresas em 14 destes lotes, 
equalizando os valores com os apon-
tados como adequados pela CGU. Os 
5 itens restantes foram cancelados, 
pois não houve acordo com as em-
presas para a redução dos preços”, 
explicou.

O ministro Wagner Rosário, 
da Controladoria-Geral da União 
(CGU), em audiência na Câmara, 
nesta quarta-feira (6) disse: “Estamos 
apurando os fatos, mas teria alguma 
irregularidade se nós pegarmos, por 
exemplo, em um levantamento, que 
50% desses recursos estivessem indo 
direto para o Rio Grande do Norte e 
o restante sendo diluído. Nós preten-
demos fazer um levantamento sobre 
isso e sobre as distribuições [que 
o ministro Rogério Marinho vem 
realizando], vamos fazer relatórios 
nesse caminho, mas eu não posso 
alegar nesse momento existem [cor-
rupção], porque não tenho nenhum 
dado que me demonstre que foi feita 
distribuição em termos de país, que 
favoreça o Estado do ministro [Ro-
gério Marinho] dessas emendas RP9 
para a compra de maquinários”. E 

completou: “Nós temos que fazer o 
levantamento de todos os Estados 
da federação e um direcionamento 
especi� camente para o Rio Grande 
do Norte, que é o Estado do ministro 
[Rogério Marinho]. Hoje eu não te-
nho esse levantamento, então seria 
leviano da minha parte [dizer que 
houve alguma corrupção]. Rogério 
entrega obras em diversos Estados, 
isso faz parte do papel dele como 
ministro do Desenvolvimento Regio-
nal”, destacou.  

Porém, o ministro Wagner Ro-
sário não descartou a possibilidade 
de ao longo das investigações en-
contrar provas de corrupção: “Não 
tenho dúvidas de que vai existir cor-
rupção na ponta [nas prefeituras] 

que � zeram a compra de maquiná-
rios e, por conta disso, medidas fo-
ram adotadas pela CGU, que enviou 
documentos a Corregedoria para 
apurar se alguém cometeu algum 
erro ou não”, enfatizou.

Rosário con� rma que: “Reco-
mendamos que o Ministério do 
Desenvolvimento Regional tentasse 
readequar os valores [dos maqui-
nários e equipamentos], mas só foi 
readequado em 14 itens e em 5 itens 
as empresas não aceitaram, então 
conseguimos resolver esse problema. 
Pedimos, como segunda recomenda-
ção, que o ministério apresentasse os 
comprovantes dessas documenta-
ções desses ajustes de valores e, por 
último, recomendamos que o MDR 
criasse controles especí� cos para 
evitar que problemas como esses, 
principalmente em convênios [com 
prefeituras] ou em licitações futuras, 
com atenção muito grande a varia-
ção dos preços, com base em painel 
de preços e pesquisas em entes públi-
cos, para não termos riscos de sobre 
preço”, recomendou.  

Em relação às vendas de emen-
das [parlamentares] Rosário con� r-
ma que: “Nós estamos investigando 
vários casos, que estão sob sigilo, por-
que já � zemos esse trabalho nos con-
vênios em geral”. E complementou: 
“Não se trata apenas de trator, nós 
temos diversas outras coisas aconte-
cendo no Brasil, fruto de convênios. 
E em parceria com a Polícia Federal, 
logo � caremos sabendo de mais de-
talhes no início da de� agração das 
operações e no desencadeamento 
dos trabalhos”, aprontou.

Controladoria Geral da União e Rogério 
Marinho desmentem corrupção no MDR
DEFESA | Controladoria 
afirma que não encontrou 
casos de corrupção no 
ministério comandado pelo 
potiguar e que corrupção 
pode existir “na ponta”

Rosário: “CGU deixa claro que jamais afirmou ter ocorrido casos de corrupção no MDR” Rogério Marinho afi rma que investigação da CGU nasceu por iniciativa do MDR

Não tenho dúvidas de 
que vai existir corrupção 
na ponta [nas prefeituras] 
que fizeram a compra de 
maquinários e, por conta 
disso, medidas foram 
adotadas pela CGU, 
que enviou documentos 
para apurar se alguém 
cometeu algum erro”

“
WAGNER ROSÁRIO
MINISTRO CGU

São falsas as afirmações 
de que o ministro da 
Controladoria-Geral 
da União, Wagner do 
Rosário, teria apontado 
casos de corrupção na 
compra de tratores pela 
pasta. Tais afirmações 
não constam em sua fala 
e nem no relatório”

“
ROGÉRIO MARINHO
MINISTRO DESENVOLVIMENTO
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A secretária de Comunicação 
do Estado Guia Dantas e o 
médico infectologista Alexan-

dre Motta prestaram depoimento du-
rante a CPI da Covid da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
(ALRN), nesta quinta-feira (7). Eles 
responderam aos questionamentos 
dos deputados sobre os contratos de 
publicidade e a participação do in-
fectologista, que é � liado ao partido 
da governadora Fátima Bezerra (PT), 
em vídeos educativos e boletins diá-
rios sobre a epidemia no Estado.

“Fui chamada para prestar es-
clarecimentos sobre os contratos 
de publicidade. Então, esclareci que 
precisávamos de uma pessoa com 
traquejo com a imprensa e que es-
tivesse atuando na linha de frente 
contra a Covid e o infectologista Ale-
xandre Motta atendia aos requisitos. 
Ele não fez parte da nossa campanha 
por ser � liado ao PT, mas por ser 
médico infectologista há mais de 30 
anos no Hospital Giselda Trigueiro, 
que é unidade de referência na área 

de infectologia e pela propriedade 
com que ele passava as informações”, 
a� rmou Guia.

A secretária disse ainda que o 
infectologista participou das cam-
panhas de forma voluntária, sem ter 
assinado nenhum contrato � nancei-
ro com o Estado ou ter cobrado por 
uso de sua imagem. E que o fato de 
ser � liado ao PT não foi apresentado 
como um possível impedimento a 
isso. “Nossas campanhas são tão plu-

rais que eu imagino que tenha � liado 
de todos os partidos e eu não ouso 
perguntar a ninguém qual o partido 
a que pertencem”, disse Guia Dantas.

O infectologista Alexandre Motta 
esclareceu que foi contactado para 
participar das campanhas estaduais 
sobre a Covid por um representante 
da agência de publicidade Criola, de 
forma pró-bono e que aceitou parti-
cipar por poder contribuir para com-
bater o negacionismo e suas con-

sequências drásticas, diminuindo o 
nível de desinformação da população 
sobre o tema e notícias falsas que cir-
culam nas redes sociais desde o iní-
cio da pandemia, em março passado.

“Fui contactado por Ricardo 
Quaresma, da agência Criola, em 
dezembro passado, para as campa-
nhas e não recebi nenhum centavo 
por isso, � z de forma voluntária 
e tenho orgulho de ter feito isso, 
não me arrependo. Só lamento as 

comparações indevidas que são 
feitas na mídia e por alguns setores 
da imprensa sobre isso. Fiz para o 
governo estadual, mas faria para 
qualquer nível de governo que me 
chamasse, inclusive se fosse o go-
verno federal, o qual tenho algumas 
ressalvas”, a� rmou Alexandre.

Questionado sobre o que o mo-
tivou a participar da campanha e 
se as peças produzidas foram úteis, 
Alexandre respondeu que sim e que 
foi uma ação necessária. “Percebi 
que as pessoas se sentiram satisfei-
tas. Tenho perto de mim pessoas que 
pensam diferente, seguem o governo 
Fátima ou o governo Bolsonaro, mas 
elas foram unânimes em dizer que 
as campanhas contribuíram. Tenho 
consciência de que cada pessoa con-
vencida a usar máscara, manter o 
distanciamento social e não aglome-
rar, era uma pessoa salva e que deixa-
va de transmitir a doença para outra. 
Esse é o legado que vamos oferecer 
ao país”, a� rmou.

 O presidente da CPI, deputado 
estadual Kelps Lima (Solidariedade), 
a� rmou que os dois foram convoca-
dos para esclarecer o requerimento 
da CPI, que era investigar o princípio 
da impessoalidade que teria sido des-
respeitado com a “contratação” de 
um � liado ao PT e que foi candidato 
ao Senado pelo Estado. “O médico 
teria sido o garoto propaganda da 
campanha publicitária de prevenção 
à Covid paga pelo Estado. Era algo 
que precisávamos investigar”, disse.

CPI  ouve infectologista que participou 
da publicidade contra pandemia no RN
DEPOIMENTO | Médico 
prestou depoimento à 
Comissão e afirmou que 
prestou serviço à sociedade 
sem “receber nenhum 
centavo” do governo

Alexandre Motta: “Não recebi nenhum centavo por isso, fi z de forma voluntária e tenho orgulho de ter feito, não me arrependo”

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

Uma possível aliança política 
entre o PT e o MDB focando 
as eleições gerais de 2022 

no Rio Grande do Norte voltou aos 
holofotes após o encontro entre o 
ex-presidente Lula e o deputado fe-
deral Walter Alves, durante reunião 
promovida pelo ex-senador Euní-
cio Oliveira em sua residência em 
Brasília, na noite desta quarta-feira 
(6). O tema central do evento, que 
reuniu políticos de outras siglas, 
foi economia, política e desa� os do 
Brasil, conforme o parlamentar.

Waltinho deixou escapar que a 
intenção do ex-presidente Lula, que 
é declaradamente pré-candidato à 
Presidência da República em 2022, é 
ter o MDB em seu palanque nacional 

e regional, no Rio Grande do Norte. 
No Estado, integrantes do MDB têm 
tido conversas com as lideranças nos 
municípios do interior para ouvir 
seus questionamentos e posiciona-
mentos para um possível a� namento 
entre as siglas.

O fato é que esse “namoro” tem 
sido ensaiado desde agosto passado, 
quando Lula esteve em visita o� cial 
ao Estado e se reuniu com repre-
sentantes do MDB no RN, em jantar 
promovido na residência do senador 
Jean Paul Prates. An� trião da vez, o 
ex-senador Eunício Oliveira a� rmou 
que o objetivo do encontro foi discu-
tir a conjuntura política e os desa� os 
para combater as desigualdades na-
cionais. “´Temos um compromisso 
com o país, com a democracia, com a 
soberania popular”, a� rmou, em sua 
rede social.

O convidado original para o en-
contro era o ex-senador Garibaldi 
Alves Filho, pai de Waltinho, que não 
pode comparecer por motivos pes-
soais. Mesmo sem exercer mandato 
atualmente, Garibaldi, ex-ministro 
da Previdência Social durante o go-
verno Lula, foi uma das � guras po-
líticas de peso do MDB requisitadas 
para o encontro.

A possibilidade de uma aliança 
entre PT e MDB já foi cantada inclu-
sive pela própria governadora Fátima 
Bezerra, no � nal do mês passado. Na 
ocasião, ela a� rmou que o MDB era 
um partido importante para se ter 
como aliado em uma eleição e que 
esse é o desejo do ex-presidente Lu-
la. E que o governo do Estado possui 
uma relação de cordialidade com as 
prefeituras geridas pelo MDB no Rio 
Grande do Norte. 

