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Riscos de contaminação pela covid-19 
não impedem realização do Carnatal
ECONOMIA. 8 | Apesar do alerta feita pela Organização Mundial da Saúde sobre a quarta onda da pandemia da covid-19, a maior micareta do mundo está 
confirmada para acontecer de 9 a 12 dezembro na capital do Rio Grande do Norte, com autorização da Prefeitura de Natal e do governo do Estado

Rogério confirma ida 
para o Partido Liberal

Últimas da Política REFÉM NO CEDUC

CPI da Covid na reta final 

C  ontinua a disputa entre 
os ministros bolsonaris-
tas Rogério Marinho e 

Fábio Faria pela única vaga de 
Senado no Rio Grande do Norte. 
Colunista do portal O Globo, 
Lauro Jardim publicou uma 
informação que mexeu com o 
tabuleiro potiguar, a� rmando 
que Rogério será candidato ao 
Senado. PÁGINA 3

Na reta � nal de seus traba-
lhos,  CPI da Covid da ALRN 
teve mais uma reunião on-
tem. Três investigados foram 
ouvidos ontem.

Natal ganhará mais de 10 mil 
mudas de árvores em 100 dias

RN sobe 13 posições no ranking 
nacional de contabilidade
CIDADES. 9 | Secretário de Planejamento e das Finanças, Aldemir Freire destaca maior 
desafio da gestão estadual, atualmente, é implementar um sistema contábil integrado

POLÍTICA.4 |  Prefeitura, Câmara Municipal e a Universidade 
Federal executarão projeto “Planta Natal”, criado em 2019

Cinco adolescentes fizeram um educador refém no CEDUC 
de Pitimbu, em Parnamirim, desde o começo da tarde 
desta quarta 24. Policiais militares, inclusive do Batalhão 
de Operações Policiais Especiais (Bope), atenderam a 
ocorrência. Até o fechamento desta edição, prosseguiam 
as negociações para a liberação da vítima e autoridades 
evitavam passar qualquer informação à imprensa. 

Robério Paulino aprovou projeto que poderá viabilizar plantio de 50 mil mudas
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Já se falou muito mal do touro 
dourado da Bolsa de Valores des-
de que instalaram a estrovenga 

na frente do prédio da B3 no centro 
de São Paulo.

Não tem importância, vamos nos 
ocupar um pouco mais desse tema 
tão fundamental para a vida dos bra-
sileiros.

Esta semana embalaram o bicho 
e tiraram de lá depois que a prefeitura 
considerou a escultura publicidade 
irregular e ameaçou aplicar multas.

Sendo mesmo propaganda irre-
gular - enganosa seria mais apropria-
do -, o fato é que a imitação da está-
tua do Touro de Wall Street, em Nova 
York, feita de bronze e não de imita-
ção de ouro, está mais para ‘fake bull’.

Um retrato canhestro da mania 
de grandeza, já que riqueza mesmo 
só a dos espertalhões que, sendo 
donos o� shore em paraísos � scais, 
podem comandar a economia de um 
país onde, não por acaso, o dólar está 
nas alturas.

Antes da ameaça da prefeitura 
paulistana, o touro dourado já havia 
caído no descrédito da população a 
ponto de sofrer bullying  e precisar de 
vigilância privada.  

A� nal, riqueza é o que os brasilei-
ros na esmagadora maioria não têm. 
Muito pelo contrário.

Há uma escalada de in� ação 
para a qual o ministro Paulo Guedes 
tem um bode expiatório: a conjuntu-
ra internacional.

Mas há uma razão adicional que 

explica parte do sucesso desse gover-
no que não gosta de pobre.

Ao romper o teto de gastos � scais 
com a pandemia, justiça seja feita a 
Bolsonaro, estados e municípios fo-
ram tirados do sufoco que estavam 
no � m do governo Temer e puderam 
se reorganizar.

Nunca mais se ouviu falar em 
atraso de salários de servidores que, 
no caso de um estado como o Rio 
Grande do Norte, respondem por 
1/3 do poder de fogo da economia. O 
ajuste � scal virou poeira com a pan-
demia.

Isto é um fato. Mas não engran-
dece em nada o governo federal, 
que usou a crise para abrir a burra e 
cooptar apoio no Congresso e assim 
manter o presidente longe dos mais 
de 100 pedidos de impeachment hoje 
espremidos na gaveta de Arthur Lira.

A um ano da eleição, reeditamos 
um espetáculo de adesões de última 
hora de forças políticas por estratégia 
ou pura conveniência.

É o que acontece quando se tem 
licença para gastar sem limite, o que 
aumenta o endividamento público e 
produz uma profunda  insegurança 
jurídica, mas encurta caminhos en-
tre a fome e a vontade de comer.

São tempos de touros dourados, 
crescimentos em V, patriotismo de 
ocasião, o� shores de ministro e mito 
dos costumes. Só faltava um boi de 
ouro para falar de uma riqueza que 
não existe.

Agora não falta mais.

Fake Bull da B3

Ah a inflação!
Não há dúvida que a pandemia 

deixou como legado o crescimento da 
in� ação pelo mundo. Mas de todos os 
países, com pouco mais de 10%, o Bra-
sil ocupa a terceira colocação, perden-
do para a Argentina em primeiríssimo 
lugar, com mais de 50% e a Turquia, 
com 16%.

Não é consolo. Aqui, a desvaloriza-
ção do Real frente ao Dólar é que o faz a 
alegria dos exportadores, mas o drama 
da população de parte da indústria vol-
tada para o mercado interno.

Conversa fiada
O ministro Paulo Guedes é um cí-

nico, com todo o respeito. Alegou que 
abriu uma o� shore em paraíso � scal 
por questões sucessórias de família 
em torno de herança. Explicou que 
se porventura o dono da grana viesse 
a falecer, o governo norte-americano 
expropriaria 46% da herança (no Bra-
sil são 8%). “Se eu morrer, em vez de 
metade ser apropriada pelo governo 
norte-americano, na verdade, vai para 
a sua sucessão. Isso explica colocar 
um parente, um � lho, uma � lha, uma 
mulher, um cônjuge. Está na declara-
ção con� dencial de informações. Está 
escrito lá. Você pode botar alguém”, 
a� rmou. E continua ministro da Eco-
nomia. Não dá pra entender.

Bidu
Palavras do general Joaquim Silva e 

Luna, presidente da Petrobras, sobre a 
privatização da companhia.

“A Petrobras poderá ser privatizada 
no futuro desde que seja de interesse da 
União, mas tal movimento faria pouca 
diferença em sua operação consideran-
do suas atuais regras de governança”.

Entendeu, presidente Bolsonaro?
Luna acrescentou:
“Ela (Petrobras) tem um sistema 

de governança e conformidade que 
di� cilmente seria alterado. Poderia ser 
privatizada? Sim, essa é a tendência do 
mundo, diminuir as estatais”.

Façam as apostas
Finalmente se aproxima a sabati-

na do terrivelmente evangélico André 
Mendonça no Senado. E ainda nin-
guém sabe no que vai dar a votação, 
aprovando ou rejeitando a segunda 
indicação de Bolsonaro ao STF.

Para a turma de Mendonça, segun-
do o colunista Lauro Jardim de O Glo-
bo, o ex-chefe da AGU terá entre 45 e 50 
votos de um mínimo de 41 necessários 
para ser escolhido na sabatina que 
possivelmente acontecerá na próxima 
semana. Mas tem gente dizendo que 
não será bem assim. O jeito é apostar 
para faturar uns trocados.

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

Olha só
Não por acaso, parlamen-

tares apresentaram um valor 
recorde do Orçamento da União 
de emendas para 2022. Deputa-
dos e senadores querem nada 
menos do que R$ 112,4 bilhões 

em recursos públicos para � -
nanciar obras e serviços em seus 
redutos eleitorais, uma quantia 
sete vezes maior do que já está 
reservado para 2022. Um cres-
cimento de 139% em relação ao 
proposto em 2020.

A prisão do irmão do depu-
tado estadual Francisco 
do PT, ocorrida em Natal 

nesta terça-feira 23, gerou onda de 
solidariedade por inúmeras auto-
ridades políticas do Estado ao par-
lamentar. O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte, deputado Ezequiel Ferreira, 
destacou a coragem, sinceridade e 
sensibilidade com que Francisco 
expôs seu drama familiar à popu-
lação, sem usar sua in� uência po-
lítica para esconder o fato ou livrar 
o irmão das consequências legais 
de seus atos.

“Vossa excelência é um de-
putado de primeiro mandato, 
mas sensibilizou a todos pela sua 
retidão, companheirismo e cor-
reção, não só com seus pares e 
funcionários, mas principalmente 
com os eleitores que o elegeram 
deputado estadual. Foi um ganho 
que essa Casa Legislativa teve com 
a sua chegada. É um homem de 
envergadura, inteligente e, acima 
de tudo, que tem engrandecido os 
trabalhos desta Casa”, a� rmou.

Ezequiel Ferreira ressaltou o 
discurso proferido por Francisco 
tratando de um assunto pessoal 
“com a coragem e a � rmeza dos 
propósitos e das palavras. Receba 
a nossa solidariedade”, completou, 
desejando recuperação ao parla-
mentar, que está em isolamento 
social desde a semana passada, 
quando testou positivo para co-
vid-19.

Os companheiros de partido 
de Francisco também se pronun-
ciaram sobre o tema. “Toda mi-
nha solidariedade, companheiro”, 
escreveu a governadora Fátima 
Bezerra. Já o senador Jean Paul 
Prates prestou solidariedade e 

destacou “sei de sua honestidade 
e da pessoa exemplar que é. Todo 
apoio e solidariedade”.

A deputada federal Natália 
Bonavides disse: “sabemos de sua 
integridade e honestidade. Todo 
apoio e solidariedade a você e sua 
família”. E a deputada estadual 
Isolda Dantas, suplente de Fran-
cisco na CPI da Covid, a� rmou que 
o parlamentar é um homem muito 
íntegro, que passa por problemas 
com um de seus irmãos que sofre 
dependência química. “Quantas 
famílias não passam pelo mesmo 
também? Desejo-lhe força, queri-
do. Que tudo se resolva”, desejou.

Em nota o� cial, Francisco do 
PT relatou que tentou ajudar o 
irmão, que sofre com dependência 
química há vários anos, diversas 
vezes, inclusive oferecendo tra-
tamento médico, que sempre foi 
recusado. Sem virar as costas ao 
irmão, Francisco a� rmou que sua 
família nunca acobertou, nem 
acobertará qualquer erro cometi-
do e que a prisão será tratada pela 
justiça, dentro da lei, como se deve 
a qualquer cidadão. “Minhas ora-
ções e meus esforços sempre serão 
no sentido de fazer com que ele se 
liberte das drogas”, � nalizou.

Políticos prestam 
solidariedade a 
Francisco do PT após 
prisão do seu irmão
REPERCUSSÃO| Autoridades 
destacaram caráter íntegro, 
companheiro e corajoso de 
parlamentar, que está com 
covid-19, ao expor drama 
familiar ao público potiguar

Vossa excelência 
é um deputado de 
primeiro mandato, 
mas sensibilizou a 
todos pela sua retidão, 
companheirismo e 
correção, não só 
com seus pares e 
funcionários”

“
EZEQUIEL FERREIRA
PRESIDENTE DA ALRN
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PSD
A candidatura do presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco à presi-
dência da República poderá ter mu-
danças nos planos do ex-governador 
Robinson Faria em � car no PSD. Ele 
não poderá � car contra ao patrão do 
� lho, o ministro Fábio Faria. 

Arena das Dunas
Na reta � nal de seus trabalhos, a 

CPI da Covid da Assembleia Legisla-
tiva teve mais uma reunião ontem. 
Três investigados foram ouvidos e 
trataram sobre serviços contratados 
no RN e também da compra frustra-
da de respiradores pelo Consórcio 
Nordeste. Um dos ouvidos, o empre-
sário Carlos Kerbes foi o primeiro dos 
investigados com relação ao contrato 
da compra de respiradores que não 
permaneceu em silêncio na CPI.

Sobreira na CPI 
Na CPI, a ex-secretária adjunta de 

Saúde do Estado, Maura Sobreira, foi 

ouvida na condição de investigada e 
tratou, principalmente, sobre a � s-
calização de contrato � rmado para 
operacionalização de leitos covid-19. 
Investigada na Operação Lectus, 
os pontos referentes à apuração da 
Polícia não foram tratados porque a 
investigação transcorre em segredo 
de Justiça.

Solidariedade 
Líder do Governo, o deputado 

Francisco do PT se pronunciou on-
tem na Assembleia Legislativa. Ele 
pedindo licença para se referir a um 
problema de natureza pessoal. E 
falou sobre a detenção de um irmão 
por parte de mãe, que portava dro-
gas, uma arma e munição. Em casa, 
no oitavo dia da covid-19 que con-
traiu, o parlamentar disse que falava 
sobre o assunto sem se vitimizar nem 
vitimizar sua família, nem qualquer 
pessoa que, porventura esteja pas-
sando pelo mesmo problema. Rece-
beu muitos apartes de solidariedade.

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Continua a disputa entre os ministros 
bolsonaristas Rogério Marinho e Fábio Fa-
ria pela única vaga de Senado no Rio Gran-
de do Norte. Colunista do portal O Globo, 
Lauro Jardim publicou uma informação 
que mexeu com o tabuleiro potiguar. 

Na conversa essa semana entre Val-
demar Costa Neto e Jair Bolsonaro no 
Palácio do Planalto, não foi apenas a � lia-
ção do presidente ao PL que foi de� nida.
Acertaram também que Rogério Marinho, 
hoje sem partido, vai para o PL e disputará 
o Senado. 