Possível aliança entre PT e MDB fica mais forte após 
encontro do deputado Walter Alves com Lula da Silva

JANTAR EM BRASÍLIA

Lula e Walter conversaram sobre aliança do PT com MDB no Brasil e no RN

CÉLIO DUARTE/PMM
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Alimento presente na mesa do 
brasileiro, o pão é celebrado 
em nível internacional no dia 

16 de outubro - Dia Mundial do Pão. 
E para marcar a data, a campanha 
Mês do Pão RN será realizada pelo 
Sindicato da Indústria de Pani� ca-
ção e Confeitaria do Estado do Rio 
Grande do Norte (SINDIPAN/RN) e 
Sindicato da Indústria de Pani� ca-
ção e Confeitaria de Mossoró e Re-
gião Oeste e Salineira (SINDIPAM), 
com o apoio da FIERN, durante todo 
o mês de outubro.

Em Natal, a campanha foi lança-
da nesta quarta-feira 6, com partici-
pação de dirigentes e empresários 
do setor na Casa da Indústria. Em 
Mossoró, o lançamento da acontece 
nesta sexta-feira 8, no SENAI Ítalo 
Bologna.

Os desa� os e transformação que 
o setor atravessa, sobretudo nesse 
período de pandemia e retomada 
economia, foram destacados pelo 
presidente do Sistema FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo, que enalteceu o 
potencial de adaptação dos empre-
sários.

“Com a pandemia, desde o início, 
o Sistema FIERN buscou condições 
para a apoiar o setor industrial e 
viabilizar a retomada da economia, 
junto aos empresários e governos. 
Precisamos mudar o modelo, nos 
adaptar para garantir a sobrevivên-
cia dos negócios. E o setor de pani� -
cação também se adequou, buscou 

melhorar processos, atividades, para 
oferecer o melhor produto e o melhor 
serviço”, lembrou.

No Rio Grande do Norte, segundo 
dados do MAIS RN, o setor de pani-
� cação reúne 873 indústrias espa-
lhadas em todos os municípios do 
estado e empregam mais de 3,5 mil 
trabalhadores.

Amaro Sales também ressaltou a 
importância do setor para a econo-
mia. “O setor de pani� cação é forte 
e presente em todo mundo, movi-

mentando desde micro e pequenas 
a grandes empresas, porque pão é 
sustentabilidade”, a� rmou o presi-
dente da FIERN, que reiterou que 
os serviços ofertados pelo Sistema 
Indústria – FIERN, SESI, SENAI e 
IEL – estão à disposição.

A indústria de pani� cação, se-
gundo o presidente do SINDIPAN/
RN, Ivanaldo Maia, precisou passar 
por adequações e um reposiciona-
mento no mercado para atuar de for-
ma mais integrada, com a crise. Nes-

te contexto, ele destacou a criação da 
Rede Pão RN para o fortalecimento 
do setor e do associativismo.

“Só com a união do setor aliada a 
estratégias de mercado e comunica-
ção e a qualidade do pão será possível 
superar a crise”, disse.

A Rede Pão RN, criada com o 
apoio do Espaço Empresarial da 
FIERN, busca a implantação de uma 
central de compras para aumentar a 
competitividade das empresas par-
ticipantes, com redução de custos 

e facilidade na aquisição de maté-
ria-prima, insumos e serviços pelos 
associados.

Cesário Melo, presidente do Sin-
dicato da Indústria de Pani� cação e 
Confeitaria de Mossoró e Região Oes-
te e Salineira (SINDIPAM), também 
participou da abertura do evento.  

Emprega Mais
Durante o evento, realizado no 

auditório da Casa da indústria, foi 
assinado o Termo de Cooperação Téc-
nica entre o SENAI-RN e a Secretaria 
de Trabalho e Assistência Social (Sem-
tas) para o programa Emprega Mais. A 
iniciativa irá levar cursos de quali� ca-
ção pro� ssional em pani� cação para 
pessoas de baixa renda, residentes na 
capital, e assistidas pela Secretaria.

“Esta é uma parceria importante 
que permitirá levarmos capacitação 
pro� ssional para pessoas que serão 
encaminhadas ao mercado de traba-
lho contribuindo, desta forma, para o 
fortalecimento da indústria de pani-
� cação”, destacou o diretor regional 
do SENAI-RN, Emerson Batista.

“Em um momento de di� cul-
dades � rmar parcerias como essa 
com a FIERN para cursos de pani-
� cação, por meio do SENAI-RN, irá 
bene� ciar jovens e suas famílias 
que poderão receber quali� cação e 
serem inseridos neste mercado de 
pani� cação”, disse o secretário Ad-
juto Dias, da Semtas.

O Mês do Pão RN prevê uma 
série de ações, incluindo uma inicia-
tiva de apoio a entidades � lantrópi-
cas. A programação foi apresentada 
durante o evento, que contou ainda 
com palestra do consultor do IEL/
RN, Bruno Félix, e degustação de 
produtos.

Campanha do Dia Mundial do 
Pão é lançada na Casa da Indústria

FIERN

Alimento presente na mesa do 
brasileiro, pão é celebrado em nível 
internacional no dia 16 de outubro

FIERN

Amaro Sales, presidente da FIERN: “Setor de panifi cação é forte, movimentando desde micro e pequenas a grandes empresas”

FORÇA | No RN, setor de 
panificação reúne 873 
indústrias espalhadas em 
todos os municípios
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Plano Diretor 
Votação do Plano Diretor de 

Natal deve ser concluída entre 20 
a 23 de dezembro. Graças a Deus, 
alguns vereadores, atendendo 
ao nosso apelo e da família Zo-
na Norte, estão lutando para que 
possamos ter direito a construir 
prédios comercial e condomínios 
residenciais, inclusive na nossa 
linda e sofrida praia da Redinha. Já 

há promessas de liberar de até 30 
metros de altura. 

Papódromo 
Depois de muitos anos fecha-

do, o Papódromo volta a funcionar 
com apresentação de Orquesta 
Filarmônica e músicas clássicas. 
Uma boa iniciativa, porém, é pre-
ciso levar os artistas da terra e 
shows populares.  

A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Palhaço Guajiru 
Com o Palhaço das Redes Sociais, 

a festa das crianças deixou de ser 
apenas no dia 12 de outubro e passou 
a ser durante todo o mês de outubro. 
Com muitas di� culdades, estamos 
ajudando esse artista que é muito 
querido pelas  crianças e atua há 24 
anos como palhaço. Ele vai estar dia 
8 em Extremoz; dia 09 em Touros;  
dia 10 em João Câmara; dia 12 no Jar-
dins/SGA, Sarney e Panatis, na Área 
de Lazer; dia 15 na comunidade do 
Guajiru/SGA;  dia 17 Dix-Sept Rosa-
do e dia 30 no Bom Pastor. Vamos ter 
algodão doce sorvete, pirulito, pipo-
ca e sorteios para a criançada. 

São Gonçalo 
Prefeito Paulinho Emidio 

anunciou calçamento e asfalto 
em 41 ruas do bairro Jardins, 
que abrangue vários conjuntos 
como o Plaza Garden. Eram 
muitas cobranças no progra-
ma o Povo no Rádio e o pre-
feito, quarta-feira, anunciou 
já ter os recursos e a licitação 
aberta. 

Idosos
A um ditado que diz: Ale-

gria de pobre dura pouco. A 
justiça suspendeu a lei que da-
va direito ao idoso ter estacio-
namento gratuito em estabe-
lecimentos privados em Natal. 
Resta o bom senso dos donos 
ricos de vários shoppings, se 
tiverrem grandeza de espírito, 
liberar a gratuidade. 

CEDIDA

CPI Covid-RN 
A Comissão que investiga o sumiço de cinco milhões que 

foram entregues ao Consórcio Nordeste para compra de res-
piradores, que poderiam salvar centenas de vidas, intimou 
o senhor Carlos Gabas (diretor do Consórcio Nordeste). Ele 
conseguiu uma liminar que lhe dava direito de � car calado. 
A Comissão presidida pelo deputado Kelps fez várias per-
guntas e o diretor do Consórcio só mostrava a liminar e não 
deu uma palavra. Há um ditado que diz: quem cala consente. 
Este silêncio reforça a � scalização da CPI. Alguém tem que 
dá conta deste dinheiro. 

Futebol 
A galera, torcedores de ABC e América, está no corre-corre para ad-

quirir os ingressos. No jogo das duas equipes, só será permitido a entrada 
de 40% do público da Arena das Dunas. 

Bairro das Quintas 
Junto ao amigo Naelson, com muita luta, conseguimos pavimenta-

ção e asfalto nas ruas: Primeiro de Janeiro, Raimundo de França, Palmira 
Wanderley, Marcos Cavalcante, Alipio Bandeira e a cobertura da quadra 
de esporte. Os recursos vieram através de uma deputada federal. O tradi-
cional bairro das Quintas está feliz!!! 

Luiz Almir

Estimativa de safra em setembro 
cai para 250,9 milhões de toneladas
PREOCUPANTE | É o sexto 
mês seguido de queda na 
estimativa mensal, com o 
resultado ficando abaixo 
da produção de 2020

A estimativa de setembro para 
a safra brasileira de cereais, 
leguminosas e oleaginosas 

este ano deve alcançar 250,9 milhões 
de toneladas. É o que apontam os da-
dos do Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA), divulgado 
nesta quinta-feira 7 pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatística 
(IBGE). Segundo o levantamento, 
é o sexto mês seguido de queda na 
estimativa mensal, com o resultado 
� cando 1,3% abaixo do que a produ-
ção de 2020, que atingiu o recorde de 
254,1 milhões de toneladas.

De acordo com o gerente da pes-
quisa, Carlos Barradas, a queda na 
produção de grãos ocorreu devido 
à falta de chuvas, que prejudicou as 
lavouras do milho e da soja, princi-
palmente.

“O país vive uma crise hídrica. 
A quantidade de chuvas está muito 
abaixo do que normalmente é espe-
rado. A soja, por ter sido plantada e 
colhida com atraso, diminuiu a jane-
la de plantio da segunda safra do mi-
lho, que vem logo depois da colheita 
dela. Por isso � cou mais dependente 
de boas condições climáticas e, como 
as chuvas não vieram, houve redução 
na produção dessa safra”, explicou 
Barradas.

Outro problema apontado pelo 
pesquisador foi o inverno rigoroso 
que levou à ocorrência de geadas na 
Região Sul e o clima mais frio em São 
Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso 
do Sul.

O milho deve totalizar 86,3 mi-
lhões de toneladas, uma redução de 
16,4% em relação à produção do ano 
passado. A estimativa para a segunda 
safra, que representa 70,2% da pro-
dução total do milho, é de queda de 
21%. Na comparação com a estimati-
va de agosto, o declínio é de 2%, com 
quedas de 3,5% em Goiás; de 6,7% no 

Paraná; de 10,1% em Minas Gerais, e 
São Paulo deve produzir 24,1% me-
nos milho do que no ano passado.

A estimativa de produção da soja 
segue em crescimento, com previsão 
para uma colheita recorde de 134,0 
milhões de toneladas. O aumento é 
de 0,2% frente à previsão anterior e 
de 10,3% na comparação com a pro-
dução do ano passado.

O resultado positivo foi impul-
sionado pela recuperação no Rio 
Grande do Sul, que apresentou cres-
cimento de 80,8% em relação ao ano 
anterior, quando as lavouras do es-

tado foram muito prejudicadas pela 
estiagem. Tiveram aumento na esti-
mativa de setembro para a produção 
de soja, na comparação com agosto,  
Mato Grosso (0,9%) e o Rio Grande 
do Sul (0,1%).

Os três principais grãos produzi-
dos no país são o milho, o arroz e a 
soja, que representam 92,4% da es-
timativa da produção e respondem 
por 87,7% da área a ser colhida.

Outros grãos
O café é afetado pela bianualida-

de negativa e a produção deve chegar 

a 2,9 milhões de toneladas, sendo 935 
mil toneladas de café canefhora e 1,9 
milhão de toneladas de café arábica. 
A queda é de 3,1% em relação à esti-
mativa de agosto e de 31,8% em rela-
ção à safra recorde de 2020.

A produção do trigo tem previsão 
de crescimento no total colhido na 
comparação com o ano passado, mes-
mo com a queda de 0,6% em relação 
à estimativa de agosto. Segundo Bar-
radas, a produção da commodity foi 
bene� ciada pelo clima e deve chegar à 
produção de 8,1 milhões de toneladas, 
aumento de 31,0% frente a 2020.

“Essa é uma produção muito 
boa. O trigo está agora em campo e 
o clima tem ajudado. O Paraná e o 
Rio Grande do Sul são os principais 
estados produtores do trigo e tem 
chovido por lá”, disse Barradas.

As lavouras de feijão foram 
prejudicadas pelo clima seco. 
Apesar da estimativa ter crescido 
1,9% no mês, principalmente na 
terceira safra (6%), no ano a pre-
visão é de queda na produção de 
5,6%. A estimativa de safra para o 
algodão herbáceo é de 5,8 milhões 
de toneladas, uma queda de 1% 
na comparação com a estimativa 
de agosto e de 17,5% em relação 
ao produzido em 2020.

A produção de cana-de-açúcar 
está com estimativa de queda de 
7,3%, para 628,5 milhões de tone-
ladas. Segundo Barradas, a lavoura 
também foi prejudicada pela estia-
gem. 

WENDERSON ARAÚJO/CNA

Gerente da pesquisa, Carlos Barradas, acredita que a queda na produção de grãos ocorreu devido à falta de chuvas
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

W R MOURA OLIVEIRA - CNPJ: 13.365.791/0002-86, torna público que recebeu do IDEMA a Licença 
Simplificada, N0 2021-159035/TEC/LS-0094, com prazo de validade até 29/09/2027, para atividade de 
Beneficiamento de mármore e granito e montagem de peças de alumínio e vidro, empreendimento 
localizado na Rua Praia de Lagoa do Sal, 15 - Centro - Touros/RN. 

Wignu Roberto Moura Oliveira – Diretor 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2021
PP SRP Nº 021/2021 - Menor Preço Por Item - Aquisição de Refeições Prontas em Embalagem 
Própria (Tipo Quentinha), Self Service e Serviço de Coffee-Break. Data - 27 de outubro de 2021 
as  08:00 (oito) horas (horário local) .  Maiores informações no sít io eletrônico 
(http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) ou através do e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 07 de outubro de 2021
Antônio Lopes Neto – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Fernando Pedroza/RN, torna público 
a quem interessar, que realizará no dia 25/10/2021, às 09:30h, horário local, Tomada 
de Preços Nº 001/2021, menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa 
habilitada para construção de Galpão Industrial Têxtil na rua Milce Carvalho 
Trindade, bairro Miguel trindade – Fernando Pedroza/RN, incluso mão de obra, 
material e equipamentos. O Edital contendo maiores informações encontra-se à 
disposição dos interessados no endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, como 
também poderá ser retirado no setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Fernando 
Pedroza/RN, das 8h00min às 13h00min.

Fernando Pedroza/RN, 07 de outubro de 2021
JOSÉ ALISSON NICACIO BARBOZA ARRUDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

O Governo do Município de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, designado pela portaria nº 
152/2021, torna público que após análise minuciosa dos documentos de habilitação referente a 
licitação, na modalidade Tomada de Preços n° 002/2021, onde objetiva a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA 
SEVERINO LEMOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO MARCOS, S/N, NO DISTRITO DE VILA 
PUNAÚ, NESTE MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN, obtivemos como EMPRESA 
DECLARADA HABILITADA : ÁGIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ 19.'657.875/0001-99; EMPRESAS DECLARADAS INABILITADAS : COSTA 
DO ATLÂNTICO TURISMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 
12.697.231/0001-85, descumpriu a alínea “c”, do item 8.2.4, da Qualificação Econômica 
Financeira, por não apresentar, a Certidão Negativa de Falência ou Concordatas; IM 
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 07.188.930/0001-60, apresentou Plano de Trabalho 
onde contém as declarações solicitadas no edital de instalação de canteiros, máquinas e 
equipamentos e pessoal técnico especializado, sem nenhuma assinatura, descumprindo as 
alíneas “e.1!, “e.2” e “e.3”, do item 8.2.3 da documentação relativa à Qualificação Técnica; LT 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 34.808.943/0001-67, não comprovou 
os itens relevantes referentes ao Atestado de Capacidade Técnica Operacional, em nome da 
empresa Licitante, descumprindo assim a alínea “b”, do item 8.2.3 da documentação relativa à 
Qualificação Técnica; RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
23.675.681/0001-67, não comprovou a realização dos itens relevantes referentes ao Atestado 
de Capacidade Técnica Operacional, em nome da empresa licitante, descumprindo assim a 
alínea “b”, do item 8.2.3. da documentação relativa à Qualificação Técnica, bem como não 
apresentou a Declaração de Idoneidade, a ser emitida pela Secretaria Municipal de 
Administração e Habitação deste Município, descumprindo o sub item 6, do item 8.2.3 da 
documentação relat iva da Qual ificação Técnica; RBS – CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ 10.458.681/0001-90, descumpriu a 
alínea “c”, do item 8.2.4, da Qualificação Econômica Financeira, por apresentar, apesar da data 
da expedição está dentro do prazo de 60 dias, estimado pelo presente edital, a Certidão 
Negativa de Falência ou Concordatas emitida aos 16 de agosto de 2021, não se encontra válida 
juridicamente, dentro do prazo de validade da própria certidão apresentada. 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, fica aprazada a abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de 
Preços, para as empresas declaradas habilitadas para o próximo dia 20 de outubro de 2021, 
às 10:00 horas.

Rio do Fogo/RN, 08 de outubro 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 CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), por meio de sua Pregoeira, torna público que em razão de acréscimo de itens no 
edital, fica suspensa a realização da sessão designada para o dia 15/10/2021, referente ao Pregão 
Presencial nº 15/2021.

Natal/RN, 07 de outubro de 2021
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº011/2021

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
às 09h00min do dia 27 de outubro de 2021, realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 011/2021, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por PREÇO 
GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DISTRITOS RURAIS (RUA 
PROJETADA 01- UMARI DE BAIXO, RUAS PROJETADAS 02 E 03 NO MUNIM-CARCARÁ, 
PROJETADAS 04 E 05 EM CABECEIRAS), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO 
SUL/RN, conforme o Contrato Repasse nº. 905045/2020/MDR/CAIXA, firmado entre o Município e 
a União/ Ministério do Desenvolvimento Regional. O Procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. A sessão pública se realizará de forma presencial e também virtual, sendo 
observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. Na forma virtual, 
(por videoconferência), será disponibilizado com antecedência (por e-mail), um link via aplicativo 
zoom.us, para que, caso queiram, os licitantes participem, sem a necessidade de locomoção ao 
município. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da 
Comissão de Licitação situada na Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN-
CEP:59178-000, a partir da publicação deste aviso, das 08:00h às 14:00h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser solicitado através do e-mail: 
cplpmts2021@gmail.com. Maiores informações: Fone: (84)3246-4441.

Tibau do Sul/RN, 07 de outubro de 2021
A Comissão

Hoteleiros rezam e coronel admite 
que policiamento pode melhorar

DOUGLAS LOPES

O presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Hotéis no RN, Abdon Moisés 

Gosson Neto, critica a segurança 
em pontos turísticos. Ele apontou 
problemas e a de� ciência no pa-
trulhamento: “Não há nenhuma 
viatura quando o turista chega ao 
corredor turístico e no aeroporto, à 
noite. Para os passageiros que estão 
entrando ou saindo do aeroporto, as 
chances de serem assaltados, como 
já ocorreu várias vezes, é grande. A 
gente vem na sorte, rezando a Deus. 
O policiamento deveria ser realiza-
do 24 horas do dia e 365 dias do ano 
nessas áreas”, sugere.

Gosson disse fez um apelo ao 
governo federal, no início do ano, 
para tentar minimizar o problema. 
“Através do Ministério do Turismo, 
solicitamos a ajuda do governo 
federal nessa parte da segurança, 
que vai dos acessos nos aeroportos 
até às áreas turísticas, como Ponta 
Negra e Pipa, por exemplo. Nós ape-
nas queremos que o nosso corredor 
turístico seja bem policiado para 
receber aqueles que chegam aqui 
e que saiam com uma maravilhosa 
impressão do nosso estado.”

Sobre a preocupação com o au-
mento de assaltos a turistas na alta 
estação, o presidente da ABIH-RN 
enfatizou que a segurança dos que 
visitam o RN é uma preocupação 
constante: “Nos próximos dias, nós 
nos reuniremos com as autoridades 

para explicar a nossa demanda, 
mais uma vez. Mas isso não deveria 
ser necessário. O turista não deveria 
ser assaltado em nenhum momen-
to. Qual a diferença entre a turista 
que foi assaltada em Ponta Negra e o 
turista da alta estação? A solicitação 
da indústria aos governantes é que 
as áreas turísticas tenham seguran-
ça su� ciente durante todo o ano.”

Vítima
Uma turista de Brasília foi as-

saltada em Natal na terça-feira  5. 
Alline Veras passeava com sua mãe 
e prima, quando foram atacadas. 

Segundo Alline, seus pertences fo-
ram tomados, assim como os das 
parentes. As vítimas procuraram 
a polícia para registrar o Boletim 
de Ocorrência. Mas, segundo a 
turista, não houve atenção ao ca-
so, segundo informações do Blog 
do BG.  “Fomos na polícia e eles 
não � zeram nada. E, pelo que vi, 
os assaltos estão frequentes aqui 
e ninguém faz nada para evitar 
ou reverter, porque não é possível 
a impunidade que está isso aqui. 
Foram vários casos em dois dias. 
Fiquei assustada. Nem no RJ passei 
por algo parecido”, ressaltou.

O comandante do Policia-
mento Metropolitano, coronel 
Antônio Marinho da Silva, des-
tacou ações executadas, com 
o objetivo de fortalecer a segu-
rança diária: “No aeroporto, le-
vantamos um posto da Polícia 
Militar que funciona 12 horas 
por dia. Nos pontos turísticos, 
temos a Companhia de Tu-
rismo, que apoia do Forte dos 
Reis Magos até Ponta Negra, 
devido ao pouco efetivo.” Para 
compensar a falta  de policiais, 
o comandante cita o uso de 
viaturas para cobrir as demais 
áreas, como as praias de Piran-
gi, Muriú e Búzios. 

“Quando um crime acon-

tece uma vez, a culpa é nossa 
[Polícia Militar], porque deixa-
mos de prevenir. Mas quando 
o crime acontece duas, três ve-
zes, então houve uma falha na 
investigação, na justiça. Há de-
liquentes que cometem crimes 
várias vezes e já prendemos 
muitos assim. Se você ligar para 
o 190, vai saber que existe uma 
viatura rodando a madrugada 
toda nos pontos turísticos”, dis-
se Marinho.