Mas, interlocutores de Fabio Faria 
ligaram para Lauro Jardim e relatam que 
Bolsonaro tem repetido para ele e para 
Marinho o seguinte: “Não vou me meter 
na decisão entre os dois”. E quem acredita 
nisso?

Rogerio Marinho vai para o PL, mas Fábio Faria 
diz que não houve definição de candidato

DIVULGAÇÃO

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Ingrata. A governadora Fáti-
ma Bezerra é uma ingrata. 
Se não fosse pelo apoio do 

governo Jair Bolsonaro, o quadro no 
Estado seria bem pior. Mas, nem isso 
a governadora reconhece”, criticou 
o deputado federal General Girão 
(PSL), a� rmando que a governadora 
do Rio Grande do Norte  recebeu, 
durante o período da pandemia da 
covid-19, um total de R$ 1,3 bilhão 
em recursos federais e que, por mau 
uso do dinheiro público, ninguém 
sabe para onde esse recurso foi.

Questionado pela reportagem 
do Agora RN sobre ao que se referia 
quando mencionava “mau uso do 
dinheiro público” e se tem provas da 
acusação de que o governo do Rio 
Grande do Norte gastou os R$ 1,3 
bilhão, o parlamentar citou, como 
exemplos, “o pagamento de R$ 5 mi-
lhões feito ao Consórcio do Nordes-
te pela compra de respiradores, que 
nunca foram entregues ao Estado. O 
repasse de mais R$ 1,5 milhão por 
ventiladores dani� cados pulmona-
res e a não-construção de um Hos-

pital de Campanha para atender 
pacientes vítimas da covid-19”.

Esse valor de R$ 1,3 bilhão, ci-
tado pelo deputado, consta em um 
relatório do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), elaborado em 2020, 
e faz parte dos recursos enviados 
pelo governo federal ao Rio Grande 
do Norte, para o enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus, em 
que a maior parte dessas despesas 
foram utilizadas na Fonte 100 – que 
concentra os recursos que podem 
ser empregados livremente pelo 
Executivo, pois não têm vinculação 
especí� ca.

Ainda de acordo com Girão, na 
gestão Fátima Bezerra, o Rio Grande 
do Norte foi rebaixado no ranking 
de competitividade dos estados bra-
sileiros, conforme dados divulgados 
pelo Centro de Liderança Pública 
(CLP), � cando em 22º lugar entre 
os Estados do Nordeste, ganhando 

apenas do Maranhão, que ocupa a 
23ª colocação.

“É um absurdo isso. O pior go-
verno da região Nordeste. O Rio 
Grande do Norte não aguenta mais 
a gestão desastrosa do Partido dos 
Trabalhadores (PT). Basta!”, dispa-
rou Girão.

Segundo ele, “o Rio Grande do 
Norte está enfrentando um caos em 
todas as áreas. Na saúde, educação, 
segurança e infraestrutura” e classi-
� cou a gestão da governadora Fáti-
ma Bezerra como, “um desgoverno 
do Estado implantado e só rezando 
para poder passar logo o tempo”.

Além disso, o deputado a� rma 
que, “o governo está respondendo a 
uma CPI da Covid-19, mas os escla-
recimentos não estão chegando, já 
que todas as pessoas que têm as res-
postas dos desvios ocorridos estão 
chegando na Comissão e � cando 
em silêncio”, disse,

Deputado Girão acusa Fátima 
Bezerra de sumir com R$ 1,3 bi

AGORA RN

Deputado Girão ressalta rebaixamento do RN no ranking de competitividade

CRÍTICAS | Deputado federal 
ainda chama a governadora 
Fátima Bezerra de ingrata, 
por não reconhecer, 
segundo ele, apoio do 
governo federal

REPRODUÇÃO

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, con� r-
mou ao Agora RN que vai se � liar ao 
Partido Liberal em evento com o pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro, 
programado para o próximo dia 30. 
O acordo foi feito, nesta terça-feira 
23, em reunião entre Jair Bolsonaro 
e o presidente o PL Valdemar Costa 
Neto, no Palácio do Planalto.

Rogério Marinho também con-
� rmou que disputará a vaga para o 
Senado Federal no Rio Grande do 
Norte nas eleições gerais de 2022. “Até 
o � nal de março, estarei trabalhando 
para o desenvolvimento regional do 
nosso país e depois  serei eleito sena-
dor pelo Rio Grande do Norte”.

Com relação a nota do colunista 
Lauro Jardim, publicada no O Globo, 
que aponta para um possível  “estres-
se” no governo - uma vez que o mi-
nistro Fábio Faria (Comunicações), 
vai se � liar ao PP e também quer 
disputar a mesma vaga no estado 
-, Rogério Marinho desconversou e 
disse que não comentava sobre qual-
quer notícia tratada por colunistas, 
blogueiros e a� ns.

Na agenda desta quarta-feira 24, 
do ministro Rogério Marinho estava 
uma conversa com o deputado fede-
ral João Maia, presidente do PL poti-
guar, e com o senador Jorginho Melo, 
presidente da sigla em Santa Catari-
na, defensor do governo Bolsonaro. 

Ministro Rogério Marinho disse que não comenta notícia tratada por colunistas e blogueiros

Rogério Marinho vai 
para o PL e confirma 
que disputará Senado

BOLSONARISTA
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A Comissão da Cultura da Câ-
mara dos Deputados aprovou 
o PL nº 386/2019, de autoria 

do deputado federal Rafael Motta 
(PSB/RN), que visa garantir a criação 
e manutenção de bibliotecas públicas 
pela União, estados e municípios. A 
proposta foi votada em conjunto com 
outros quatro projetos de lei relacio-
nados à Política Nacional do Livro.

O substitutivo da relatora, de-
putada Alice Portugal (PCdoB/BA), 
de� ne o conceito de biblioteca pú-
blica, regras de acessibilidade e de 
conservação de acervos, que deverão 
ser ampliados pelo Sistema Nacional 
de Bibliotecas Públicas, e determina 
que haja pelo menos uma biblioteca 

pública em cada município brasileiro 
no prazo de cinco anos, além da reco-
mendação de aquisição de títulos de 
autores regionais.

“Nós sabemos da importância 
da leitura e do longo caminho que 
temos para que nos tornemos um 
país de leitores. Para isso, o acesso 
facilitado ao livro é fundamental. As 
bibliotecas públicas cumprem esse 
papel e a nossa proposta é ampliar 
esses espaços públicos e que eles 
estejam adequados para todos”, a� r-
mou Rafael.

A proposta segue para as comis-
sões de Finanças e Tributação (CFT) 
e de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ).

Aprovado projeto de Rafael para criação 
e manutenção de bibliotecas públicas

COMISÃO DA CULTURA

Deputado federal Rafael Motta: “Nós sabemos da importância da leitura”

CHRISTIANO BRITO

Acesso facilitado ao livro 
é fundamental. Nossa 
proposta é ampliar esses 
espaços públicos e que 
eles estejam adequados 
para todos”

RAFAEL MOTTA
DEPUTADO FEDERAL

“

AGORA RNAGORA RN

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

A Prefeitura do Natal, em parce-
ria com a Câmara Municipal e 
a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, vai plantar 10.100 
árvores em um período de 100 dias 
na capital potiguar. A iniciativa faz 
parte das ações do projeto da pre-
feitura denominado como “Planta 
Natal”, criado em 2019. Ainda com o 
intuito de ampliar a cobertura vege-
tal do município, o vereador Robério 
Paulino aprovou um projeto que 
poderá viabilizar o plantio de 50 mil 
mudas de árvores de espécies nati-
vas e frutíferas, além de incentivar os 
cuidados com a preservação do meio 
ambiente.

“Esse é um projeto legislativo da 
Câmara Municipal, aprovamos por 
unanimidade, e vamos fazer o plantio 
em quatro anos. Ao mesmo tempo, 
buscamos uma parceria especí� ca 
para que no próximo ano possamos 
fazer um grande mutirão para que 
em 100 dias ininterruptos possamos 
plantar essas 10.100 mudas. Trata-
-se de uma parceria especí� ca da 
prefeitura com a Câmara Municipal, 
Universidade Federal do Rio Grande 
Norte que está ajudando na produ-
ção das mudas. Quero agradecer a 

prefeitura e a secretária por essa par-
ceria. É um presente de Natal para a 
população”, disse Robério Paulino.

O Agora RN entrevistou a secretá-
ria Executiva da Prefeitura, Danielle 
Mafra, e o professor e vereador Robé-
rio Paulino (PSOL), sobre o assunto. 
Eles ressaltaram a importância da 
parceria da Prefeitura junto à Câma-
ra, referente aos projetos de arboriza-
ção da cidade.  

“O Planta Natal é um projeto da 
Prefeitura que existe desde 2019. 
Iniciamos uma meta de plantar 20 
mil árvores nos quatro anos de ges-
tão do prefeito Álvaro Dias. Temos 
diversas secretarias envolvidas, a 
Semsur, Semurb, Urbana, Secretaria 
de Educação, o próprio gabinete do 
prefeito, ele participa ativamente 
de todos do plantio, e dá muita im-
portância a esse projeto de plantar 
árvores nativas produzidas pelo 

nosso horto - que passou por uma 
grande reforma em 2021. Por cau-
sa da pandemia, suspendemos as 
plantações, mas � zemos um grande 
projeto de recuperação do horto e 
uma ação de regulamentação junto 
à Semurb, para doação de insumos. 
Temos a participação das escolas, 
professores em todos os pontos, 
que são organizados pela Prefeitura 
e diversos pontos levantados pela 
equipe técnica da Semsur”, disse 
Danielle Mafra.

Robério Paulino ressaltou uma 
preocupação com a situação ambien-
tal global, que ele considera grave. “O 
planeta está aquecendo em sua at-
mosfera, tendo um problema ambien-
tal global muito grave de degradação 
ambiental, de aquecimento global, 
os polos do planeta estão derretendo, 
o nível do mar está crescendo quatro 
milímetros por ano. Aqui em Natal, o 

mar está subindo quatro milímetros 
por ano, vai subir quatro centímetros 
em 10 anos, é muita água, imagina o 
planeta inteiro subindo isso. Com isso, 
alguns países podem até desaparecer. 
A questão urbana, Natal é muito ruim, 
eu venho tentando há mais de 10 anos 
fazer um esforço junto às gestões an-
teriores para arborizar a cidade. Aos 
8 anos chegamos junto com a UFRN 
� rmar uma parceria de plantar 20 mil 
árvores, então foi implementado. Para 
nós essa parceria com a Prefeitura de 
Natal foi muito boa para junto poder-
mos arborizar nossa cidade”, pontuou.

Sobre como a questão da arbo-
rização será discutida dentro da re-
visão do Plano Diretor de Natal, que 
tramita na Câmara, o vereador disse 
que vai tentar apresentar emendas 
para tentar amenizar os impactos 
que a minuta atual poderá causar ao 
meio ambiente.

Tecnicamente, o Projeto Plan-
ta Natal, busca uma valorização e 
plantio da vegetação na área urbana 
onde a cidade  Trará melhoria mi-
croclimática, ou seja, as árvores, por 
intermédio de suas folhas, absorvem 
radiação solar que diminui a re� exão 
e proporciona sombra; reduzem a 
velocidade dos ventos, aumentam a 
umidade atmosférica que refresca o 
ar das cidades, amenizam a poluição 
atmosférica e acústica, além de prote-
gerem o solo e a fauna.

A ação, além do benefício esté-
tico, trará conforto térmico para a 
cidade, favorecendo cada vez mais a 
valorização das pessoas. A população 
pode contribuir adotando uma mu-
da e cuidando nos primeiros quatro 
anos após o plantio. As informações 
de como participar do projeto podem 
ser adquiridas através do site http://
www.plantanatal.com.br/

Planta Natal: capital ganhará mais de 
10 mil mudas de árvores em 100 dias
ATUAÇÃO | Mutirão de 100 
dias será realizado através 
de parceria entre a Prefeitura 
do Natal, Câmara Municipal 
e Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 