Sobre a comunicação entre 
aeroporto e forças policiais, 
Marinho relatou di� culdade: 
“Existe uma falha na comuni-
cação. Não é sempre que há via-
turas à disposição de todos que 

chegam aos aeroportos. Mas se 
houver uma demanda de um 
voo especi� co com turistas, � -
caremos na área, nos principais 
pontos, para garantir a segu-
rança. Raramente, acontecem 
assaltos na área do aeroporto”. 

Coronel Marinho também 
reconhece que os esforços da 
segurança nos pontos turísticos 
podem melhorar: “Ainda não é 
o ideal. Nós temos um enorme 
potencial turístico, que pode 
ser melhor com a segurança 
pública. Com a segurança, os 
turistas irão voltar mais vezes. 
Sempre cobro o nosso pessoal 
para que garanta o bem estar 
dos turistas.”

Comandante vê falha na comunicação 
entre o aeroporto e forças policiais 

ABDON GOSSON| Presidente 
da ABIH-RN espera que 
segurança seja oferecida, 
mesmo fora da alta estação 

ABIH-RN

Abdon Gosson pediu ajuda ao governo federal, para melhorar a segurança
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
A J A DA COSTA NETO CERAMICA DOIS IRMAOS, CNPJ: 07.442.590/0001-51, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LRO para extração de argila, em uma área de 35 ha, com volume de 1.500,00 m³/mês, situada na fazenda São 
Braz, Zona Rural, Tenente Ananias-RN, 
 

José Ananias da Costa Neto  
 Diretor 

 
 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MEDEIROS FABRICIO MAIA LTDA, CPF: 737.107.094-15, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
simplificada (RLS) para uma casa de shows ”Tropical casa show”, localizada na Rua Jorge Caminha, Nº 
741, Centro, Areia Branca/RN, CEP: 59655-000. 
 

Medeiros Fabricio Maia  
PROPRIETÁRIO 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
Phoenix Óleo & Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) 01 (uma) linha de surgência do poço de código 3-AURI-0023-

RN, com 108,50m de extensão, localizada no Campo Periquito, Zona Rural do Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação (RLO) para 01 (um) poço petrolífero de código 3-RAG-0006-RN 
(Apatita), localizada no Campo Periquito Nordeste, Zona Rural do Município de Upanema/RN. 

Ana Claudine de Melo Lago 
Diretora Administrativa 

 

 

São Gonçalo ganhará turmas 
do programa Forças no Esporte

Macaíba, por meio dos Cen-
tro de Atenção Psicosso-
cial contra Álcool e outras 

Drogas (CAPS-AD) e do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS-II), 
participou da 1ª Conferência Po-
pular Nacional de Saúde Mental 
Antimanicomial 2021, de tema “+ 
Liberdade + Diversidade + Direitos 
= Democracia”. O evento faz parte 
da etapa do Rio Grande do Norte 
(RN) e é uma iniciativa da Frente 
Ampliada em Defesa da Saúde 
Mental, da Reforma Psiquiátrica e 
da Luta Antimanicomial (FASM). O 
encontro, etapa preparatória para a 
5ª Conferência Nacional de Saúde 
Mental, aconteceu na segunda 4 e 
foi realizado de forma virtual. A eta-
pa nacional será realizada entre 9 e 
12 deste mês de outubro.

A Conferência busca estimular 
e fortalecer a participação de vozes 
plurais e expressões artísticas, uni-
das e ampliadas. Nela, estão sendo 
debatidas diretrizes de mobilização, 
ação e projetos de políticas para 
teoria e prática em saúde mental 
que respeite e garanta o cuidado em 
liberdade e os direitos humanos.

A Conferência também tem 
como objetivo manter um estado 
de mobilização a � m de garantir a 
realização da 5ª Conferência Na-
cional, realizar debates em diversos 
municípios do RN sobre a situação 
atual das políticas de saúde men-
tal e implementar um calendário 
com atividades locais em diversas 
localidades do estado. Além disso, 
colaborar na elaboração do Plano 
Nacional Popular de Políticas Pú-
blicas de Saúde Mental e apresentar 
propostas voltadas às necessidades 
de saúde, direitos sociais, educação, 
trabalho, cultura, habitação, e com-
bate à estigmatização das pessoas 
em sofrimento psíquico do RN.

William Cordeiro, coordenador 
do CAPS-AD, fala sobre o evento. 
“A Conferência tem como objetivo 
resgatar as conquistas das quatro 
Conferências Nacionais de Saúde 
Mental já realizadas e debater as 
perspectivas para a Reforma Psiqui-
átrica e a Rede de Atenção Psicosso-
cial (RAPS). E o evento contou ainda 
com a presença de representantes 
dos usuários, dos Conselhos, do 
POP Rua e da Coordenação Estadu-

al de Saúde Mental”, � naliza.
Representando os membros da 

equipe da Rede de Saúde do mu-
nicípio, Nathaly Andrade comenta 
sobre a participação no evento. “A 
minha fala enquanto trabalhadora 
do CAPS-AD de Macaíba foi trazer 
essa representação de trabalhado-
res na Rede. Eu � quei responsável 
pela escolha das apresentações 
culturais, e nós temos a Bandinha 
Boa Esperança, que há muitos anos 
se apresenta na cidade. Esse evento 
é uma forma de mostrar o trabalho 
que está sendo desenvolvido, a po-
tencialidade dos nossos usuários e 
estimular o protagonismo deles no 
território”, comenta a psicóloga do 
Centro. Nathaly Andrade também 
participou do evento como parte 
da comissão de organização e re-
presentante dos trabalhadores da 
RAPS.

O CAPS-AD � ca localizado na 
rua Governador Dinarte Mariz, 
204, Centro, e acolhe as demandas 
relacionadas ao contexto de álcool 
e outras drogas. O funcionamento 
acontece de segunda à sexta, das 8h 
às 17h.

Macaíba participa da Primeira 
Conferência Popular Nacional de 
Saúde Mental Antimanicomial

ETAPA PREPARATÓRIA

A Prefeitura Municipal de 
São Gonçalo do Amarante/ 
RN, por meio da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), � r-
mou parceria, na segunda-feira 4,  

com o Comando do 3º Distrito Na-
val, para criação de novas turmas 
do Forças no Esporte.

O programa tem como objeti-
vo promover a valorização pesso-
al, fortalecer a integração social, 
cidadania e reduzir riscos sociais 
dos estudantes através do acesso 
à prática de atividades esportivas 
realizadas no contraturno escolar.

As escolas contempladas nesta 
etapa são Joaquim Victor de Holan-

da, em Uruaçu, e Joaquim Inês do 
Nascimento, em Pajuçara. Sessenta 
estudantes serão atendidos com a 
modalidade esportiva à vela.

A Prefeitura já possui um 
convênio � rmado com a Mari-
nha do Brasil – nas instalações 
da Estação Radiogoniométrica, 
em Macaíba, que atende cerca 
de 210 estudantes de diversas es-
colas nas modalidades coletivas 
e individuais.

EDUCAÇÃO|  Objetivo será 
promover a valorização 
pessoal, fortalecer integração 
social e cidadania

DIVULGAÇÃO

Escolas contempladas são Joaquim Victor de Holanda, em Uruaçu, e Joaquim Inês do Nascimento, em Pajuçara
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NATAL REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
CNPJ: 07.190.834/0001-56 - NIRE: 24200403141 

 
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 

 
Aos 06 de Setembro de 2021, às 16:00 horas, na sede da sociedade, na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, rua 
João Noberto, n° S/N, bairro Ponta Negra, CEP: 59.090-670, dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do 
disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os sócios presentes e/ou representados, conforme 
assinatura ao final do presente instrumento, NATAL REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sociedade 
empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 07.190.834/0001-56, conforme Contrato Social devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Norte em sessão de 27/01/2005, com NIRE nº 24.200.403.141, com sede na Rua João 
Noberto, S/N, bairro Ponta Negra, Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.090-670, representada por seu sócio 
administrador Franklin de Castro Pereira, brasileiro, natural de Natal/RN, advogado, casado em comunhão parcial de bens, 
nascido em 12/07/1966, portador da Cédula de Identidade nº 465.020 - ITEP/RN, OAB/RN 7300 e CPF Nº 271.793.974-15, 
residente e domiciliado à Rua do Rosário, 3522, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.065-430, e Juan Francisco Prim Blanca, 
espanhol, solteiro, empresário, nascido em 16/02/1961, portador do Passaporte Espanhol Nº AAJ519024 – Reino da Espanha e 
CPF Nº 014.907.214-79, residente na Rua da Lagosta, 466, Apto 3002, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59.090-500 e domiciliado na 
Calle Bergueda, 36, CEP: 08-328, Ubanizacion Mas Call, Alella, Barcelona, Espanha, representado por seu procurador Franklin 
de Castro Pereira, já qualificado acima, conforme instrumento de procuração arquivada na JUCERN sob o nº 24113582 por 
despacho em 27/01/2005, tendo composto a Mesa como Presidente: Franklin de Castro Pereira, como Secretário: Secretário: 
Valdir Antunes Cabral Júnior, brasileiro, natural de Natal - RN, nascido em 08/03/1965, contador, casado sob regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 763.391 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 392.444.074-
34 e inscrito na CRC/RN sob nº 3806, residente e domiciliado na Rua Nelson Geraldo Freire, nº 705, Apt. 102-A , bairro 
Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-160, tendo por Ordem do Dia - Consoante à cláusula 1ª da alteração contratual nº 12, os 
sócios resolvem reduzir o capital social no valor de R$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais), nos termos do artigo 
1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da 
Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), passará a  
ser de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais). Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do 
Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios. Deliberação 
Tomada por Unanimidade e sem Qualquer Restrição - Após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem 
reservas ou quaisquer restrições, aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto d a 
sociedade. Encerramento e Aprovação da Ata. - Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a 
presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes e pelo secretário: Franklin de Castro Pereira – 
Presidente, o Valdir Antunes Cabral Junior – Secretário e, Juan Francisco Prim Blanca -  Representando por Franklin de Castro 
Pereira. 
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 066/2021

O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado 
pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Eletrônico N° 066/2021 - Processo Administrativo nº 3.975/2021 - Secretaria Municipal de Saúde que 
objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de Material Descartáveis e outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do 
Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E 
TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de expediente. 
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da 
Transparência do Município (http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e 
ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647.

GUAMARE / RN, 7 de Outubro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Previa para 01 (uma) linha de surgência para os poços petrolíferos de código LPX DW 01, 

localizados no Campo de Produção de Leste Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 
 Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de códigos LPX DW 01, localizados no 

Campo de Produção de Leste Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código LV DW 05, localizados no 

Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
 Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código LV DW 05, localizados no Campo 

de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
 Licença de Alteração de Renovação de Licença Operação para 01 (uma) Linha de Surgência do Poço 

Petrolífero de Código 7-FMQ-0032-RN, localizada no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, 
município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO  

 
SERV-TRANS LOGISTICA LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 08.171.343/0001-20, torna público que RECEBEU 
do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, 
com validade até 17/07/2026, em favor da atividade de Transporte de Resíduo Perigoso, localizada na Rua 
Hernandes Alves Pereira, nº 28, Salas 01 e 02, Planalto Treze de Maio, Mossoró/RN.  
 