Vereador Robério Paulino concedeu entrevista ao Agora RN e falou sobre o projeto Planta Natal Danielle Mafra destaca participação de professores e escolas
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A mente sempre procura 
preencher suas necessidades de 
beleza, verdade e compreensão, 
pressões sociais e modismos 
conseguem obscurecer muitas 
vezes esses padrões. “Recorro 
a apenas três critérios quando 
leio ou ensino, esplendor esté-
tico, força intelectual e sapiên-
cia”, escreve Harold Bloom em 
Onde Encontrar a Sabedoria. 
Esta, por sua vez, só pode ser 
alcançada na solidão e na re� e-
xão. O Eclesiastes alerta, no en-
tanto, “na grande sabedoria, há 
grande pesar; e aquele que cres-
ce em saber, cresce em dor”. A 
informação hoje circula por to-
dos os lugares, mas onde está a 
sabedoria? Há um demônio que 
circula dentro de nós, diz Virgí-
nia Woolf, e ele sussurra dentro 
do nosso ouvido “detesto, gos-
to”. Devemos ler o que nos diz 
respeito e nos é útil, Francis Ba-
con aconselhava “leia para re-
� etir e avaliar”. A literatura tem 
sido invadida pelo ativismo po-
lítico limitante, universidades 
e editoras concedem poderes 
a grupos fechados que privi-
legiam as questões de gênero, 
sexualidade, racismo, multicul-
turalismo, impregnadas de um 
discurso cheio de chavões e vo-
cabulário construído para mili-
tância. A ideologia, inimiga do 
humor e da ironia, passa longe 
de conter qualidade ou força 
cognitiva. Emerson escreveu: 
“O estudioso é uma vela acesa 
pelo afeto e pelo gosto de toda 
humanidade”. A ironia liberta 
a mente da presunção dos ide-
ólogos e faz brilhar a chama do 
intelecto, proclama Bloom. Em 
Shakespeare, Hamlet pergun-
ta “Quais são as novidades?”, 
Rosenkrantz responde “Nenhu-
ma, senhor, a não ser a de que 
o mundo se tornou honesto”. 
Torna Hamlet “Então é o � m do 
mundo: mas suas novas são fal-
sas”. � eodore Dalrymple conta 
como somos atraídos a pegar 
um livro e escolhê-lo, no caso, 
às vezes um prefácio: “Hoje os 
pacientes procuram se preca-
ver melhor contra médicos que 
exerçam mal a sua pro� ssão”. 
Sendo médico, � eodore que 
na verdade é pseudônimo do 
psiquiatra Anthony Daniely vê-
-se logo � sgado. A compra de 
livros em sebos revela Dalrym-
ple em O Prazer de Pensar, traz 
além do texto em si a história 

daquele exemplar, através de 
palavras destacadas, comen-
tários escritos ou mesmo fotos 
ou cartas esquecidas marcando 
páginas. Emily Dickinson diz 
que o que funciona de forma 
indireta na mente é mais e� caz 
“diga toda verdade, mas diga-a 
indiretamente, o sucesso reside 
no rodeio”. “Quando se dá livre 
curso ao explícito, este tende a 
se tornar um deus selvagem”, 
fecha Dalrymple. Em Cervan-
tes, Sancho pergunta a Quixo-
te se o mesmo não tinha sido 
enfeitiçado, por que haveria de 
enlouquecer. “A minha inten-
ção é me tornar lunático sem o 
menor motivo”, recebe em res-
posta. O livro em si aponta que 
Quixote enlouquecera de tan-
to ler livros de cavalaria, mas 
a evolução vai mostrando a 
transmutação dos mundos com 
a Loucura visionária de Quixo-
te exibindo um aspecto mais 
cauteloso e a astúcia e bom sen-
so de Sancho se transformando 
em um mundo de faz de conta 
e busca. “Sei quem sou, e quem 
posso ser, se eu assim quiser”, 
diz Quixote. O afeto e a lealdade 
entre os dois é contrastada com 
os personagens masculinos 
em Shakespeare, para Harold 
Bloom, “as personagens femi-
ninas, criadas por Shakespeare 
são capazes de manter entre 
si amizades sinceras, mas não 
os masculinos”. Mesmo o prín-
cipe Hall e Falsta� , veem seu 
relacionamento se encerrar 
quando Hall vira Henrique V. 
Ao sábio Akiba, contemporâ-
neo de Tarphon, é atribuída 
essa formulação em As Falas 
dos Patriarcas “O silêncio é a 
proteção da sabedoria. Tudo é 
previsto, o livre-arbítrio é dado, 
o mundo é julgado pelo bem, e 
tudo de acordo com o trabalho 
realizado”. Para Tarphon “o dia 
é curto, a lida interminável e o 
senhor da casa é exigente. Não é 
necessário concluir o trabalho, 
mas tampouco tem-se a liber-
dade de desistir do mesmo”. É 
alta a recompensa: a bênção de 
uma vida longa, em um tempo 
sem � m.  Chaucer, em Os Con-
tos da Cantuária, dá uma mag-
ní� ca instrução para a jornada 
“É bom que nos comportemos 
com serenidade, pois estamos 
sempre nos deparando com 
pessoas com as quais não mar-
camos encontro algum”.

A VIDA NOS ENCANTOS 
DA LEITURA

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

A BEM DA
VERDADE

Dr. Geraldo Ferreira

A Comissão de Meio Ambien-
te (CMA) aprovou nesta 
quarta-feira 24, em decisão 

terminativa, um projeto que insti-
tui o Programa de Incentivo ao De-
senvolvimento da Energia Eólica 
e da Solar Fotovoltaica (Pides). A 
autoria é do senador Plínio Valério 
(PSDB-AM). Agora, o projeto segue 
para a Câmara dos Deputados, a 
menos que haja recurso para exa-
me do Plenário do Senado.

O senador Jean Paul Prates 
(PT), que é membro da CMA, se 
posicionou favorável ao projeto e 
disse que vai lutar para que o go-
verno federal o implemente e que 
se torne lei. “Este projeto de lei é 
muito bem-vindo.  O projeto dis-
põe que o � nanciamento decorrerá 
de dotações do Orçamento Geral 
da União (OGU). Estabelece uma 
subvenção econômica, que vem do 
orçamento público da União, de até 
500 milhões ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), com o � m de prover 
equalização de taxas de juros para 
o � nanciamento do programa. 
Hoje o banco já faz este tipo de ope-
ração, porém, esses recursos que 
viriam do orçamento, ajudariam 

a melhorar as condições de � nan-
ciamento e fomentar mais projetos 
na área de energias eólica e solar”, 
explicou o senador petista.

E acrescentou: “Agora, a di� -
culdade de implementação é justa-
mente que o governo federal aceite 
colocar dinheiro nesta rubrica. Vai 
ser outro debate. Esta segunda fase 
será mais difícil do que aprovar a 
lei. Mas, vou à luta.  Eu sou relator 
do setorial de Minas e Energia do 
Orçamento, então vamos amarrar 
verbas para este � m. É importante 
para meu estado - Rio Grande do 
Norte”.

Além dos R$ 500 milhões por 
ano, a serem consignados no OGU 
do exercício seguinte ao da apro-
vação lei resultante do projeto e 
nos quatro exercícios seguintes, 
respeitada a meta de resultado � s-
cal de� nida pelo governo federal, 
o Executivo também discriminará 
a origem da receita que � nanciará 
tais despesas. A proposta de� ne 
que um ato do governo federal 
disporá sobre elegibilidade dos 
projetos de energia eólica e solar 
fotovoltaica, os respectivos prazos, 
carência e encargos máximos do 
� nanciamento.

Por � m, Jean Paul Prates evi-
denciou mais uma vez o potencial 
energético do Rio Grande do Nor-
te. “É importante que tenhamos 
outros senadores se ajudando, e se 
unindo em favor da energia reno-
vável no Brasil. Então, é bom que a 
gente tenha pensado em melhorar 
as condições de � nanciamento em 
outros pontos como as questões 
� scais, contratuais, regulatórias, 
licenciamentos ambientais. E, 
principalmente, evoluir com a le-
gislação e a regulação da atividade 
no mar - atividade o� shore - que é 
um projeto de lei da nossa autoria 
e que vai abrir todo um horizonte 
para indústria da energia eólica, 
com grandes investimentos para o 
nosso Estado, que tem as maiores 
e melhores reservas do mundo de 
energia renovável”, evidenciou o 
senador petista. 

Senado aprova instituição de 
programa de incentivo para 
energias eólica e solar
TRAMITAÇÃO | Projeto 
segue para a Câmara dos 
Deputados, a menos que 
haja recurso no Senado

Jean Paul: “É importante que tenhamos outros senadores se ajudando, se unindo em favor da energia renovável no Brasil”

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

Agora, a dificuldade 
de implementação é 
justamente que o governo 
federal aceite colocar 
dinheiro nesta rubrica. 
Vai ser outro debate. Esta 
segunda fase será mais 
difícil do que aprovar a 
lei. Mas, vou à luta” 

“
JEAN PAUL PRATES
SENADOR 
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“Não é apenas uma tentativa 
de romper as barreiras de 
segurança da urna eletrô-

nica. É uma contribuição da socieda-
de para o aprimoramento do sistema 
eleitoral e o fortalecimento da demo-
cracia brasileira”, a� rmou o presiden-
te do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-RN), de-
sembargador Gilson Barbosa, sobre 
o Teste Público de Segurança (TPS) 
2021 do Sistema Eletrônico de Vota-
ção realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) até a sexta-feira 26. 
O evento ocorre desde 2009, sempre 
nos anos que antecedem uma eleição 
e compõe o calendário permanente 
de atividades de preparação para um 
pleito eleitoral

O presidente do TRE-RN explicou 
ainda que, durante o TPS, os partici-
pantes têm acesso aos códigos-fonte 

para que possam realizar planos de 
ataque para tentar descobrir even-
tuais vulnerabilidades nos sistemas. 
“Reunir especialistas em Tecnologia 
e Segurança da Informação para 
executarem planos de ataque aos 
softwares e hardwares da urna, além 

de propiciar melhorias constantes 
no processo eleitoral, fortalece a con-
� abilidade, a transparência e a segu-
rança da captação e da apuração dos 
votos”, a� rmou Barbosa.

Durante o Teste Público, o TSE 
disponibiliza aos participantes aces-

so aos códigos-fonte para que estes 
possam realizar planos de ataque e 
tentar descobrir eventuais vulnera-
bilidades nos sistemas. O objetivo é 
aprimorar os sistemas mediante ata-
ques de pessoas físicas, instituições, 
hackers (no sentido positivo da pala-

vra), que queiram tentar vulnerar as 
diferentes camadas de proteção do 
sistema, de forma a ajudar a melho-
rar o sistema.

O presidente do TSE, ministro 
Luís Roberto Barroso, a� rmou que 
esta edição do TPS conta com a 
participação recorde de 26 investi-
gadores, que, individualmente ou 
em grupo, buscarão executar 29 
planos de ataque nos hardwares e 
nos sistemas que serão utilizados 
nas Eleições Gerais de 2022. Para 
isso, são disponibilizados aos par-
ticipantes uma ampla estrutura de 
apoio, com computadores, urnas 
eletrônicas, impressoras, ferramen-
tas e insumos necessários.

O TPS é o segundo momento do 
Ciclo de Transparência das Eleições 
- o primeiro ocorreu em outubro, 
com a abertura dos códigos-fonte 
dos sistemas eleitorais, um ano antes 
das Eleições 2022, para que partidos 
políticos e diversas instituições pú-
blicas e privadas possam fazer as ins-
peções que desejarem. “Encontrada 
qualquer vulnerabilidade durante a 
execução dos planos de ataque, esta 
será corrigida, sendo os responsáveis 
pelo respectivo plano convidados, 
em momento oportuno, a veri� car 
se a questão foi solucionada”, disse 
Barroso.

Presidente do TRE destaca papel da 
sociedade para fortalecer democracia
TPS | Desembargador 
Gilson Barbosa ressalta 
importância do Teste Público 
de Segurança do sistema 
eletrônico de votação

Desembargador Gilson Barbosa avalia o Teste promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que ocorrerá até sexta-feira 26

A responsabilidade civil do 
Estado não é o mesmo que 
responsabilidade penal, ci-

vil e política do governante. É o que 
defende o subprocurador-geral da 
República, Paulo Gustavo Gonet 
Branco, em sua fala durante o painel 
sobre responsabilidade civil do Esta-
do no âmbito de medidas de exceção 
sanitárias, durante o IX Fórum Jurídi-
co de Lisboa, realizado em Portugal.

Para o subprocurador-geral, o 
dever de agir do Estado não leva ne-
cessariamente ao reconhecimento 
de sua responsabilidade civil, quan-
do esse dever não é cumprido. Ele 
acredita que essas considerações são 
importantes para a análise de pro-
blemas relacionados à epidemia da 
covid-19. “A pretensão indenizatória 
enfrenta, nestes casos, árduo ônus 
argumentativo. E a epidemia é um 
evento imprevisível e desa� ador da 
ciência”, disse.

Sobre as diferenças entre a res-
ponsabilidade civil do Estado e a 

responsabilização pessoal do admi-
nistrador, ele disse que os critérios de 
aferição não são coincidentes. “O go-
vernante desastrado ou descumpri-
dor dos seus deveres pode cometer 
atos sancionáveis no âmbito admi-
nistrativo (improbidade, por exem-
plo), político, cível e até criminal, sem 
que daí se extraia razão su� ciente 
para se impor a responsabilidade ci-
vil ao Estado”, a� rmou.

O subprocurador explicou ainda 
que, para que se con� gure a respon-
sabilidade civil do Estado, é impres-
cindível que se demonstre o dano, a 
conduta da administração e o nexo 
de causalidade entre esses dois ele-
mentos. E lembrou que, no Brasil, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) já 
rejeitou a doutrina do risco integral, 
que obrigaria a administração a res-
sarcir todo e qualquer dano suporta-
do pelo indivíduo.

“O dever de proteção não chega 
a tornar o Estado responsável por to-
dos os azares das relações. Se se exige 

algum grau de proteção aos direitos 
fundamentais, a sua medida ideal 
deve ser objeto de decisões dos agen-
tes políticos, a quem se reconhece 
margem de apreciação das medidas 
a serem tomadas”, completou.

 Gonet Branco também comen-
tou sobre os impactos gerados pelas 

ações por improbidade adminis-
trativa, que voltaram a ser faladas 
após as suspeitas levantadas pelas 
comissões parlamentares de inqué-
rito (CPIs) que investigam possíveis 
irregularidades cometidas pelos es-
tados e a União durante a pandemia 
de covid-19.

“A improbidade é um nome 
pesado e deve ser atribuído com 
muita responsabilidade a alguém. 
Só por sua propositura, já gera um 
grande impacto para a vida pesso-
al, política, pro� ssional daqueles 
que são acusados. O Ministério 
Público, sendo um órgão técnico e 
acostumado a tratar temas sensí-
veis, é a entidade mais capacitada 
para exercer esse tipo de censura, 
crítica e controle da administração, 
com relação aos atos mais graves 
que podem acontecer na vida da 
sociedade e da vida política”, disse.

Com o tema “Sistemas Políticos 
e Gestão de Crises”, o IX Fórum Jurí-
dico de Lisboa é organizado pelo Ins-
tituto Brasiliense de Direito Público 
(IDP), em parceria com a Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, 
Instituto de Ciências Jurídico-políti-
cas (CJP), Centro de Investigação de 
Direito Público (CIDP), Fórum de In-
tegração Brasil Europa (FUBE) e pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Gonet Branco: improbidade é um nome pesado 
e deve ser atribuído com muita responsabilidade

SUB-PROCURADOR GERAL

Gonet: “Dever de proteção não torna o Estado responsável por todos os azares”

MIGALHAS
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É plantando que se colhe. Com 
esse espírito comum aos 
empreendedores, o Feirão 

Imobiliário da Caio Fernandes, que 
acontece no Natal Shopping, tem 
servido para as construtoras parti-
cipantes avaliarem a temperatura 
de um setor em plena retomada.

Um bom exemplo disso é a Cons-
tel, com 30 anos de mercado, que 
espera colher nos próximos meses 
os frutos plantados durante o Feirão, 
inclusive, para o planejamento estra-
tégico da empresa em 2022.

Para Francisco Ramos, diretor 
executivo da construtora, a pande-
mia foi uma apenas mais uma eta-
pa dura de um longo processo que 
atinge a economia brasileira desde 
2015, paralisando os lançamentos 
e criando uma demanda reprimida 
que precisará ser atendida pelas 
empresas.

“Se a crise na economia der-
rubou o estoque de unidades no-

vas em Natal, tirando opção dos 
consumidores, a pandemia trouxe 
di� culdades junto a fornecedores, 
como de aço e cerâmica, que pe-
dem mais prazo para entregar seus 
produtos nos canteiros de obra”, 
a� rma Francisco Ramos.

Mesmo assim, desa� ando os 
problemas, a Constel já ingressou 
na quarta e última etapa do Green 
Life Mor Gouveia, empreendimen-
to iniciado em 2013 e que já entre-
gou 620 unidades, com só 15 ainda 
fechados à espera de compradores 
a preços especiais de mercado.

A última torre, com 80 uni-
dades, começa a ser erguido nos 
mesmos padrões de qualidade que 
consagraram à Constel entre as 
mais importantes construtoras do 
Nordeste.

Para Francisco Ramos, é só 
uma questão de tempo para que 
o mercado consumidor comece a 
pressionar os produtores a ofere-
cerem respostas às suas demandas.

A� nal, com a pós-pandemia, 
os estados e municípios receberam 
muitos recursos do governo federal 
e conseguiram levantar suas � nan-
ças, ele constata.

“Dos atrasos salariais do fun-
cionalismo público em 2018, hoje 
esse setor, que responde por 1/3 da 
economia potiguar, deve contribuir 
muito com a entrada de dinheiro 
novo no mercado, auxiliando não 
só na retomada imobiliária, mas de 
serviços, comércio e turismo”, a� r-
ma o executivo.

Ele acredita que a própria in� a-
ção de dois dígitos que se impõe na 
economia agora pode ter como um 
dos motivos o dinheiro público ex-
cessivo que passou a circular pela 
economia, propiciando um fôlego a 
estados e municípios endividados.

“Toda a crise enseja embutida 
nela as soluções e como imóveis 
são investimentos sólidos, continu-
aremos num processo de retomada 
para atender as demandas presen-
tes e futuras”, acrescenta.

Segundo Ramos, o único entra-
ve ainda são as di� culdades das em-
presas e consumidores de acessa-
rem crédito. “E o Feirão imobiliário é 
um desses momentos que aproxima 
quem produz e quem compra, aper-
feiçoando o diálogo”, lembra.

Depois que Natal  � nalmen-
te tiver seu novo Plano Diretor, o 
empresário acredita que os empre-
endimentos surgirão num ritmo 
maior e proporcional à velocidade 
de vendas das unidades.

“É algo da maior importância a 
revisão do Plano Diretor na medida 
em que irá bene� ciar a comunidade 
como um todo, criando novos pos-
tos de trabalho e injetando recursos 
valiosos na economia”, avalia.

A novidade é que a Constel já 
agregou terrenos novos ao seu land 
bank e aguarda só o Plano Diretor 
para realizar seus próximos lança-
mentos a partir do ano que vem. 
“O importante é que con� ança 
não nos falta”, garante Francisco 
Ramos. 

Constel espera Plano Diretor 
para traçar seus lançamentos
CONSTRUÇÃO | Participante 
do Feirão de Imóveis da 
Caio Fernandes, que 
acontece no Natal Shopping, 
uma das mais tradicionais 
construtoras potiguares 
espera colher os frutos da 
retomada já no ano que vem, 
quando a pandemia estiver 
totalmente controlada

AGORA RN

Francisco Ramos avalia que a pandemia foi uma apenas mais uma etapa de um longo processo que atinge a economia

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
10ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

Processo: 0828215-55.2020.8.20.5001 
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A 
RÉU: JOAO MARIA DA SILVA 

DECISÃO 
BANCO J. SAFRA S.A, qualificado nos autos, promove busca e apreensão contra JOAO MARIA DA SILVA, cujo objeto 
é o veículo automotor descrito na inicial. Afirma que o requerido se tornou inadimplente em contrato de financiamento 
com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Pede liminar de busca e apreensão.  
É o relatório. O pedido vem acompanhado do contrato firmado entre as partes e de documento de notificação 
extrajudicial acerca da falta de pagamento de parte do financiamento. O artigo 3º do Decreto-lei 911/69 preceitua que o 
proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.  
Sobre o valor das parcelas em atraso devem incidir os acessórios previstos no contrato, vez que não se iniciou 
discussão a respeito. Quanto às despesas cartorárias e de honorários advocatícios, a imposição só poderá ser feita por 
sentença final. O cálculo do valor destinado à purgação da mora deve ser integrado pelas parcelas previstas no § 1º do 
artigo 2º, da supracitada norma jurídica. Essa a orientação da Corte Superior: “Inviável a inclusão de outras despesas 
de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação 
de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69.” (AgRg no 
REsp 1249149 / PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA DJe 09/11/2012).  
Isto posto, atendidos os requisitos legais para a concessão respectiva, defiro a busca e apreensão liminar do bem 
descrito inicialmente. Expeça-se o competente mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento efetivar-se-á com a 
apreensão do veículo, pondo-o em seguida à disposição da parte autora. 
Para o fiel e integral cumprimento do mandado, autorizo, de logo, para a hipótese de resistência, o seu cumprimento 
coercitivo com os limites naturais impostos pela razoabilidade e proporcionalidade no emprego da força. Cumprida ou 
não a liminar, cite-se a parte ré para contestar em quinze (15) dias, sob pena de revelia, e intime-se para em cinco (05) 
dias depositar o valor da dívida devidamente atualizada e com os encargos da mora, com a advertência de que, caso 
não haja pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 
fiduciário. (art. 56 da Lei 10.931/2004). Determino que, no caso de apreensão do veículo dentro do prazo para purgação 
da mora, vindo a parte ré a depositar a dívida cobrada, não poderá o autor retirá-lo de dentro dos limites do Estado. 
Através do RENAJUD foi determinado o impedimento do registro de propriedade do veículo, do licenciamento e 
circulação, conforme tela em anexo. P.I. 
Será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do CPC. 
 

NATAL /RN, 24 de julho de 2020. 
 

MARCELO PINTO VARELLA 
Juiz de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
 
 
 

 

2X10,5 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO  
 

SANOVO GREENPACK Embalagens do Brasil Ltda., CNPJ nº 61.585.931/0009-40, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação, com prazo de validade até 18/02/2027, em favor do empreendimento para fabricação de 
embalagens de polpa para ovos e frutas, localizada na Av. Georgenor Chaves Barbalho, n°637, Anexo G. 
Rocha e Silva, Polo Industrial de Goiainha/RN.  

 
Edson Roberto Donzeli  

Gerente Geral 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 
 
Processo: 0812935-78.2019.8.20.5001 
EXEQUENTE: VERÍSSIMO E FILHOS LTDA. (SHOPPING CIDADE JARDIM) 
EXECUTADO: SÃO CAMILO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (Vinte) dias  
O(A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma 

da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0812935-78.2019.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: 
VERÍSSIMO E FILHOS LTDA. (SHOPPING CIDADE JARDIM) contra EXECUTADO: SÃO CAMILO COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, sendo determinada a CITAÇÃO de São Camilo Comercio de Alimentos Ltda - CNPJ: 
06.206.694/0001-02, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 12.731,83 (doze 
mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 
5% (cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias,  passando a 
10% (dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, 
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, 
independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente 
protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador 
especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, SILVANA CLAUDIA GADELHA JALES COSTA DE FREITAS, Técnico 
Judiciário, digitei e conferi. 

Natal, 9 de novembro de 2021. 
 

Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 
Juíza de Direito 

 

 
2x8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 000001/2021-PMCR

O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que 
realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 
destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
PORTAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN. A sessão pública, para recebimento 
dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às 
10:00h do dia 03/12/2021. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de 
Campo Redondo/RN, situada na Rua Francisco José Pacheco, 110, Centro, Campo 
Redondo/RN, CEP: 59.230-000, no horário de 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), 
em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 24/11/ 2021
ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL

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

SENAR/RN

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem ns lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-
33, por seu Setor de Compras, solicita de empresas interessadas o envio de cotação 
preços (percentual de taxa administrativa) para o objeto abaixo descrito. As cotações 
deverão ser elaboradas em papel timbrado, datadas e assinadas pelo representante da 
empresa interessada, e enviadas em até 05 (cinco) dias corridos para o e-mail: 
diego.costa@senarrn.com.br, ou entregues presencialmente em horário comercial na Sede 
do SENAR-AR/RN, situada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-
250. Informações: Setor de Compras Diego Rafael Costa Bezerra. Telefone (84) 3342-0200.

Natal/RN, 24 de novembro de 2021
Eduardo Bezerra Pereira

Gerente de Administração e Finanças

Item Descrição dos Serviços Percentual Taxa 
Administração 

01 

Taxa administrativa para o gerenciamento de frota, 
abrangendo o controle e aquisição de combustíveis e 
lubricantes, sob a forma de cartões eletrônicos, 
magnéticos ou outros oriundos de tecnologia 
adequada, em rede de postos credenciados e lavagem 
veicular, a m de atender aos veículos da frota do 
SENAR-AR/RN e veículos locados. 

% 
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A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Luiz Almir

Nova Natal
Depois de 10 anos de luta deste velho comunicador, 

na época vereador e da liderança do Nova Natal Zé Ne-
gão, o prefeito Álvaro Dias, através da Semsur, fez uma 
reforma, transformando a praça da Rua do Aboio, em 
Nova Natal, numa verdadeira e bonita praça, a Semsur 
lançou um projeto “Adote uma Praça ou um Canteiro”, 
na ocasião o amigo Zé Negão adotou esta linda praça 
que passa a ser cuidada por ele, pela semsur e pela ur-
bana quando precisa de limpeza. Parabéns!!

DIVULGAÇÃO

Câmara Cascudo
A comunidade está revoltada, sem 

entender por que tiraram o leite que 
há cinco anos era muito bem distribu-
ído pelo Conselho Comunitário, cujo 
a presidente Edna Lúcia é uma pessoa 
muito querida e competente. Agora, 
quem mora no Câmara Cascudo para 
pegar um litro de leite tem que ir bus-
car em uma escola no Nova Natal, a 
comunidade espera que a governado-
ra Fátima reverta esta situação.

Diárias operacionais
O Ministério Publico do RN, ins-

taurou um inquérito para investigar 
supostas irregularidades no paga-
mento das diárias operacionais de 

membros da Polícia Civil. Como co-
municador, o que recebo sempre na 
rádio e TV é reclamação de atraso de 
pagamento, vamos aguardar esta in-
vestigação!!!

Saúde
O ex-colega e amigo deputado 

Getúlio Rego, faz pronunciamento na 
Assembleia, reclamando da saúde que 
as pessoas estão morrendo a míngua. 
Concordo com o ilustre deputado, po-
rém isso vem ocorrendo desde quan-
do fui deputado por 02 mandatos, a 
situação da saúde no Estado vem não 
só do Governo Fátima, mas também 
de outros governos passados. É preci-
so uma solução para ontem.

Lagoa de captação
Natal vem enfrentando nos últimos 30 anos, 

o verdadeiro abandono e descaso com as lagoas 
de captação nas 04 regiões, a Prefeitura avisa que 
será aplicado 160 milhões no sistema de drena-
gem e esgotamento sanitário em Natal, incluindo 
construção e reforma de 08 lagoas de captação, 
a maior parte delas sendo na Zona Norte em se-
guida Potilândia e Planalto. A zona norte pede 
urgência na Lagoa do Panatis, Santarém e José 
Sarney.

Incoerência
Diversos leitores  me pedem para falar a incoe-

rência da esquerda radical no RN e Brasil, exemplo: 
O PT gasta do fundo partidário 500 mil reais para 
Lula visitar o Nordeste, abriu CPI alegando demora 
na compra das vacinas, agora critica a compra de 
novas vacinas, essa incoerência deixa de ter o ob-
jetivo de ajudar o Pais e passa a ter o único cunho 
político; que é prejudicar Bolsonaro que vem go-
vernando de forma seria, combatendo a lava-jato 
e a corrupção em geral e que os recursos da vacina 
foram distribuídos para os governos estaduais, in-
dependente de partido.