JOSÉ MARIA DE CARVALHO AZEVEDO  
Requerente 

 
 

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

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

RICARDO MAZORRA PERES  
Diretor de Operações 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0001-13, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação - LO, para Extração de Granito, em uma área total de 9,79 hectares, volume 600m³/mês, localizada 
na Fazenda Saco do Mufumbo, s/n, zona rural, Parelhas-RN.  
 

Ernani Scheuer  
Engenheiro de Minas/Procurador 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

Valter dos Santos Eloi, CPF 903.734.214-00, 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 camarão marinho, localizada na rua Santo Antônio, RN 063, Sítio Calamares, s/n. zona Rural. Sen. 
Georgino Avelino/RN; CEP: 59.168-000.  

Valter dos Santos Eloi  
Empreendedor 

 

A Prefeitura do Natal, por meio 
das secretarias municipais 
do Trabalho e Assistência 

Social (Semtas) e de Cultura (Se-
cult), divulgou nesta quinta-feira 7, 
o resultado da seleção dos artesãos 
para participar do Projeto Natal Ori-
ginal, na Árvore de Mirassol (Espaço 
Cultural Marilene Dantas) e para ex-
posição no seu entorno.

De acordo com a portaria nº 
147/2021, o processo seletivo bene-
� ciou 118 artesãos, artistas plásti-
cos, empreendedores individuais, 
cooperativas e associação de artesa-
nato e empresas artístico-culturais 
da região metropolitana. Dessas 
vagas, 50 foram preenchidas para 
permanência na Loja Natal Original 
e 68 foram destinadas à exposição 
no entorno da árvore de Mirassol, 
esta última sendo durante o perío-
do natalino. Os artistas potiguares 
selecionados terão preferência nas 
feiras que o Departamento de Ges-
tão Empreendedora, Artesanato e 
Economia Solidária (Degeaes) vin-
culado à Semtas pretende fazer em 
outros períodos do ano. 

Esse processo de retomada 
após um ano de pausa por causa 
da pandemia da covid-19, faz parte 
da determinação do prefeito Álvaro 
Dias de impulsionar o artesanato po-
tiguar com foco em buscar a melho-
ria integral do segmento e aquecer o 
turismo mediante exposições de arte 
e cultura. “A Prefeitura prioriza com 
essa revitalização o artesanato local 
e ajuda a desenvolver a comercializa-
ção de produtos artesanais, rico em 
cultura e histórias do povo potiguar, 

Prefeitura divulga seleção 
dos artesãos para participar 
do Projeto Natal Original
VALORIZADOS| Artistas potiguares selecionados terão preferência nas feiras que Degeaes, 
vinculado à Semtas, planeja colocar em prática em outros períodos do ano

Artesãos, artistas plásticos, empreendedores, cooperativas e associação e empresas artístico-culturais são benefi ciados

SEMTAS

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

AQUABIO CARCINICULTURA E PISICULTURA LTDA, CNPJ: 14.931.065/0001-65, torna público que recebeu 
do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE 
– IDEMA a  LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2018-120088/TEC/LS-0104, com prazo de validade até  29/04/2025, 
em favor do EMPREENDIMENTO  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Cachoeiras, com área 
produtiva de 9,66 ha, Zona Rural, Carnaúbais-RN. 
 

AQUABIO CARCINICULTURA E PISICULTURA LTDA 
PROPRIETÁRIO 

 
 

agregando valor e estabelecendo 
oportunidades e desenvolvimento 
da economia solidária, criando e 
elevando os patamares de qualidade 
visual, cultural e mercadológica des-
ses produtos, não apenas para os tu-
ristas, mas para os moradores locais. 
Estamos trabalhando para moderni-
zar e transformar Natal numa cidade 
acolhedora e convidativa”, a� rma.

Para o secretário da Semtas, Ad-
juto Dias, estes artesãos terão seus 
produtos potencializados e suas 
vendas impulsionadas, melhorando 
suas condições socioeconômicas, 
através da parceria com o proje-
to Lugares de Charme. “A Semtas 
incluiu a loja Natal Original e seu 
entorno nos roteiros turísticos da 
capital potiguar. Estamos repagi-
nando a loja Natal Original e res-
signi� cando as peças dos artesãos 
ao criar uma identidade cultural. 
Teremos nas festividades de � m de 
ano mais um destino para os que 
visitam o município e o próprio na-
talense. Nosso objetivo é dar voz aos 
nossos artesãos e expandir a cultura 
durante o ano inteiro”, comemora.

A loja Natal Original tem um 
espaço com localização privilegia-
da em uma das principais entradas 
de Natal, com estrutura disponível 
para realização de eventos artísti-
co-culturais na cidade. Atualmente, 
recebe maior � uxo de visitas no � -
nal do ano, devido às atividades do 
“Natal em Natal” e da decoração da 
maior árvore de Natal da cidade.

 
Lugares de Charme

O projeto Lugares de Charme 
é idealizado pela designer social 
Cris Ribeiro, que visa o resgate 
da identidade cultural através do 
artesanato local, como forma de 
conhecimento sobre sua essência 
e a história. A parceria com a Pre-
feitura irá capacitar estes artesãos 
selecionados em como atender 
melhor os clientes, conhecer mais 
ferramentas práticas sobre gestão 
� nanceira e auxiliar o cálculo dos 
preços dos produtos, além de co-
mo vender mais e utilizar os canais 
e plataformas digitais para aumen-
tar o relacionamento com o cliente 
e as vendas online e o�  ine.
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: Sr. JOSÉ ANTÔNIO BARROS MENEZES, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 
177.198.956-49, portador da C.I n° M731735 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Baía dos Golfinhos, n° 672, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima 
Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa 
Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Graunas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 223,29m² (duzentos e vinte e três metros e vinte e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.015.04.0890.0000.8, e sequencial número 
1.002916.8, CEP: 59.178-000.  Com a seguinte descrição - Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 10,00m com o Sr Geovan 
Barbosa Batista; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 22,2m com a Rua Graunas;    
Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 9,91m, com a Sra Maria Selma da Silva; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 22,79m, com 
Sr Antônio Buriti.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 305.000,00. O requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o 
Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Geovan Barbosa Batista, o Sr. Antonio Buriti, a Sra. Maria Selma 
da Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 08.10.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião Extraordinário. 
Solicitante: o Sr. MARINALDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, Mestre de Capoeira, portador do RG n° 4381982 – SSP/RN, 
e inscrito sob o CPF/MF n° 093.556.884-07, residente e domiciliado na Rua dos Coqueirais, s/n, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, 
Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 
285,00m² (duzentos e oitenta e cinco metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município 
de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.04.1712.0000.0 e sequencial n° 1.009030.4.  Inicia-se a descrição deste perímetro 
no ponto P01, de coordenadas N 9.309.977,976m e E 273.034,028m; deste segue com azimute de 136°06'36" por uma distância 
de 19,00m, confrontando neste trecho com SAMARA DA SILVA MARQUES até o ponto P02, de coordenadas N 9.309.964,283m 
e E 273.047,201m ; deste segue com azimute de 223°19'36" por uma distância de 15,00m,confrontando neste trecho com 
SAMUEL DOS SANTOS NEVES até o ponto  P03, de coordenadas N 9.309.953,374m e E 273.036,911m ; deste segue com 
azimute de 316°04'22" por uma distância de 19,00m,confrontando neste trecho com MARIA FIDELES DA COSTA SILVA até o 
ponto P04, de coordenadas N 9.309.967,059m e E 273.023,730m ; deste segue com azimute de 43°19'44" por  uma distância 
de 15,00m, confrontando neste trecho com RUA DOS COQUEIRAIS até o ponto P01, onde teve inicio essa descrição.   
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 30.000,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Fideles da Costa Silva, a Sra. Samara da Silva 
Marques, o Sr. Samuel dos Santos Neves, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação 
do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 08.10.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
16ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250  
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Processo: 0837677-70.2019.8.20.5001  
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)  
AUTOR: EDISON CACCELLI  
RÉU: FRIENDS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de 

Natal, na forma da lei. FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos termos do art. 
94 da Lei nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), processo sob nº 0837677-
70.2019.8.20.5001, proposta por EDISON CACCELLI contra FRIENDS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S) FRIENDS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 
CNPJ: 06.975.413/0001-78 com último endereço à Avenida Praia de Ponta Negra, 9069-B, Ponta Negra, NATAL - RN - CEP: 
59092-100, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, responder a ação, sob pena 
de, não sendo contestada a demanda, serem presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte 
autora na petição inicial. Faz-se necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do 
CPC/2015). E, para que ninguém alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal 
expedir o presente edital, que será publicado na forma do artigo 257 do NCPC. 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a 
acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá 
ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, utilizando-se os códigos a seguir: 
http://pje1g.tjrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
DESPACHO/DECISÃO: 21031611423927200000063670746 
PETIÇÃO INICIAL: 19082715594403100000046625068 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte -se que 
este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio 
físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 
1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". 
Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ DE BRITO, 
Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento.  
 

NATAL/RN, 16 de abril de 2021. 
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA 

Juiz(a) de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

A Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia - LP, com 
prazo de validade até 30/09/2023, em favor do empreendimento ACESSO INTERNO - COMPLEXO MUNDO 
NOVO, em uma área de 1,15 km², com extensão de 2,88 km, localizado na Fazenda Mundo Novo, na zona 
rural, no município de São Miguel do Gostoso/RN. 
 

Ranier Messias 
Representante Legal 

 

Foram anos de espera e sofri-
mento de muitas mães mos-
soroenses que necessitam de 

serviço de saúde especializado em 
neuropediatria para seus � lhos. 
Hoje, um novo cenário na área da 
saúde em Mossoró é apresentado 
levando soluções e atendimento 
digno à população. Na manhã desta 
quinta-feira 7, o Centro Especializa-
do em Reabilitação (CER) Benômia 
Maria Rebouças, no bairro Santo 
Antônio, trecho mais conhecido 
como “Estrada da Raiz”, iniciou os 
atendimentos no setor de neurope-
diatria.

A unidade conta, a partir de 
agora, com o serviço especializado 
do médico neuropediatra Francisco 
Sidione Teixeira, contratado pela 
Prefeitura de Mossoró para realizar 
os atendimentos na unidade. “Há 
quatro anos espero por este serviço 
aqui na cidade e me sinto realizada 
por poder, a partir de agora, fazer 
as consultas do meu � lho aqui na 
cidade pelo SUS, por que antes só tí-
nhamos essa especialidade na rede 
particular”. O relato é da funcioná-
ria pública Wilma Norte, 40 anos.

Para a dona de casa Gerlane 
da Silva, 40 anos, que tem um � lho 
diagnosticado com Transtorno do 
Dé� cit de Atenção com Hiperati-
vidade (TDAH), foram dois anos 
de espera para ter um especialista 
atendendo em Mossoró pelo SUS. 
Gerlane foi até o CER com o � lho 
para fazer a primeira consulta com 
o neuropediatra Francisco Sidione. 
“É muito bom ter essa comodidade 

de poder contar com o serviço a 
partir de agora perto de casa. Estou 
muito feliz”, declarou.

O neuropediatra Francisco Si-
dione destacou a importância do 
serviço para a população. Segundo 
ele, é grati� cante poder contribuir 
para levar um serviço especializado 
à população. O especialista recebeu 
às boas-vindas do prefeito Allyson 
Bezerra e da secretária municipal de 
Saúde (SMS), Morgana Dantas.