PSDB
Os � liados e aptos a votar na pré-candidatura de João Doria e Eduardo 

Leite, continuam aguardando que seja resolvido o problema no aplicativo, 
para retomada da votação. O deputado Ezequiel Ferreira acredita que até 
amanhã poderá estará resolvido

Natal sediará o maior carnaval 
fora de época do mundo em 
duas semanas. O Carnatal 

acontecerá de 9 a 12 de dezembro. 
Desde setembro, quando a micareta 
foi con� rmada, surgiu uma pergun-
ta que tem ganhado cada vez mais 
repercussão à medida que a folia se 
aproxima: é seguro realizar o evento 
em 2021, apesar da crise sanitária 
atual? A preocupação nasce, em sua 
maioria, porque a micareta aglomera 
pessoas de diversos lugares do mun-
do.

Em 2020, a resposta para a per-
gunta anterior foi unânime entre re-
alizadores e autoridades: não - tanto 
que o evento foi cancelado pela pri-
meira vez desde 1991, ano de estreia. 
Mas, no momento presente, com 
76% da população adulta do estado 
completamente vacinada contra a 
covid-19 e com a taxa de ocupação 
de leitos de UTI abaixo dos 45%, a 
resposta é outra. O Governo do Es-
tado e a Prefeitura do Natal autoriza-
ram a realização de grandes eventos, 
que inclui o Carnatal. 

Em estados como São Paulo e 
Bahia, o a realização do carnaval 
ainda não é certeza. Ao menos 53 
municípios paulistas já a� rmaram 
que não terão a festa, apesar dela 
acontecer somente em fevereiro de 
2022. Em território baiano, berço da 

folia e reduto da axé music, o gover-
nador Rui Costa (PT) comentou na 
semana passada que “não colocarei 
a população baiana em risco (...). O 
carnaval não pode estar acima da vi-
da das pessoas”. No RN, a folia já bate 
à porta. 

A duas semanas da realização 
do evento, mortes por covid-19 têm 
sido registradas no estado potiguar. 
Casos do vírus continuam sendo 
contabilizados. Porém, os números 
são inferiores aos do período em que 
a imunização em massa não era uma 
realidade nacional. A vacina, aliás, é 
a principal aliada na promoção da 
segurança epidemiológica do evento, 
segundo o diretor do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (LAIS/UFRN), professor Ri-
cardo Valentim. 

“Hoje, nós temos uma excelente 
ferramenta, que é a imunização. Hoje 
é mais seguro fazer o Carnatal, fazer 
um mega evento do que no ano pas-
sado. O risco de contaminação exis-
te, porque estamos no meio de uma 
pandemia. Mas outros lugares do 
mundo estão fazendo eventos ao ar 
livre. Agora, (tem que ter o) passapor-
te vacinal, todo mundo com as duas 
doses”, detalhou, reforçando a neces-
sidade dos organizadores do evento e 
das autoridades sanitárias em aplica-
rem controle de � scalização.

“Em 2021 é bem mais seguro fa-
zer qualquer evento do que no ano 
passado, em um cenário em que não 
existia vacina. Temos que lembrar 
que, em 2020, tivemos mega even-
tos no estado, como o réveillon nas 
praias. Esse eventos aconteceram em 

ambientes abertos, que são lugares 
mais seguros. Mas a insegurança 
em relação à propagação do vírus 
era muito maior”, comentou, relem-
brando que a testagem foi a medida 
preventiva adotada à época.

Ricardo Valentim destacou que 
se a taxa de ocupação aumentar e o 
número de casos cresça, “o estado e o 
município tem que rever e certamen-
te colocar medidas restritivas para 
que o evento não ocorra”. Ele ponde-
ra que “hoje, não existe nenhum indi-
cador que aponte para esse cenário, 
quando considerando os indicadores 
de imunização e de ocupação de lei-
tos. (Por isso), o nível de segurança é 
muito alto”.

O pesquisador enfatizou que, 

apesar de 250 leitos terem sidos desa-
tivados no SUS do estado, a demanda 
por assistência médica relacionada à 
covid-19 tem caído com o passar dos 
dias. A média móvel na ocupação 
de leitos críticos operacionais era de 
407,7143, em 26 de junho. Esse nú-
mero começou a cair desde então até 
atingir 162,1429, na terça-feira (23). 
Os dados são referentes ao período 
de seis meses. 

Nesta terça, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) a� rmou que o 
mundo está entrando em uma quar-
ta onda da pandemia. Sobre o tema, 
Ricardo Valentim, esclareceu que 
“é necessário ter cuidado com essa 
quarta onda, pois ela está ocorrendo 
na União Europeia e nos (países) que 

cientistas estão chamando de ‘Euro-
pa não vacinada’”.

A avaliação de quarta onda é da 
diretora-geral-adjunta de acesso a 
medicamentos e produtos farmacêu-
ticos da OMS, a brasileira Mariângela 
Simão. Ele a� rmou  que o programa 
de vacinação no Brasil está andando 
bem. Mas, com base na situação na 
Europa, se mostrou receosa com o 
futuro da pandemia no país em razão 
das discussões em curso sobre o car-
naval. “Me preocupa quando vejo no 
Brasil a discussão sobre o carnaval. É 
uma condição extremamente propí-
cia para o aumento da transmissão 
comunitária. Precisamos planejar as 
ações para 2022”, alertou.

O que diz o Carnatal?
Em nota encaminhada ao Agora 

RN, a Destaque Promoções a� rmou 
que “com a melhoria do cenário 
epidemiológico e início do escalo-
namento do percentual do público 
em eventos, o Carnatal previamente 
submeteu à Secretaria Estadual de 
Saúde protocolo sanitário que foi 
aprovado com duas doses de vacina 
(quando o imunizante não for de do-
se única), mediante as demais medi-
das protocolares como uso do álcool 
em gel, acesso com uso de máscara 
e certi� cação antecipada de vacina 
que estão sendo cumpridas”.

A edição de 2021 receberá Anitta, 
Bell Marques, Claudia Leitte, Daniela 
Mercury, Léo Santana, Ricardo Cha-
ves, Banda Eva, Parangolé, Márcia 
Freire, Pedro Sampaio, Raí Saia Roda-
da, Tarcísio do Acordeon, Barões da 
Pisadinha, Henrique e Juliano, Rafa e 
Pipo Marques e Henry Freitas.

Covid: não há indicadores que impeçam realização 
do Carnatal, apesar dos riscos de contaminação
ALERTA| Organização 
Mundial de Saúde afirmou 
que o mundo está entrando 
em uma quarta onda da 
pandemia

REPRODUÇÃO

Bloco da Anitta é uma das atrações confi rmadas para o Carnatal de 2021
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O Rio Grande do Norte ocu-
pava, até 2018, a última 
colocação no ranking de 

avaliação contábil das gestões 
estaduais, medido de forma in-
dependente pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. Ano passado 
o Estado potiguar avançou nove 
posições e � gurou em 18º lugar. 
E na atualização desta quarta 24,  
divulgada pela STN, com base nos 
dados relativos a 2020, já alcança a 
14ª posição.

“Nosso maior desa� o atual-
mente é implementar um siste-
ma contábil integrado que inclua 
todos os poderes e facilite o pre-
enchimento da Matriz de Saldos 
Contábeis. Esse sistema padroniza 
o recebimento das informações 
contábeis e � scais dos entes da 
Federação para consolidação das 
contas nacionais e da geração de 
estatísticas � scais”, destacou o 
titular da pasta estadual de Plane-
jamento e das Finanças, Aldemir 
Freire.

O ranking foi criado para ava-
liar a consistência da informação 
recebida pelo Tesouro por meio 
do Sistema de Informações Con-
tábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (Sicon� ). A intenção 
da STN é fomentar a melhoria da 
informação contábil e � scal utili-
zada tanto pelo Tesouro Nacional 
quanto pelos diversos usuários 
dessa informação.

 Neste ano, o mecanismo ava-
liou a qualidade da informação em 
quatro dimensões: a gestão das 
informações, aspectos contábeis, 
aspectos � scais, e a validação do 
cruzamento entre os dados con-
tábeis e � scais recebidos. Segundo 
o contador-geral do Estado, Flávio 
Rocha, os avanços são signi� cati-
vos e se devem à reestruturação do 
setor contábil do governo.

 “Saímos do último lugar do 
ranking em 2019 para o 14º em 
2021, mesmo sendo um estado que 

não adota um sistema contábil 
único. Esse avanço, sem dúvidas, 
é fruto de um trabalho incansável 
dos analistas contábeis visando 
garantir sempre uma boa qualida-
de da informação contábil e � scal”.  
O contador-geral ainda a� rma que 
“a ausência de um sistema contá-
bil único ainda prejudica muito o 
estado alcançar um padrão ainda 
mais elevado”.

 Flávio Rocha foi convidado 
nesta gestão para comandar um 
novo time de contadores. “O Go-
verno Fátima Bezerra recebeu o 
Estado com serviço de contabi-
lidade quase terceirizado, sem 
nenhum pro� ssional de contabili-
dade a serviço do setor. Hoje são 
19 concursados que foram nome-
ados”, ressalta o controlador-geral 
do Estado, Pedro Lopes.

 Ainda segundo Pedro, já nos 
primeiros meses de gestão, a go-
vernadora autorizou diálogo junto 
ao Ministério Público de Contas 
para nomeação de contadores 
concursados, então proibidos de 
ocuparem os cargos devido os 
limites impostos pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. A iniciativa 
foi acatada pelo Tribunal de Con-
tas do Estado, que entendeu o ca-
ráter de urgência. “Hoje colhemos 
os resultados”, concluiu o contro-
lador.

RN sobe 13 posições em dois anos 
no ranking nacional de contabilidade
DADOS | Ranking foi criado 
para avaliar a consistência 
da informação recebida pelo 
Tesouro por meio do Sistema 
de Informações Contábeis 

 Governo Fátima Bezerra 
recebeu o Estado com 
serviço de contabilidade 
quase terceirizado, sem 
nenhum profissional de 
contabilidade a serviço 
do setor. Hoje são 19 
concursados que foram 
nomeados”

“

PEDRO LOPES
CONTROLADOR-GERAL DO RN

REPRODUÇÃO

Secretário Aldemir Freire: “Nosso maior desafi o atualmente é implementar um sistema contábil integrado”



O Sebrae no Rio Grande do 
Norte continua com inscri-
ções abertas para a Rodada 

de Negócios RN Solar, uma iniciativa 
para aproximar empreendedores 
de todos os segmentos das empre-
sas responsáveis pela instalação de 
painéis fotovoltaicos que atuam no 
estado. O evento ocorreá no dia 2 de 
dezembro, a partir das 14h, na sede 
do Sebrae, em Natal. As inscrições 
podem ser feitas pela internet no 
site https://material.rn.sebrae.com.
br/rodada-de-negocios-rn-solar/. 
Informações podem ser obtidas pelo 
número 84 99987-4113.

O objetivo é repassar informa-
ções sobre valores, viabilidade e de-
talhes desse sistema como forma de 
reduzir os custos da energia elétrica, 
que é um dos insumos básicos para 
qualquer empresa. Estima-se que, 
somente para as pequenas e médias 
indústrias, a energia representa 40% 
dos gastos totais de produção se-
gundo levantamento da Federação 
das Indústrias do RJ (Firjan). Com 
a tarifa às alturas, alternativas para 
diminuir esse custo são necessárias.

A Rodada de Negócios RN Solar 
terá como ofertantes 25 empresas 
integradoras que atuam na cadeia 
produtiva da energia solar fotovol-
taica no Rio Grande do Norte e que 
são participantes da Trilha RN Solar, 
uma capacitação exclusiva ofereci-
da pelo Sebrae e parceiros para este 
setor. Os proprietários de pequenas 
empresas – ou mesmo o consumi-
dor doméstico – podem se inscrever 
no evento como compradores.

Durante a rodada, esses empre-
endedores terão a oportunidade 
de conhecer mais sobre o sistema, 
como funciona a integração com a 
rede elétrica da companhia energé-
tica, a demanda mensal, as taxas, os 
custos de aquisição e se compensa 
o investimento, pois a rodada serve 
mais como aproximação comer-
cial. No entanto, o empreendedor 
também pode fechar negócio já no 
local com a empresa que oferecer as 
melhores condições, uma vez que 
terá variada opção de empresas no 
evento. 

De acordo com Maezia Teodora, 
coordenadora da rodada, o intuito 
maior da iniciativa é facilitar o aces-
so a esse tipo de serviço, reunindo as 
principais representações que ope-
ram no estado, para facilitar a nego-
ciação para instalação e manutenção 
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 072/2021
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° 072/2021 - Processo Administrativo nº 5.972/2021 - Secretaria Municipal de Saúde que 
objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de Testes Reagentes para Dosagens de Gasometria Arterial, COVID-19, Traponina Quantitativa 
e D-Dímero com Cessão de Comodato de Aparelhos Analisadores nas quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 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 09 DE DEZEMBRO 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, 24 de Novembro 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.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3079/2021- 1° 

Leilão e nº 3080/2021 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA.  O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 10/12/2021 até 19/12/2021, no primeiro leilão, e de 25/12/2021 até 
03/01/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, 
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e no escritório do leiloeiro, Sr. André 
Sobreira da Silva, no endereço abaixo: Rua Deputado Fernando Ferrari, 81, Vila Rica - São Paulo/
SP - CEP: 02.860-100, telefones (11)98789-3746, (11)98115-0676, (11)3982-6355 e (11)3392-3754. 
Atendimento no horário de segunda a sexta-feira das 9h às 17h (Site: www.centraljudicial.com.br) (O 
Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis) O 1° Leilão realizar-se-á no dia 
20/12/2021, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 04/01/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço 
www.centraljudicial.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3081/2021 - 1° Leilão 

e nº 3082/2021 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital 
de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará 
à disposição dos interessados, 10/12/2021 até 19/12/2021, no primeiro leilão, e de 25/12/2021 até 
03/01/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AM, BA, ES, 
GO, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RN e RS e no escritório do leiloeiro, Sr. Leony Gomes Santos Junior, no 
endereço abaixo: Rodovia BR 153, KM 17, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74993-405, (62) 3250-1500 
no horário de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min (Site: 
www.leiloesbrasil.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 
1° Leilão realizar-se-á no dia 20/12/2021, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão 
ofertados no 2° Leilão no dia 04/01/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site 
do leiloeiro, no endereço www.leiloesbrasil.com.br. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
De conformidade com os Artigos 8° e 11° do Estatuto em vigor, ficam convocados todos os Cirurgiões-dentistas filiados 
e no gozo dos seus direitos, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do SOERN, a realizar-se no dia 
30/11/2021, às 14:00  horas, em primeira chamada e às 14:30 horas, em segunda chamada, na sede do SOERN, 
Avenida Prudente de Morais – 3857, Shopping Natal Sul, Loja nº 57 – Lagoa Nova – Natal/RN. Em decorrência da 
pandemia do Covid-19, tomaremos todas as medidas de segurança (Uso de máscara, álcool em gel e distanciamento 
mínimo entre os presentes). Na ocasião, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos em pauta: 

- Aprovação do balanço financeiro do exercício 2020; 
- Aprovação da proposta orçamentária para o exercício 2022; 
- Valor da Contribuição Associativa para 2022; 
- Valor da Contribuição Sindical para 2022;  
- Outros assuntos de interesse da categoria. 

 
Natal/RN, 25 de novembro de 2021. 

 
 
 

Ivan Tavares de Farias Júnior 
Presidente do SOERN 
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CONSÓRCIO ÂNIMA APEC DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Constituição e Regulamento de Consórcio Entre

 Empregadores-Instituições do Mesmo Grupo Educacional
CERTIDÃO: Certifico que foi apresentado este documento protocolizado sob nº 21708 e registrado no 
“Livro B” de títulos e documentos sob o nº 227802 em 04/11/2021 neste Natal Cartório 2º Ofício de Notas. 
Natal/RN, 04 de novembro 2021. Paulo Sérgio Morais da Costa Filho, Tabelião Público Subscrevente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, Processo 
Licitatório Nº. 077/2021, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA 
OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES 
ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA JANTAR, DO TIPO SOPA EM 
ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 06/12/2021 às 09h00min, através do endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Id do Processo: 164649. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 16h00min.

Macaíba/RN, 24/11/2021
Áurea Estela dos Santos Meireles - Pregoeira/PMM

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 152/2021, ID 137.2 GO - Acordo 
Marco, Processo SEI nº 00210066.001253/2021-11, destinado a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO-HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER/ MOSSORÓ/RN, no dia 
08 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 909788. O Edital encontra-se no referido site e no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – 
Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Data: 24/11/2021
Ana Paula Borges Moreira

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 153/2021, 137.3 GO - Acordo 
Marco, Processo SEI nº 00210066.001146/2021-93, destinado a MOBILIÁRIO HOSPITALAR E 
MOBILIÁRIO DE NECROTÉRIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DA MULHER  EM MOSSORÓ, 
no dia 09 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 909924. O Edital encontra-se no referido site e no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – 
Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Data: 24/11/2021
Ana Paula Borges Moreira

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

Rodada de Negócios mostra 
viabilidade da energia solar

AGÊNCIA SEBRAE

POTENCIAL | Promovida 
pelo Sebrae, a Rodada de 
Negócios RN Solar visa 
difundir o uso da energia 
solar para minimizar o 
impacto de um dos insumos 
básicos para atividades 
produtivas. 

desse tipo de fonte de eletricidade.
“A proposta da Rodada de Negó-

cios RN Solar é ajudar empresários 
a veri� car a viabilidade da energia 
fotovoltaica, colocando esses con-
sumidores frente a frente com em-
presas do setor que já são atendidas 
pelo Sebrae, dando con� ança a essa 
negociação”, explica a analista téc-

nica do Sebrae-RN.
De acordo com Maezia Teodora, 

a ideia é gerar negócios para essas 
empresas, que participam da jorna-
da de capacitação Trilha RN Solar, 
e, ao mesmo tempo, dar oportuni-
dade ao consumidor economizar 
na conta de luz, apostando em uma 
fonte de energia limpa e renovável.

 Evento terá como ofertantes 25 empresas da cadeia produtiva da energia solar
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 073/2021

O Pregoeiro Oficial 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° 073/2021 - Processo Administrativo nº 5.177/2021 - Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural que objetiva a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Peças para 
Manutenção dos Cataventos dos Assentamentos Santa Maria III, Santa Paz, Umarizeiro, Lagoa de Baixo, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 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 09 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 10h:00:00 (DEZ HORAS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de expediente. 
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da 
Transparência do Município (http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e 
ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

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

GUAMARE / RN, 24 de Novembro 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.

 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 

artigo 37, incisos I e II, c/c os artigos 35 e 38, do Estatuto Social, convoca todos os sócios quites com a tesouraria do clube para a 
realização de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 07 de dezembro de 2021, às 19 horas, e, em ato contínuo 
oportunamente convoca para a realização de Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dia 27 de dezembro de 2021, das 09 às 
18 horas, ambas na sede do clube, situada à Rua dos Caicós, 1722, Alecrim, Natal-RN, sendo a Assembleia Geral Ordinária para 
deliberar a seguinte ordem do dia: 
- I - DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
Considerando o ano atípico em virtude dos efeitos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando, 
ainda, o falecimento do Presidente do Clube durante este ano de 2021, excepcionalmente e extraordinariamente se faz 
necessário convocar os sócios adimplentes a fim de deliberarem acerca da data da Assembleia Geral Ordinária, que, mediante o 
estatuto deveria acontecer durante a primeira quinzena de dezembro, todavia, em decorrência dos acontecimentos ora 
mencionados, somente terá condição de acontecer a mencionada assembleia durante a segunda quinzena de dezembro de 2021, 
de modo que segue a ordem da pauta do dia:  
1 – Autorização dos sócios quites para a realização da eleição dos membros da Presidência e do Conselho Deliberativo, a 
acontecer na segunda quinzena do mês de dezembro, dia 27 de dezembro de 2021 das 09 às 18 horas, na sede do clube, situada 
à Rua dos Caicós, 1722, Alecrim, Natal-RN; 
2 – Se porventura for aprovada mencionada data para a eleição dos membros da Presidência e do Conselho Deliberativo, torna -
se desnecessária nova publicação de convocação; caso não seja aprovada a nova data da eleição, necessário se faz nova 
publicação cancelando o certame e marcando nova data;  
- II - DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
Considerando o ano atípico em virtude dos efeitos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando, 
ainda, o falecimento do Presidente do Clube durante este ano de 2021, excepcionalmente e extraordinariamente se faz 
necessário convocar os sócios adimplentes para a realização de Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dia 27 de dezembro  
de 2021, das 09 às 18 horas, na sede do clube situada à Rua dos Caicós, 1722, Alecrim, Natal-RN, a fim de deliberarem a 
seguinte pauta:    
1 – Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e seus membros, biênio 2021/2023; 
2 – Eleição para Presidente e Vice-Presidente Executivo, biênio 2021/2023. 
 
Dê-se Ciência, publique-se, cumpra-se e arquive-se. 
 

Natal-RN, 23 de novembro de 2021. 
 

Flavio de Souza 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
2x10 

 

 

1º OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 
RUA 26 DE JULHO, 234 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO MIPIBU 

CEP: 59162000 - FONE – (84)-3273-2404 
MARIA DO CARMO DA SILVA – OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

A Oficial do Registro de Imóveis desta Cidade, na conformidade do Art. 26, § 4º e demais dispositivos aplicáveis da Lei 
nº 9.514/97, devidamente autorizada pelo credor BANCO BRADESCO S/A, INTIMA o Senhor MIGUEL DA SILVA 
GONÇALVES, inscrito no CPF/MF sob o nº 822.429.929-53,  o qual firmou o contrato nº 9006098,  em data de 
16/04/2019, garantido por Alienação Fiduciária, registrado sob R-6, referente a Matrícula nº 11.560, alusiva ao imóvel 
situado na Rua Manoel Nerino Filho nº 355, Lote de nº 762, da Quadra "20", do Loteamento Luar do Colorado, 
Bairro Taborda, na cidade de São José de Mipibu/RN, CEP: 59.162-000, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais, em virtude do mesmo se encontrar em local incerto e não sabido, conforme certificado pela encarregada do 
Registro de Imóveis desta Comarca, responsável pela citada intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 
os devidos pagamentos das prestações vencidas e que se vencerem até a data do pagamento, dos juros 
convencionais, das penalidades e dos demais encargos contratuais, dos encargos legais, além das despesas de 
cobrança e intimação, conforme disposição expressa no Art. 26, § 1º da Lei nº 9.514/97. Na oportunidade, informamos 
ainda que fica V.S.ª cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR O BANCO BRADESCO S/A. Deverá 
desconsiderar o presente edital caso já houver quitado seus devidos débitos. 

São José de Mipibu/RN, em 01 de novembro de 2021. 
 

MARIA DO CARMO DA SILVA CANEIRO 
Tabeliã e Oficial do Registro de Imóveis 

 

 
2x7,5 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
DACOSTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 36.991.581/0001-18 torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o pedido de Licença Prévia - LP, para Pesquisa Mineral e Extravismo Mineral de calcário em uma área 
específica de 19,03 hectares e um volume extraído de 1.500 m³/mês, nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M): 654.022,81 mE / 9.442.096,68 mN, Datum SIRGAS 2000, localizada na Fazenda Toca da Raposa, 
S/N, Zona Rural, Baraúna/RN, CEP: 59695-000. A área está inserida junto ao processo ANM n° 848.179/2021 
que compreende 999,02 hectares. 

Havila Isabel Rosa da Costa 
Sócia 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOYCE JONES DE OLIVEIRA, 422.648.204-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada - LS 
para a Agricultura Irrigada, localizada na Fazenda Canto Grande – Comunidade de Canto Grande - Zona Rural 
– Afonso Bezerra –RN, CEP: 59.510-000.  

 
JOYCE JONES DE OLIVEIRA  

Proprietário 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
LUANA PEREIRA DA SILVA 12414926465, CNPJ 42.687.644/0001-40, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação – LRO para um Armazenamento e Comercialização de Rações, localizada na Av. Dom Joaquim de 
Ameida, n° 32, Centro – Lagoa Salgada/RN - CEP: 59.247-000. 

 
Luana Pereira da Silva 

Proprietária 

 

A Prefeitura do Natal, através 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS/Natal), realiza 

o Dia D da Mega Vacinação contra 
a Covid-19 na capital. No próximo 
sábado 27, todas as salas de va-
cinação das unidades básicas de 
saúde do Município, vão funcionar 
das 08h às 12h, com a aplicação da 
primeira, segunda ou terceira dose 
dos imunizantes. Neste mesmo dia, 
os drives do Via Direta e Nélio Dias 
funcionam das 08h às 16h; e o trailer 
instalado na Árvore de Mirassol, das 
18h às 22h (este funciona de quinta-

-feira a domingo). Toda a documen-
tação necessária para receber os 
imunobiológicos pode ser conferida 
no vacina.natal.rn.gov.br .

“Estamos com 89% da nossa po-
pulação vacinável com pelo menos 
uma dose das vacinas contra a covid 
-19, e isso nos deixa muito satisfeitos 
com esse percentual. Mas também 
temos mais de 80 mil pessoas com 
a segunda dose em atraso, por isso 
insistimos neste chamamento, e na 
realização de ações como esta para 
que os usuários possam concluir 
seu esquema vacinal. Esse é o cami-
nho certo para vencer esse vírus”, 
a� rma o secretário Municipal de 
Saúde, George Antunes.

Em Natal, qualquer pessoa a 
partir dos 12 anos pode se vacinar 
com a primeira dose. Os prazos de 
segunda dose variam conforme o 

imunizante recebido, estando apto 
para a segunda dose da Oxford qual-
quer munícipe que tenha tomado a 
D1 até 20 de setembro (ou 60 dias de 
intervalo); e a D2 de P� zer disponi-
bilizada para qualquer indivíduo 
que tenha recebido a primeira dose 
até 30 de setembro.

A terceira dose vem sendo apli-
cada para população em geral com 
60 anos e mais, há cinco meses de 
conclusão do esquema vacinal; tra-
balhadores e pro� ssionais da saúde 
com 18 anos e mais, com esquema 
vacinal completo há pelo menos seis 
meses; e imunossuprimidos dentro 
da classi� cação do Ministério da 
Saúde ou fazendo uso de drogas 
imunossupressoras, que tenham 
completado o esquema de vacina-
ção há pelo menos 28 dias (veri� car 
em vacina.natal.rn.gov.br) .