O prefeito Allyson Bezerra falou 
da importância de garantir servi-
ços de qualidade na área da saúde 
para a população e lembrou que 
vem destinando atenção especial à 
saúde desde o início de sua gestão. 
“Estamos aqui hoje entregando um 
serviço especializado no setor de 
neuropediatria para os mossoroen-
ses, atendendo a uma reivindicação 
antiga. Nós vínhamos tentando 
atender a esta demanda desde o iní-
cio de nossa gestão”, ressaltou.

A secretária de Saúde, Morgana 
Dantas, reforçou que desde o início 
de sua gestão vinha tentando con-
cretizar essa contratação, mas so-
mente agora foi possível. “`Estamos 

dando um passo muito importante 
hoje. Estar aqui entregando à popu-
lação um serviço especializado no 
setor de pediatria é motivo de muita 
satisfação para nós. A partir de ago-
ra, o CER passa a oferecer o atendi-
mento no setor de neuropediatria 
e as mães não precisarão mais se 
deslocar a outras cidades em busca 
desse serviço”, comentou Morgana.

Serviços oferecidos no cer
O Centro Especializado em 

Reabilitação de Mossoró atende 
mensalmente cerca de 300 pa-
cientes entre crianças e adultos. 
A unidade começou a funcionar 
em fevereiro deste ano. A diretora 
do CER, Ilse Aragão, reforça que 
o Centro atende a pacientes de 
todas as idades. Os serviços ofe-
recidos na unidade são divididos 
em quatro especialidades: inte-
lectual, física, auditiva e visual. A 
unidade dispõe de uma equipe de 
multipro� ssionais que inclui: neu-
ropediatra, � sioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais, enfermeiros, 
assistentes sociais, entre outras 
especialidades.

Centro de Reabilitação de 
Mossoró passa a contar 
com neuropediatra
SERVIÇO| CER atende 
mensalmente cerca de 300 
pacientes entre crianças 
e adultos

CÉLIO DUARTE/PMM

CÉLIO DUARTE/PMM

Serviço de qualidade: unidade disponibiliza uma equipe de multiprofi ssionais

Prefeito Allyson: “Estamos entregando 
um serviço especializado no setor de 
neuropediatria para os mossoroenses”
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

INSHALÁ
Em andanças pelos Emirados 

Árabes a médica Sônia Umbelino com o 
amado e divertido Airton Cunha. No ro-
teiro, sobrevoo de helicóptero por Dubai 
para observar o � e World, arquipélago 
em formato de Mapa Mundo e a famosa 
Palm Jumeirah, onde estão hotéis 
opulentos, torres residenciais luxuosas e 
restaurantes internacionais requintados. 
O casal também fez a parada obrigatória 
no Burj Khalifa, na Marina e jantou no 
Cé La Vi, que tem uma das vistas mais 
belas da cidade.

BIFE 
O ótimo chef Eugênio Cantídio está 

de volta! Desta vez empresta seu talento 
e assina o cardápio do novíssimo Bife 
Bar. O restaurante, que � ca no térreo do 
Ilusion Hotel, em Ponta Negra, mescla 
a culinária francesa e mediterrânea de 
forma contemporânea. De plus o local é 
um charme, com projeto arquitetônico 
de Felipe Bezerra e propriedade do em-
presário Steve Kinsch, que não poderia 
ter escolhido um chefe melhor para o 
comando das panelas! 

BIKE
Competindo ali com o Beach Tênis, 

a outra prática esportiva do momento 
é mesmo o pedal. A turma praticante 
só cresce, principalmente o formado 
por mulheres. Um dos grupos tem entre 
as adeptas Cristiane Queiroz, Kainara 
Coelho, Cassandra Henriques. Como 
absoluta no esporte a querida juíza 
Valentina Damasceno, que pedala muito 
antes de virar moda, sendo uma das 
apaixonadas pela magrela.

RECURSOS 
Em recente conversa com o Ministro 

da Educação, Milton Ribeiro, o depu-
tado federal João Maia reiterou três 
pedido de recursos: para Implantação 
do Laboratório de Inteligência Arti� cial 
e Ciências de Dados, do Instituto Metró-
pole Digital; apoio ao Instituto Interna-
cional de Física e suporte para expansão 
dos cursos técnicos em tecnologia da 
Informática ministrado pelo IMD. Além 
disso, também solicitou recursos na 
ordem de R$ 20 milhões para custeio 
da UFRN. Pleitos mais que necessários 
e que visam o avanço educacional em 
áreas essenciais em termos de desenvol-
vimento.

MAGNÍFICA 
Com participações de 

nomes como Solange Almeida, 
Taty Girl, Robson Paiva, Samya 
Maia, Eliane, Zé Cantor e Tetê 
Pessoa dentre outros, Walkiria 
Santos comemorou 27 anos 
de carreira, gravando o DVD 
Unica2, no Espaço Di Trento, 
está semana.

*
A cantora é uma lutadora. 

Iniciou carreira aos 17 anos 
e � cou conhecida na banda 
Magní� cos, mas soube trilhar 
seu caminho e segue, mesmo 
tendo enfrentado recentemente 
a dolorosa perda do � lho Lucas 
Santos. O jovem foi lembrando 
no evento, levando muitos, 
inclusive Walkiria, as lágrimas. 

ROUND 6
Várias escolas em Natal, e 

no país, têm enviado alertas aos 
pais, através de cartas, sobre 
a série sul-coreana Round 6, 
febre e sucesso atual na Net� ix. 
A produção não é adequada ao 
público infanto-juvenil, mas 
curiosamente virou assunto 
entre as crianças, apesar do 
conteúdo claramente adulto, 
destacando cenas de violência 
explícita e abordagem pouco 
ortodoxa de temas delicados co-
mo tortura psicológica, suicídio 
e trá� co de órgãos. 

*
Na história pessoas endivi-

dadas participam de um jogo 
mortal disputando ao longo de 
9 episódios US$ 39 bilhões dis-
putando “brincadeiras infantis”. 
Atenção pais!

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 Em São Paulo o casal Simone e Abdo Farret confere as 
novidades na Feira de Vinhos ProWine, o primeiro grande evento 
presencial do segmento. Em breve novidades na Adega Farret.
 É da marca Vivaz o belíssimo vestido usado pela empresária 

Marja Andrade no casamento da � lha, a dermatologista Sabrina 
Álvares com o engenheiro civil Tibério Lopes. Um modelo exclusivo 
digno de Rainha.
 Rede com 76 mil empregados a Northwell Health, maior 

empresa de saúde do estado de Nova York, demitiu 1.400 funcioná-
rios que, pelos mais diferentes motivos, se recusaram tomar vacina 
contra covid-19. 
 As lojas da Ceasa abrem normalmente no feriado da padroeira do 

Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que ocorre dia 12. Na segunda, apesar do 
ponto facultativo, as lojas também estarão abertas ao público.

Tire um tempo para você. Viver é bom“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

B-DAY - FERNANDA ROCHA 

Médica formada pela UFRN, DANIELA 
MAIA escolheu atuar na dermatologia 
por motivos pessoais. Na adolescência 
sofreu com acne e desejou proporcionou 
as pessoas, como ela a época, um atendi-
mento integral e resolutivo. Se encantou 
com a perspectiva de realçar a auto 
estima e também tratar das cicatrizes da 
pele. Hoje é uma das profissionais mais 
requisitadas, inclusive quando o assunto 
são procedimentos estéticos. Quem 
procura @minhadermatop já recebe um 
conselho: “vincule o hábito de skincare 
a outras rotinas e hábitos pré-existentes, 
isso trás praticidade a rotina”!

Toninho Magalhães festejando os 
50 anos do cunhado artista Mocó

Em Dubai, o casal Sônia 
Umbelino e Airton Cunha

Os cantores Robson Paiva e Sol 
Almeida, no espaço Di Trento

Homens fortes da Moura Dubeaux Wescley Magalhães, 
gerente  no RN e Homero Moutinho, novo diretor regional 

Happy    Birthday
Bia Pires, Ciro Pedrosa, Fernanda Rocha, Ana Augusta de Paula, Pio Morquecho, Felipe Gois, Fernanda Zaulo, Karol Dantas, Kelly Regina Dinis, Elza Varela, Ricardo Abreu e Cibele Delphino

DIVULGAÇÃO
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Seus relacionamentos pessoais e parcerias profi ssionais 
devem ganhar importância hoje. E tudo indica que saberá 
vender seu peixe e ser popular. A energia da Lua Nova é 
favorável para os cuidados com a beleza, sobretudo se 
precisa ganhar peso ou deseja que os cabelos cresçam fortes.

Sextou com o seu signo menos indeciso e mais 
confi ante no seu taco, librianjas e librianjos. 
Em busca de sucesso, deve se esforçar para 
ser querido(a) e valorizado(a) pelas pessoas; só 
cautela para essa determinação não virar teimosia.

Sextou há grandes chances de brilhar e crescer 
no emprego. O orgulho pode bater forte e você 
deve trabalhar muito, ajudar e cooperar. Mesmo 
que não tenha cargo de chefi a, tende a mostrar 
autoridade e responsabilidade.

Alô, alô, escorpiane! Você deve sextar com um 
desejo forte de ter privacidade, e tudo indica 
que vai agir com mais sutileza e amor-próprio. 
Seu jeito reservado e misterioso tende a atrair as 
pessoas, inclusive falsianes.

O dia tá tranquilo, tá favorável pra você, 
geminiangel. O Sol brilha no seu paraíso astral e 
destaca sua criatividade e alegria, além de ser uma 
boa hora para fazer uma fezinha. A saúde tem tudo 
pra fi car fi rme e forte.

Tudo indica que irá assumir o leme da sua vida, 
sagita! Você deve dar seus pulos e pode até contar 
com a ajuda de amigos poderosos para alcançar seus 
sonhos e objetivos. Só procure manter os pés no 
chão pra não deixar seus planos vastos demais, ok?

Meninos e meninas de Câncer, o sonho de ter uma 
vida confortável ou a casa própria pode pintar, 
mas a forte ligação com a família e a segurança do 
lar talvez deixe o seu signo um pouco acomodado.

A vida profi ssional tende a ser o seu foco e pode até 
deixar a vida pessoal um pouco de escanteio, o que 
talvez te cause alguns puxões de orelha em casa. Com 
a ambição nas alturas, você tende a trabalhar duro 
para alcançar reconhecimento e uma boa posição.

Você deve sextar com mais facilidade para se 
comunicar e fazer contatos, Leão, meu rei/minha 
rainha. Se conseguir usar essa habilidade no emprego, 
tem tudo pra brilhar e se dar bem. A vontade de viajar, 
nem que seja a trabalho, tende a falar alto.

Aquarianos amados, o desejo de abrir seus 
horizontes e conhecer coisas novas, outras culturas 
e países tende a crescer. Trabalho relacionado 
com turismo, propaganda, exportação, estudos de 
fi losofi a ou religião em destaque.

Virgem, meu cristalzinho, pode glorifi car de pé, pois 
seu dia promete ser uma belezura. Há boas chances de 
atrair dindim e encher o bolso, inclusive com a profi ssão 
que exerce. Além disso, sua ambição tende a crescer e 
você não deve fazer corpo mole diante dos perrengues.

Sextou com possibilidade de mudanças, piscianas e 
piscianos. Há chance de pintar herança, testamento 
favorável, seguro, pensão ou lucros. Amém que fala, 
não é? Porém, se lida com as fi nanças dos outros, 
procure ter cautela e atenção com esses recursos.