Natal realiza Dia D 
de vacinação contra a 
covid-19 neste sábado
PROGRAMAÇÃO | Prazos 
de segunda dose variam 
conforme o imunizante 
recebido

JOANA LIMA/SECOM

Drives do Shopping Via Direta e do Ginásio Nélio Dias funcionarão das 08 às 16 horas, no próximo sábado



• Cultura Natal, quinta-feira, 25 de novembro de 202112

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

SIMPLE
De volta ao Brasil após 

circular de motorhome pelos 
Estados Unidos, a estilista Helô 
Rocha lançou a linha upcycling, 
na Pinga Store, de São Paulo. A 
coleção, em parceria com a Eco-
Simple, conta com peças feitas 
com tecido natural e reciclado, 
e repletas de bordados feitos na 
região Serido do Rio Grande do 
Norte, trazendo ainda botões 
esmaltados pela artista  Louise 
D’Tuane. Vestidos, saias, coletes, 
calças e blusas únicas cheios de 
criatividade. A cara da Helô.

GOURMET
Habib Chalita é o nome à 

frente do “Natal Fest Gourmet” 
que começa hoje e vai ocupar o 
entorno da praça Ecológica (dos 
Gringos), em Ponta Negra. São 
restaurantes, doceiras e bares  
que vão apresentar pratos novos 
e também produtos diferencia-
dos. A organização deve disponi-
bilizar cerca de mil lugares para 
sentar. O evento vai até sábado, 
entre 18h e meia-noite (no último 
dia começa as 15h) e com várias 
apresentações musicais. Muito 
bom vê as coisa após quase dois 
anos de volta a quase normali-
dade.

ESTILO 
O estilista e empresário 

� iago Almeida bateu asas para 
São Paulo. Foi em missão de 
compras diversas, de matéria 
prima, tecidos aviamentos e 
também inspirações, tanto para 
o atelier, como para a loja de 
fardamentos criativos que possui. 
Embora curta, uma viajem bem 
proveitosa. “Com a retomada dos 
eventos senti a necessidade de 
vir logo a Sampa, me preparando 
com estoque e muito brilho para 
o � nal do ano”, contou a coluna. 

MAR 
Rayane França e Arimazinho 

Filho festejaram na terça os 51 
anos de atividades da Produmar, 
no Rio Grande do Norte. Os 
irmãos levam adiante, com gran-
deza, a empresa fundada pelo 
pai, Seu Arimar, um exemplo e 
referência em todo o país pela 
honestidade no mercado e pela 
exportação de pescados para 15 
países. Marcando a data, uma 
super comemoração no Iate Clu-
be, onde os colaboradores foram 
agraciados com o 14º salarião. 
Os herdeiros e a alinhada e di-
vertida matriarca, Juraci França, 
vestiram azul e branco, as cores 
da empresa.

MINISSÉRIE 
A Net� ix vai produzir uma 

minissérie sobre o incêndio na 
boate Kiss, tragédia que vitimou 
242 pessoas na cidade de Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul, 
em 2013. Intitulado “Todo Dia a 
Mesma Noite” será  baseada no 
livro homônimo da jornalista 
Daniela Arbex, que vai atuar co-
mo consultora de roteiro. Serão 
cinco episódios que começam a 
ser gravados em 2022. Ainda não 
há data de estreia na plataforma. 

SE LIGUE 
Atenção você que como eu 

aguarda ansiosamente pelo 
Carnatal. Segundo o diretor da 
Destaque, Roberto Bezerra, os 
foliões somente poderão partici-
par do evento com a imunização 
completa contra a COVID-19 
e atendendo aos protocolos 
sanitários implementados. O 
controle de acesso será median-
te apresentação da Carteira de 
Vacinação Digital ou Certi� cado 
Nacional de Vacinação.  

Happy    Birthday
Denise Pereira Alves, Gerlane Lima, Eliane Pereira, Roberta Pimenta, Sergio Azol, Sidney Pereira, Marisa Mota e Wilson Cardoso

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
 O novo secretário de comunicação do Governo do 

Estado, Daniel Cabral, promoveu reunião de alinhamento 
com todos os jornalistas assessores de órgãos vinculados. 
Encontro proveitoso.
 Nubia Dantas e Tales Costa não cabem de tanta felicidade. 

Nasceu � éo, primogênito do � lho Ivan Costa com a advogada 
Carol Duarte, que já ganhou muitos registros nas redes sociais.
 Leila Cunha Lima participa, em Brasília, do XLVII 

Congresso Nacional de Procuradores de Estado, que contou 
com palestra dos ministros Luís Roberto Barroso e Marcelo 
Navarro, este potiguar.
 O Sonhos Réveillon terá Matheus & Kauan, Luan Estilizado, 

Henry Freitas e Felipe BZ no espaço que � ca localizado na Rota do 
Sol, vizinho ao Restaurante Piazzale. As vendas estão movimenta-
das.

VANESSA BORGES,31,  é multifun-
ções. Psicóloga, coach especialista 
em gestão empresarial, in� uencer, 
empresária e agora também apre-
sentadora. A facilidade com comu-
nicação vai levá-la ao segundo ano à 
frente da TV Futuro, na transmissão 
do Carnatal. A aparência meiga es-
conde uma mulher de muitas lutas, 
de� nida pela superação pessoal. 
Histórias que trouxeram aprendi-
zado e que hoje � cam para trás. A 
@vvanessaborges deseja impactar 
vidas e deixar seu legado, falando 
também de resiliência. Num futuro 
próximo sonha em palestrar para 
mulheres. Quem conhece sua garra, 
foco e resistência não dúvida.

Diariamente no seu dia tenha momentos 
de encantamento com a vida“

“

WANDERLEY ADAMS

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Registro do casamento da médica Daniela Miranda com o 
advogado Fernando Pires, ocasião que batizaram o � lho Davi

Em vivas por Pirangi, Ana Lílian Souza, Teresita 
Câmara, Simone Leal e Adriana Sinedino

Família Produmar: Juraci, 
Arimar Júnior, Neto, Rayane e Izadora O charme de Fefê  Patriota na Lagoa do Bon� m

B-DAY - AZOL
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WILSON MORENO/PMM

HORÓSCOPO

TV TUDO

O céu está tenso nesta quinta e vai ser preciso 
um pouco mais de jogo de cintura, inclusive no 
trabalho. Redobre a atenção com os gastos depois 
do almoço e não saia por aí como um pinscher 
raivoso, comprando tudo o que vê, meu cristalzinho.

Esta quinta reserva algumas difi culdades em seus 
relacionamentos. No serviço, redobre a atenção para 
não se distrair com qualquer coisinha, e se você anda 
procurando um emprego ou se precisa de apoio para 
encarar qualquer difi culdade, melhor não esperar.

Vai ser preciso dedicação redobrada em casa e no 
trabalho. Se você bater o pé e exigir tudo do seu 
jeito, Touro, vai dar ruim. Para driblar problemas e 
chegar a um acordo, o único caminho é ser mais 
fl exível com o pessoal de casa, tá?

Você vai buscar o reconhecimento que merece 
nesta quinta, mas nem tudo será um mar de rosas, 
meu bem. Para evitar problemas, a dica é maneirar 
nas críticas e não alimentar expectativas altas 
demais, tá?

Você costuma arrasar em tudo que envolve 
comunicação, Gêmeos, mas há sinal de tensão hoje. 
Pode faltar diplomacia, pintar fofoca, revelação de 
um segredo ou gente intrometida — com tudo isso, 
nem um santo seria capaz de manter o bom humor.

Não é hora de investir nas tarefas que precisam de 
colaboração de terceiros, porque talvez as pessoas 
não estejam disponíveis para você. Adie o que for 
possível para um momento mais favorável, tá?

Logo cedo, prepare-se para ralar dobrado. 
Infelizmente, a grana não vai cair de presente no 
seu colo, tá? Também é melhor redobrar a atenção 
com perda ou prejuízo envolvendo um negócio, 
herança, impostos ou assinatura de contrato.

É um bom momento para encerrar um ciclo e cuidar de 
tudo o que estava pendente, ainda que possa pintar um 
ou outro problema pelo caminho. Talvez seja necessário 
fazer ajustes no trabalho se não estiver mais feliz com o 
que faz ou se está sonhando com uma grana melhor.

No trabalho e na vida pessoal, será preciso ceder em 
algumas coisas se quiser manter a harmonia com as 
pessoas ao redor. Além da difi culdade para lidar com 
alguém mais velho, conservador ou que tem um cargo 
mais alto que o seu, você também pode receber críticas.

Será mais fácil terminar as tarefas que podem ser 
feitas junto com os colegas se você souber ceder em 
algumas coisas para manter a harmonia, e ainda que 
seja complicado atuar em equipe, melhor apostar na 
paciência para fazer as pazes quando for necessário.

Além da Lua seguir em seu inferno astral, ela 
forma aspectos tensos no céu e você vai precisa 
seguir sua intuição para fugir de algumas furadas. 
Trabalhar a sós ou em home offi ce ajuda a manter 
o foco, mas não se cobre demais.

No serviço, será preciso redobrar a atenção para não 
se distrair com conversinhas paralelas nem perder algo 
importante para o andamento das tarefas. Antes de 
enviar um e-mail, por exemplo, veja se anexou tudo o que 
precisa e releia duas vezes para não ter problema depois.

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
Depois de Karol Conká e Juliette, 

Gil do Vigor será o terceiro ex-BBB21 
a ganhar uma série documental na 

Globoplay...... “Gil na Califórnia” estreia 
na plataforma em 9 de dezembro.
Segundo o portal Meio & Mensagem, 
a HBO Max fechou acordo com a Globo 

para exibir suas novelas e séries na 
plataforma para a América Latina e 

Caribe...... No Brasil, a exclusividade 
segue mantida para a Globoplay.De 
acordo com a Globo, as gravações de 

“Verdades Secretas 2” serão encerradas 
nesta semana...... Quanto ao autor 
Walcyr Carrasco, férias em Portugal.
Tiago Abravanel e Mariana Santos 
estarão no próximo “Zig Zag Arena”.
Dirigido por João Fonseca, o 

in� uencer Mr. Émerson apresenta o 
show  “Especial de Comédia”, 25 e  2 de 

dezembro, pela plataforma Sympla Play.
O diretor Rudi Lagemann, o Foguinho, 
já está com equipe pronta para disparar 
as gravações da série “Todas as Garotas 

em Mim”, que estreia em 2022 na 
Record.

Ano passado, aqui neste 
espaço, foi dada a in-
formação que as emis-

soras de TV e as produtoras de 
conteúdo já previam um 2021 
bastante intenso, de retomada 
dos trabalhos, considerando 
os avanços das ações contra a 
pandemia da Covid-19. Não deu 
outra!

Tanto assim, que hoje, cons-
tata-se uma corrida maluca 

atrás de estúdios em São Paulo 
e no Rio de Janeiro. Muito maior 
a procura do que a oferta. Além 
das emissoras, também as pro-
dutoras independentes.

A Band, por exemplo, após 
uma enorme pesquisa, fechou 
uma operação de três anos e � -
cou com os estúdios da Vera Cruz 
em São Bernardo do Campo, 
cujas instalações sempre foram 
muito procuradas. E por incrível 

que pareça, a Rede TV! poderá se 
transformar em uma importante 
opção para o mercado diante de 
tamanha busca. Segundo pala-
vras da executiva Juliana Algaña-
raz, o maior estúdio da casa será 
imediatamente colocado à dis-
posição dos interessados.

Vai ser interessante, por 
exemplo, a Globo usando a Rede 
TV! para gravar uma das suas 
atrações. Tudo pode acontecer!

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

FERNANDO AROUCA

Procura por estúdios em SP e 
no Rio virou uma corrida maluca

Dedicação
Na Band, os colegas não se 

cansam de elogiar o esforço e a de-
dicação do repórter Juliano Dip na 
luta contra a obesidade. Virou outra 
pessoa. Não fez cirurgia bariátrica, e 
sim acompanhamento médico. Ali-
ás, também é dele uma série sobre o 
tema no “Jornal da Band”.  

TV paga
No dia 2 de dezembro, às 22h30, 

a Warner Channel estreia “Wi-
peout”, um jogo de desa� os com 
obstáculos que faz muito sucesso 
na TV americana há anos e que aqui 
no Brasil já foi exibido com o título 
de “Maratoma”, no “Domingão do 
Faustão”.

Comandado pelo lutador e ator 
John Cena e pela atriz e comedian-
te Nicole Bayer, o “Wipeout” exibe 
provas que levarão o atletismo e a 
determinação dos participantes ao 
extremo.

Dobradinha
Além de estrear em um novo 

estúdio em 2022, o “MasterChef ” 
ganhará formato diário e fará dupla 
com Faustão nos � ns de noite da 
Band. Segundo Henrique Fogaça no 
podcast PodPah, o reality culinário 
agora terá uma hora de duração. As 
gravações começam em abril e vão 
durar quatro meses.

Canta Comigo
No próximo domingo, vai ao ar 

o episódio 9 do “Canta Comigo Teen 
2”, na Record.

Nele, acontece a repescagem, 
última chance dos jovens partici-
pantes garantirem uma vaga na fase 
� nal da competição. Apresentação 
de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro. .

Sem limites
De uns anos para cá, o “Mais 

Você” encontrou o caminho de “cau-

sar” para gerar repercussão nas re-
des sociais. E nesse sentido, o céu é 
o limite. Só no programa desta quar-
ta, Ana Maria Braga “assustou” Ana 
Paula Araújo com uma pegadinha 
que sofreu e fez questão de aprender 
no ar a dancinha viral do “frango 
com câimbra”.

Parceria
Em entrevista a Marcos Mion no 

seu canal no YouTube, Chay Suede 
destacou Adriana Esteves como a 
melhor parceira de cena, com quem 
ele contracenou duas vezes em no-
velas. “Basta ela fazer assim [estalar 
dos dedos] e ela ocupa o espaço in-
teiro que ela quiser no Planeta Ter-
ra”, declarou o ator.

Aposta
Ratinho comprou o formato mu-

sical e está produzindo o “� e Wall 
Duet”, para exibição nas noites de 
quarta-feira no seu programa.

Nele, os participantes deverão 
descobrir com quem estão fazendo 
um dueto apenas pela voz. Eles só 
saberão quem está do outro lado 
quando um muro se levantar.

Segunda temporada
Ravel Andrade é um dos des-

taques da segunda temporada da 
série “Aruanas”, que estreia nesta 
quinta-feira no Globoplay, vivendo o 
personagem Ponto Com.

Ele se in� ltra em uma comuni-
dade da cidade � ctícia de Arapós 
para descobrir a relação da milícia 
da cidade com o Polo Industrial.

Profissionalismo
Camila Pitanga, nova contrata-

da da HBO Max, que deixou a Globo 
após 25 anos de casa, participou 
normalmente do trabalho de di-
vulgação desta nova temporada de 
“Aruanas”.

Ela faz a vilã Olga. 
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Roda Potiguar de Forró estreia 
último episódio da temporada

SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Remolho das leguminosas
Você não come feijão porque se sente estufado e com gases? Então, experimente fazer o “remolho” e seja feliz e 

saudável com seu feijãozinho. 

 Como fazer o remolho:

A forma mais e� caz de fazer o remolho é colocar os grãos em uma tigela, cobrir com água e deixar na geladeira 
(nunca em temperatura ambiente) por um período entre 8 e 12 horas. 

Durante este tempo, as leguminosas vão inchar e os elementos antinutricionais vão se dissolver na água ( forman-
do uma capa de espuma branca). Essa água do remolho deve ser completamente descartada. Prontinho, você já pode 
cozinhar as suas leguminosas!

No que posso fazer o remolho?
Os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico e soja fazem parte das leguminosas. São ricas em proteínas, carboidratos, 

� bras, vitaminas e minerais. 

O que é eliminado ao fazer o remolho?
Eliminamos parte dos compostos que podem ter efeitos negativos sobre seu valor nutricional. Evita os sintomas 

gastrointestinais indesejáveis e ainda melhora o valor nutricional desses alimentos,  por isso essa etapa pré-cozimento 
é tão importante no preparo desses alimentos.

REPRODUÇÃO

*Vale lembrar que depois do remolho as leguminosas absorvem água e isso faz com que o seu tempo de preparo 
seja reduzido se comparado com o cozimento do alimento seco.

MÚSICA | Episódio vai ao 
ar nesta quinta-feira 25, às 
20h, e traz um show gravado 
com a participação de 
Khrystal, Lulinha Alencar, 
Juliana Linhares, Zé Hilton do 
Acordeon, Walkyria Santos e 
Mestrinho

A música nordestina, potiguar 
e o autêntico forró raiz vol-
taram a ser explorados na 

segunda temporada da websérie 
Roda Potiguar de Forró, que estreou 
no último dia 22 no YouTube.  Idea-
lizado pela cantora Tanda Macêdo, 
o projeto aposta na participação de 
diferentes personagens de destaque 
no cenário musical do estado e do 
país. A direção e roteiro � cam por 
conta de Carito Cavalcanti (Praieira 
Filmes).

Com os primeiros episódios gra-
vados no Museu do Vaqueiro, essa 
temporada se propôs a discutir te-
mas como participação feminina no 
forró, composição e compositores do 
gênero musical. O projeto abre espa-
ço também para relembrar os bons 
tempos do Forró da Lua e do Forró 
do Pote, casas de forró potiguares 
que marcaram gerações com música 
e dança.

“Hoje vivemos em um momento 
com vários viés, em todo o Brasil te-

mos o forró cantado em ritmos dife-
rentes, é um universo que tem espaço 
para todo mundo. Sou apaixonada 
pelo forró, e dedico a projetos relacio-
nados ao forró, sempre � ca a inquie-
tude, então sempre trabalho com o 
intuito de que esse artista cresça. O 
Rio Grande do Norte é um referência 
pela quantidade e qualidade de com-
positores nesse segmento musical”, 
disse Tanda ao Agora Entrevista.

Para resgatar histórias e dialogar 
sobre os temas escolhidos nos três 
primeiros episódios da série, Tanda 
reuniu Khrystal, Juliana Linhares, 

Ângela Castro, Jubileu Filho, João 
Ribeiro, Lulinha Alencar, Marcos 
Lopes, Zailton Tavares, Manoel dos 
Móveis e Fernanda Kalliny.

“Fizemos a primeira edição em 
2019 de forma presencial e foi um su-
cesso, dividimos entre grandes clás-
sicos e compositores de forró. Como 
acontece desde a primeira edição, a 
Roda Potiguar de Forró segue com o 
intuito de contribuir para o resgate e 
preservação da memória e identida-
de cultural forrozeira potiguar, mas 
também fazendo um intercâmbio 
com outros estados brasileiros. Esta-

mos em uma crescente de adesão de 
artistas potiguares, temos Zé Hilton, 
Babau Jubileu, Cabeção do Forró, e 
muitos outros, então é uma pesquisa 
extensa, são grandes compositores 
fazendo grandes artistas acontece-
ram”, frisou Tanda.

O último episódio, que vai ao ar 
nesta quinta-feira 25, às 20h, apre-
senta um show gravado no Teatro 
Riachuelo com a participação de 
Khrystal, Lulinha Alencar, Juliana Li-
nhares, Zé Hilton do Acordeon, Wa-
lkyria Santos e Mestrinho. A direção 
musical é de Jubileu Filho e o repertó-

rio traz em sua maior parte músicas 
potiguares. Algumas, inclusive, de 
destaque nacional, como composi-
ções de Zé Hilton e João Ribeiro.

Durante o show, Tanda canta 
sozinha e com os convidados, mas 
também há espaço para um dueto de 
sanfonas de Lulinha Alencar e Mes-
trinho, que apresentam “Cutuque o 
fole”. Outro destaque vai para a par-
ticipação de Zé Hilton, que assume, 
pela primeira vez, o vocal de um de 
seus sucessos “Nossa História”, já 
muito conhecida pelas gravações 
da banda Aviões do Forró e Wesley 
Safadão.

Para Tanda, o forró feito no Esta-
do é muito rico. “No entanto, muitas 
vezes falta uma valorização ou co-
nhecimento. A cada edição da Roda 
temos nos proposto a ampli� car esse 
fazer musical e reverberar cada vez 
mais esse ritmo genuíno que segue 
forte e criativo”.

A Roda Potiguar de Forró é uma 
idealização do Quintal de Tanda e 
conta com o patrocínio da Prefeitura 
do Natal, Lei Djalma Maranhão, Uni-
med Natal, Arena das Dunas, Hospi-
tal dos Olhos do RN, Casa de Saúde 
São Lucas, Sebrae RN e Governo do 
Rio Grande do Norte.

Serviço
Websérie Roda Potiguar de Forró 

- Segunda temporada
Episódios disponíveis no canal: 

youtube.com/tandamacedo

AGORA RN

Tanda: “Hoje vivemos em um momento com vários viés, em todo o Brasil temos o forró cantado em ritmos diferentes”
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Vai pagar uma conta alta 
O ainda presidente do América, Ricardo Valério, vai pagar uma conta 

alta, após deixar o comando da equipe rubra. O grande erro de Ricardo 
foi ter se afastado dos dirigentes que realmente se preocupam com o clu-
be e ter se aliado a alguns que apenas se preocupam com eles mesmos. 
Ricardo é uma pessoa de bem, contudo con� ou demais em quem nunca 
deveria ter con� ado. Deu errado e ele é o único que é apontado por isso. 
Agora, se tivesse dado certo ele jamais seria nem mesmo citado por estes 
mesmos que ele con� ou. Aliás, não teria sido convidado nem mesmo pa-
ra sair na foto o� cial.

Covid: liga alemã rejeita interromper temporada 

Globo é vetada de entrar na final da Copa Libertadores

RISCO | Aumento de casos 
da pandemia, até agora, não 
intimida organizadores do 
futebol alemão

A Liga Alemã de Futebol 
(DFL) rejeitou nesta quarta-
-feira 24 um apelo por uma 

interrupção da temporada durante 
várias semanas por causa de um 
aumento acentuado de casos de 
covid-19 no país.

A DFL, que administra as duas 
primeiras divisões do futebol ale-
mão, reagiu a um pedido de Helge 
Leonhardt, presidente do clube de 

segunda divisão Erzgebirge Aue, 
para que os jogos fossem interrom-
pidos até dezembro.

Leonhardt disse, segundo a 
Agência Brasil/Reuters, que o es-
porte precisa servir de exemplo e 
colocar a segurança das pessoas 
em primeiro lugar para diminuir o 
risco de novas infecções e reduzir 
o fardo sobre o sistema de saúde 
alemão.

“A DFL registra os comentários 
do presidente do Erzgebirge Aue”, 
disse a entidade em um comunica-
do, acrescentando que quaisquer 
medidas futuras seguirão o conse-
lho das autoridades estaduais. “A 
linha aprovada por todos os 36 clu-
bes [nas duas primeiras divisões] 
desde o início da pandemia sempre 
foi agir com base em diretrizes 
estaduais”. “Um lockdown gene-

ralizado autoimposto no sentido 
de uma interrupção da temporada 
está fora de questão”, disse a DFL.

A Alemanha registrou 66.884 in-
fecções novas e 335 mortes adicio-
nais por coronavírus, o que eleva o 
total de óbitos para quase 100 mil, 
de acordo com cifras do Instituto 
Robert Koch de Doenças Infeccio-
sas divulgadas também nesta quar-
ta-feira 24.

A Conmebol vetou a entrada 
de qualquer pro� ssional da 
Globo no Estádio Centenário, 

no Uruguai, palco da � nal da Copa 
Libertadores, que será disputada 
no próximo sábado 27. A medida é 

consequência da exibição “pirata” de 
uma coletiva de imprensa do técnico 
Abel Ferreira, do Palmeiras.

A exibição foi feita no programa 
Troca de Passes, da SporTV, após a 
classi� cação do Palmeiras para a 

� nal graças a um empate com o Atlé-
tico Mineiro, no dia 28 de setembro. 
Por causa disso, a emissora não teve 
nenhuma credencial aprovada para 
as decisões da Sul-Americana e da 
Libertadores.

De acordo com informações do 
Notícias da TV, a Conmebol tomou a 
medida porque, por contrato, é proi-
bida a exibição de coletivas ao vivo de 
seus torneios por empresas que não 
têm os direitos de transmissão dos 

jogos. Ainda de acordo com o Notí-
cias da TV, o veto teria causado um 
grande mal-estar à emissora.

Atualmente, os detentores desses 
direitos são SBT, Disney e, claro, a 
própria Conmebol.

CONMEBOL

WOLGAN RATTAY POLL

Alemanha registrou 66.884 infecções novas 
e 335 mortes adicionais por coronavírus

O eterno ídolo 
O meia, Messi, não deixa de elogiar o seu ex-

-clube, Barcelona, nas suas entrevistas, mesmo 
sendo atualmente jogador do PSG. Messi, foi, é, 
e ainda será por muito tempo o eterno ídolo da 
torcida Catalã. Não duvidem se em breve Messi 
voltar a vestir da equipe espanhola.

Não pode mais errar tanto
Que a torcida alvinegra está esperando muito 

os nomes dos novos contratados, e isso é fato, nin-
guém duvida. Que todos querem ver quais serão 
os jogadores anunciados nos próximos dias, isso é 
muito verdadeiro. Agora, independentemente de 
quem venha comandar os destinos do clube em 
2022, não se pode mais errar tanto no próximo 
ano. Não dá mais para se trazer, trinta, quarenta, 
cinquenta, jogadores como se viu nós ultimos 
anos. Errar é humano. Persistir no erro é burrice.

Não volta 
O lateral, Netinho, está fora do ABC para 

2022. Direção e jogador negociaram, contudo 
não ocorreu o tão esperado acordo. É vida que 
segue. Que Netinho possa ser feliz no seu novo 
clube como foi no ABC.

Está chegando a hora
Sábado, às 17h, teremos a decisão da Libertadores da 

América. Flamengo e Palmeiras disputam a � nal dos sonhos 
de todos os clubes das Américas. Apenas um chegará ao 
Mundial de clubes. Briga de cachorro grande.

Exemplo a ser seguido 
O marginal, bandido, delinquente, que jogou uma 

garrafa, no meia, Payte, do Olympique de Marseille, no úl-
timo � nal de semana, foi condenado pela justiça francesa 
a pena de seis meses de prisão (regime aberto) e a cinco 
anos sem poder assistir os jogos do clube que ele diz tor-
cer, no caso o Lyon. Na França, diferentemente do Brasil, 
a justiça é rápida. Vamos torcer para que um dia possa-
mos ter exemplos como este sendo seguidos no nosso 
país. Lugar de bandidos é longe dos estádios de Futebol.

Ainda sobre Ricardo Valério
O presidente do América, Ricardo Valério, vem sendo 

muito criticado pelos cardeais e conselheiros do clube por 
ter se negado a antecipar a posse do novo presidente elei-
to. Conversei com dos cardeais rubro que me disse que, 
“a melhor coisa que Ricardo Valério teria feito seria ter 
entregue o cargo antecipadamente ao presidente eleito, 
José Ivanaldo Souza, conforme era o desejo de todos que 
fazem o clube”. Rapadura é doce mais não é mole amigos.

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA FC