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
O “É de Casa”, da Globo, neste 

sábado, terá no quadro “Promessas”, 
Tierry e 3 Palavrinhas, formado e 

idealizado pelo casal Ádila e Samuel 
Mizrahy...... “Promessas” destaca 

a música gospel e tem registrado as 
maiores audiências do programa. 

Comando da jornalista Patrícia 
Fazan...... A propósito, Patrícia Poeta 

já é ausência con� rmada. Está em 
Nova York.O humor será o tema do 

“Espelho”, segunda-feira, dia 11, às 
23h35, no Canal Brasil...... No sétimo 

episódio da 15ª temporada, Lázaro 
Ramos recebe Ingrid Guimarães e 

Camilla de Lucas...Ingrid conta como 
lidou com a pandemia, fala sobre a 
perda de Paulo Gustavo e avalia o 
futuro do cinema nacional...... Já 

Camila, lembra como começou a fazer 
sucesso, diz o motivo de ter desistido 

da carreira de modelo e comenta sobre 
sua trajetória no “BBB”.Os jornalistas 

do SBT, Darlisson Dutra e Marcela 
Munhoz gravaram o quadro “Minha 

Mulher Que Manda”, da Eliana...

Ano diferente
É preciso considerar que, para 

a Globo, 2022 será um ano atípico, 
sem futebol nos três primeiros me-
ses.

Talvez, como exceção, a � nal da 
Copinha, Copa São Paulo de Futebol 
Junior, no dia 25 de janeiro, e olhe lá. 
No mais, nada. Só a Copa do Brasil e 
Brasileiro bem depois.

Por outra
Vale lembrar que 2022 também 

será um ano de eleições e Copa do 
Mundo, entre outros grandes acon-
tecimentos.

E o que é mais curioso: esses dois 
eventos praticamente ao mesmo 
tempo, entre os meses de outubro, 
novembro e dezembro. Pauleira.

Novos desafios
A diretora Joana Jabace, mulher 

do Bruno Mazzeo e responsável por 
vários trabalhos, entre eles “Segun-

da Chamada” e “Diário de um con-
� nado”, deixou a TV Globo.

E já assinou com a WarnerMe-
dia, que se prepara para produzir 
projetos voltados para a dramatur-
gia.

Idem, na mesma data
A diretora Flávia Lacerda, no 

mesmo caminho, também deixou 
a Globo e fechou com a WarnerMe-
dia.

Mas ainda irá concluir os traba-
lhos de “Grandes Sertões: Veredas”. 
Jorge Furtado e Guel Arraes são os 
responsáveis por esta nova versão, 
que vai se passar numa favela con-
temporânea. 

Vale acrescentar
A WarnerMedia já deu o start 

em vários projetos voltados para a 
dramaturgia.

Novidades neste segmento de-
vem começar a surgir já na grade de 

2022, tanto em seus canais quanto 
no HBO Max.

Vale esclarecer
Vez por outra, inclusive com di-

reito a críticas, as operadoras come-
tem erros bem inconvenientes em 
suas barras de informação.

Está no ar um programa e nos 
caracteres aparece outro, que não 
tem nada a ver. Uma piração.

Distribuição
Na verdade, as operadoras se va-

lem dos trabalhos de empresas co-
mo a Grace Note e Revista Eletrôni-
ca, entre as principais, especialistas 
em tal atividade, que se encarregam 
de receber e distribuir as programa-
ções das emissoras.

Os erros acontecem, às vezes 
porque as TVs realizam mudanças 
de última hora ou porque tais em-
presas/operadoras não são ágeis o 
su� ciente.

Cuidadosas, TVs ain-
da não abrem o jogo 
sobre o ano que vem

Na televisão, sempre foi 
assim, é um olho no gato, 
outro no peixe.

Entre Record, Globo e SBT, 
principalmente, todas já têm o 
ano de 2022 planejado, pelo me-
nos o início dele, mas nenhuma, 
salvo algumas coisinhas, se ma-
nifesta a respeito.

O SBT menos, mas Globo e 
Record muito mais, prometem 
mudanças e mudanças bem 
signi� cativas em suas grades de 
programação. Todos os indica-

SBT

tivos nos levam a 
esperar por isso, 
mas sem nada 
a ser divul-
gado por 
enquanto.

E s s e 
é um es-
conde-es-
conde an-
tigo, uma 
na espera 
da outra e 
isso desde 
sempre. Só que 
nunca como agora, 
com o ano tão próximo 
do � m.

A Band, por fora e força das con-
tingências, principalmente de or-

dem comercial, foi a 
única que já saiu 

anunci ando 
alguma coi-

sa. Fausto 
Silva como 
carro-che-
fe.

Quan-
to às 
d e m a i s , 

outubro em 
curso e até 

agora, nadica 
de nada. Do jeito 

que vai, só mesmo 
aos 45 do segundo tem-

po.
Por aí se entenda meados de 

novembro e olhe lá.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no catálogo dos Mamonas 
Assassinas...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Mais uma
Nesta sexta, o Multishow come-

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

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

Certeza
Ainda há um segredo em cima, 

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

A grande maioria delas dos tem-
pos da Globo.

Então é assim
A Band ainda não tem defi nida 

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

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

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

Teatro
Nesta sexta tem a estreia do mo-

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

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

Nova temporada
Nicole Puzzi vai estrear, terça-feira, 

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

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

Aí que está
A CNN Brasil montou um elenco 

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

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

Cinema
Depois de “Gênesis”, Bárbara 

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

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

Ninguém segura 
o avanço do 
jornalismo na TV

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

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

o rádio na cobertura dos gran-
des acontecimentos.

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

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

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

DIVULGAÇÃO
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A Petróleo Brasileiro S./A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:
Licença de Regularização de Operação para uma Estação de Telecomunicação CGR 
(N=9413479,69/E=759309,90), com potência total efetivamente irradiada 1,8W, situada no 
campo de produção de Monte Alegre, município de Pendências/RN.
Renovação de Licença de Operação para 02 linhas de surgência aos poços 7ET0277RN, 
com 2040,34m e 7ET0507RN, com 1923,79m, com destino as EC Satélites B/L e EC 
Satélite-R, situadas no campo de produção Estreito, nos municípios de Carnaubais/RN 
e Alto do Rodrigues/RN.
Renovação de Licença de Operação para linha de surgência ao poço 7ET0770RN, com 
1035,20m, destinada ao MF SS-002, situado no campo de produção Estreito, município 
de Alto do Rodrigues/RN.
Renovação de Licença de Operação para o Oleoduto entre EC RP-A (N=9.402.951,58/
E=728.612,44m) e EC ET-B (N=9.404.575,61/E=735.464,04 m), com 12” x 7 km de 
extensão; situado no campo de produção Rio Panon e Estreito, município de Assú/RN.
Renovação de Licença de Operação para linha de surgência ao poço 7ET0998RN, com 
951,53m de extensão, com destino a EC Satélite ET-F, situado no campo de produção 
Estreito, município de Carnaubais/RN.
Renovação de Licença de Operação para linha de surgência ao poço 7GMR0071RN, 
com 867,99m de extensão, com destino a EC-GMR-A, situada no campo de produção 
Guamaré, município de Macau/RN.
Renovação de Licença de Operação para linha de surgência ao poço 7FP0373RN, com 
797,04m, e segue para EC-FP-F, situada no campo de produção fazenda Pocinhos, 
município de Pendências/RN.
Renovação de Licença de Operação para o poço 7FP0260RN, situado no campo de 
produção Fazenda Pocinhos, município de Macau/RN.
Renovação de Licença de Operação para 08 poços 7ET1038DRN, 7ET1041DRN, 
7ET1036DRN, 7ET1040DRN, 7ET1042DRN, 7ET1043DRN, 7ET1039DRN e 
7ET1037RN, situados no campo de produção Estreito, município de Assú/RN.
Renovação de Licença de Operação para 10 poços 7GMR0092RN-A, 7GMR0093RN-A, 
7GMR0094RN-A, 7GMR0096RN-A, 7GMR0101RN-A, 7GMR0102RN-A, 
7GMR0103RN-A, 7GMR0104RN-A, 7GMR0105RN-A e 7GMR0106RN-A, situados no 
campo de produção Guamaré, município de Macau/RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

         O DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

PLANO URBANISMO LTDA, CNPJ nº 02.513532/0002-39, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operaçã                              18/02/2023, em favor do empreendimento de                    
                                  300 animais) em manejo extensivo, explorando a pecuária e agricultura 
não irrigada, localizada em Fazenda São Pedro II, Zona Rural, Distrito de Serrinha, C            
       pio de Ceará-Mirim/RN. 

PLANO URBANISMO LTDA 
PROPRIETÁRIO 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
PLANO URBANISMO LTDA, CNPJ nº 02.513.532/0002-39, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada, 
para uma Agricultura Irrigada e uma Criação de Animais (Bovinocultura), localizado na Fazenda São 
Pedro I, S/N, Distrito de Serrinha, Zona Rural, Ceará Mirim/RN. 
 

PLANO URBANISMO LTDA 
PROPRIETÁRIO 

 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA, CNPJ: 13.015.155/0001-43 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Renovação 
da Licença de Operação (RLO) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, 
localizado na AV. CRIZANTO JORDÃO DE MORAES, 70 SITIO BOA VISTA CEP: 59.214-000 no Município 
de SERRA DE SÃO BENTO/RN. 
 

JOSÉ VINICIUS SALUSTINO NORONHA MOTA 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

RMM PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 23.057.093/0001-96, 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 peixes (Tilápias e Panga), localizado na Fazenda Sape II. Golandi s/n. zona Rural no município de 
Nísia Floresta/RN; CEP: 59.164-000.  

Renato Ferreira Arruda Câmara 
Representante legal 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
A&D Indústria e Comércio de Reciclagem LTDA, CNPJ nº 24.706.990/0001-46, 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 recuperação de materiais plásticos, 
localizada na Avenida José Barreto da Silva, nº 147, Lote 8 9 10, Ferreiro Torto, município de 
Macaíba/RN. 

Aníbal Hunka Tavares Guerreiro 
Proprietário 

 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SÓCIOS FUNDADORES, COLABORADORES, CONTRIBUINTES E BENEMÉRITOS 
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE DE JUNTA GOVERNATIVA PROVISÓRIA 

 
O CLUBE DE MÃES PROFESSORA LOURDES GUILHERME, inscrito no CNPJ sob o nº 11.932.720/0001-01, através 
de sua SÓCIA, CONVOCA, através do presente edital, todos os seus sócios FUNDADORES, COLABORADORES, 
CONTRIBUINTES E BENEMÉRITOS para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sua Sede à Rua 
João XXIII, nº 17 – Mãe Luíza, Natal/RN, CEP: 59.014-000, na data de 09 de novembro de 2021 (terça-feira), às 15:00 
horas, com a seguinte ordem do dia: 
1- Eleição e posse de Junta Governativa Provisória; 
2- A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 15:00 horas, com a presença da maioria dos 

sócios e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois. 
 

Natal/RN, 08 de outubro de 2021. 
ZULEIDE PEDRO DA SILVA 

CPF: 156.903.264-53 
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O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores e Transpor-
tadores Rodoviários do Rio 

Grande do Norte (Sintro-RN), Jú-
nior Rodoviário, disse nesta quin-
ta-feira 7 que haverá greve no sis-
tema de transporte público a partir 
da próxima semana em Natal. “A 
STTU [Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana] não funciona. A 
partir de hoje, toda a população de 

Natal está ciente que na próxima 
semana nós estraremos em greve, 
por prazo indeterminado”.

Rodoviários � zeram, no início 
da tarde desta quinta 7, uma pa-
ralisação em frente ao Sintro, na 
região do Viaduto do Baldo, zona 
Leste de Natal. Linhas de ônibus 
que circulam no Alecrim e Cidade 
Alta sofreram atrasos. “Os prazos 
legais quem vai determinar é nosso 
setor jurídico”, pontuou ele sobre a 
greve.

De acordo com Júnior Rodovi-
ário, a paralisação aconteceu para 
cobrar negociações salariais e o 
julgamento do dissídio coletivo dos 
rodoviários. “Entrou secretário, saiu 

secretário e nada foi resolvido”, cri-
ticou.

“Vamos ter enfrentamento com 
a Secretaria, porque [a pasta] acha 
que fazer transporte é só acertar 
com o empresário e o usuário, dei-
xando de lado os trabalhadores. 
Não vamos admitir. Se ela [a secre-
taria] quer uma queda de braço, 
quem vai sofrer é a população”, 
disse ele.

A paralisação desta quinta-fei-
ra causou transtorno tanto para 
os motoristas que trafegavam pela 
região do Baldo quanto para os 
usuários do transporte público, já 
que os ônibus só foram liberados 
após 1 hora.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) promove de 8 a 12 de 
novembro, a XVI Semana 

Nacional da Conciliação. A iniciati-
va, que se consolidou no calendário 
de atividades do Poder Judiciário 
brasileiro, tem como tema, em 
2021, “Conciliação: mais tempo pa-
ra você”. No Rio Grande do Norte, 
a abertura da campanha este ano 
acontecerá em 8 de novembro, às 
10h, em cerimônia híbrida (virtual 
e presencial) na sede do Tribunal de 
Justiça (TJRN).

 A secretária-executiva do Nú-
cleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Con� itos 
(Nupemec) do TJ potiguar, juíza 
Daniella Simonetti, lembra que as 
pessoas que tenham processo em 
tramitação podem procurar a res-
pectiva unidade judiciária e pedir 
que o feito seja inserido na pauta da 
Semana de Conciliação. 

Empresas aéreas, operadoras 

de telefonia, prestadora de serviços 
(água e energia elétrica), instituições 
� nanceiras e direito de família estão 
entre os principais segmentos que 
demandam mais processos na área 
da conciliação. “Observamos que 
as pessoas estão negociando mais, 
buscando mais a Justiça para con-
ciliar, assim como as instituições 
estão cada vez mais abertas neste 
sentido, como é o caso do Ministé-
rio Público e da Defensoria Pública, 
além das empresas”, destaca Da-
niella Simonetti.

“A política consensual está cada 
vez mais difundida, os cidadãos es-
tão aceitando, gradualmente, essa 
nova cultura e têm se sensibilizado 
mais ao longo do tempo sobre a 
importância do entendimento sem 
a necessidade de judicialização”, 
reforça a magistrada. A dissemi-
nação e a difusão deste novo olhar 
está se enraizando, possibilitando 
resolver da melhor forma possível 

os litígios e os con� itos – frisa a 
secretária-executiva do Nupemec.

Uma semana por ano
O CNJ tem priorizado a im-

plementação de uma política 
consensual em todo o território 
nacional, reservando uma semana 
por ano, quando todos os tribunais 
de Justiça do país se concentram e 
investem na disseminação dessa 
atuação que tem fruti� cado em re-
sultados expressivos, seja quanto à 
efetivação de acordos econômicos 
milionários ou reconstruindo la-
ços familiares, promovendo a paz 
social.

Este ano, o objetivo da campa-
nha é demonstrar ao cidadão como 
ele pode aproveitar melhor o seu 
tempo ao optar pelo método de au-
torresolução de con� itos, que ofe-
rece praticidade e rapidez para as 
partes, bem como maior e� ciência 
para a estrutura judiciária.

CNJ promove 16ª Semana 
da Conciliação em novembro

JUSTIÇA

Rodoviários anunciam greve 
a partir da próxima semana
PONTOS | Negociações 
salariais e julgamento do 
dissídio coletivo estão na 
pauta da categoria

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Mais uma vez, usuários foram os 
mais prejudicados com paralisação 
promovida pelo Sintro-RN
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Os primeiros 90 minutos da decisão 
Neste � nal de semana come-

çam às duas grandes partidas para 
nossos dois representantes na sé-
rie D. Cada partida terá a duração 
de 180 minutos. E amanhã  (sába-
do) e depois de amanhã  (domin-
go) teremos América e ABC em 

campo. O clube rubro no sábado 
contra o Campinense em casa. Já o 
alvinegro no domingo em Caxias. 
Serão 90 minutos (é como se fosse 
o 1° tempo) de muita adrenalina. 
Vamos a vitória América. Vamos a 
vitória ABC.

De volta
E tudo indica que o atacante, 

Alvinho, estará de volta à equipe ru-
bra amanhã contra o Campinense. 
O jogador que não atuou na última 
partida contra o Moto Club, vem se 
recuperando bem. Será um ótimo 
reforço para a equipe rubra.

Hoje tem decisão dos dois 
fi nalistas na segundona 

Hoje teremos a de� nição dos 
dois � nalistas da Segunda Divisão de 
2021. Quem chegará a grande � nal? 
Potyguar/CN e Riachuelo largaram 
na frente. Coincidentemente os dois 
jogarão em casa e pelo empate. Que 
cheguem a � nal os dois melhores. 
Simples assim.

Web TV de São Gonçalo 
A Web TV de São Gonçalo do 

Amarante mais uma vez transmitirá 
a segundona do josso estadual. Para-
béns ao ex- deputado, Alexandre Ca-
valcanti, pela iniciativa. Acesse nosso 
link e assista conosco. 

Pode manter 
a mesma equipe

O técnico, Moacyr Júnior, do 
ABC, poderá repetir a mesma equipe 
que venceu o 4 de Julho no último 
domingo pela 2° fase da competição. 
Desta vez será pela 3° fase e o ad-
versário será o Caxias. Caso resolva 
mudar, Moacyr Júnior, poderá voltar 
ao antigo esquema. No caso o 4x3x3. 
Com quatro zagueiros. Três volantes. 
E três atacantes. Contudo, não creio 
que Moacyr Júnior, mude a equipe. 
Bo m, vamos aguardar para saber-
mos qual o pensamento do técnico.

Diariamente
Diariamente, estou na 1°e 3° 

resenha da 87.9 FM. De segunda a 
sábado temos dois encontros na 
emissora. Das 07h00 às 08h30 da 
manhã. E das 18h00 às 19h30 da noi-
te. Aguardo vocês. 

A bola aérea 
Sem duvida alguma a bola aé-

rea será será principal adversária do 
ABC na partida de domingo contra o 
Caxias. Nos últimos jogos da equipe 
gaúcha a bola aérea foi a responsável 
por dois dos quatro gols marcados 
pelos seus jogadores. Todo cuidado é 
pouco.

Lotação máxima 
Tudo indica que deveremos ter 

lotação máxima no número de in-
gressos que estarão disponíveis para a 
torcida rubra para o jogão de amanhã 
contra o Campinense. Com os ingres-
sos sendo vendidos a um preço justo, 
R$ 50 e R$ 25, a torcida rubra promete 
esgotar o número de ingressos que 
estarão a disposição. Que assim seja. A 
equipe vai precisar muito do apoio do 
seu torcedor.

“O Vasco sobe”. Este é o man-
tra da torcida cruzmaltina 
na reta � nal da Série B do 

Campeonato Brasileiro. O desânimo 
após a derrota para o Avaí por 3 a 1, a 
queda do técnico Lisca e a tristeza de 
um time que não reagia no campo, e 
di� cilmente teria condições de subir 
na tabela, deram lugar à esperança e 
con� ança.

Com Fernando Diniz o Vasco está 
invicto. São cinco jogos, dois empa-
tes e três vitórias consecutivas. Des-
de a primeira partida, contra o CRB, 
o time mostrou evolução. Jogadores 
que estavam sem perspectiva dentro 
do elenco ganharam novas chances 
e corresponderam, como Riquelme, 
Bruno Gomes, Andrey e Gabriel Pec. 
O atacante, inclusive, marcou o se-
gundo gol da vitória sobre o Goiás e 
deu a assistência para Ricardo Graça 
anotar contra o Con� ança. Ele admi-
tiu a mudança na equipe com Diniz.

“O que mudou com a chegada do 
Diniz foi que ele implementou desde 
que ele chegou que a gente só pode 
falar aqui dentro em acesso, em subir. 

Isso é muito importante porque a gen-
te � ca pensando positivamente. Nos 
jogos, ele implementou um trabalho 
novo e está dando muito certo. Ago-
ra é continuar trabalhando com os 
pés no chão, mas o mais importante 
é sempre pensar no acesso e pensar 
positivamente que o Vasco vai subir”.

Mesmo em evolução dentro da 
Série B, o time ainda não entrou no 
G4. Atualmente, a equipe está cinco 
pontos atrás do Goiás, quarto coloca-
do, com 48 pontos.  O Vasco enfrenta 
o Sampaio Corrêa neste sábado 9, às 
21h, no Castelão (MA).

A primeira medalha brasileira 
no Mundial Júnior de judô 
disputado na Itália veio nes-

ta quarta-feira 6. Rafaela Batista, de 
apenas 18 anos, faturou o bronze na 
categoria até 48 kg ao bater a francesa 
Lea Beres em menos de 30 segundos, 
na disputa � nal pelo lugar no pódio.

Na estreia, ela venceu a americana 
Monica Reyes. Na sequência, passou 
pela romena Giorgia Hagianu. Nas 
quartas de � nal, a brasileira, que atu-
almente é a sétima do mundo na cate-
goria, teve pela frente a número três do 
ranking, a russa Irena Khubulova. Rafa-
ela acabou perdendo aos três minutos 

do golden score (etapa de desempate), 
após um combate muito equilibrado, e 
seguiu para a repescagem.

Vencendo a espanhola Maria 
Gemma Antona, ela chegou ao con-
fronto com a francesa, que ocupa a 
sexta posição no ranking mundial.

Os outros brasileiros que partici-
param do torneio nesse primeiro dia, 
Aléxia Nascimento e Matheus Pereira, 
fecharam na sétima posição nas res-
pectivas categorias. Nascimento, quin-
ta do mundo na categoria até 48 kg, 
chegou à repescagem e foi batida pela 
italiana Asia Avanzato por waza-ari.

Pereira, terceiro do mundo nos 
66 kg, foi derrotado na terceira luta 
pelo alemão Lennart Slamberger, e, 
posteriormente na repescagem, pa-
ra o mexicano Robin Jara.

Além do trio, outros dez judocas 
brasileiros participam do evento re-
alizado na cidade italiana de Olbia 
até o próximo domingo 10.

LUTADORES | Outros dois 
brasileiros que participaram 
do torneio fecharam 
na sétima posição nas 
respectivas categorias

Judô: Brasil fatura 
bronze na abertura 
do Mundial Júnior
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Gabriel: só se fala em acesso

Gabriel Pec revela mudança 
no ambiente do Vasco

PÓS FERNANDO DINIZ

Rafaela Batista, 18 anos, faturou 
o bronze na categoria até 48 kg 
ao bater a francesa Lea Beres 
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