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EM ATA DE REUNIÃO COM PRESENÇA DE SERVIDORES DA SAÚDE, 

REPRESENTANTES DO MPF, MP E MPT, EX-SECRETÁRIA ADJUNTA DA 

SAÚDE DO ESTADO, MAURA SOBREIRA,  ALERTOU SOBRE A RELAÇÃO 

FAMILIAR COM FORNECEDOR INVESTIGADO PELA OPERAÇÃO DA PF

DANIEL CABRAL

PACTO PELA RETOMADA”

O COMITÊ CONSULTIVO

O CUNHADO! 

OPERAÇÃO LECTUS 

ESCUTAS

OU ERA A M.A. ENGENHARIA OU PAGARIA MUITO CARO

O AFASTAMENTO DE MAURA MAIS RN

VAREJO

MADE IN RN
Jean Valério

Os economistas 
mais renomados já 
começam a enxergar 
com pessimismo com 
o cenário brasileiro no 
período pós-pandemia 
e defendem cada vez 
mais a participação do 
Estado na retomada 
econômica. O agrava-
mento da crise políti-
ca, a sinalização para 
a queda do Produto 
Interno Bruto (PIB), o 
desemprego passan-
do a marca dos 14% e a 
inflação galopante são 
alguns dos fatores que 
desanimam o mercado. 
Mas nem tudo está per-
dido. Desconfio que há 
também um movimen-
to político de pregação 
ao caos, que pode ser 
vencido por uma força 
tarefa governamental, 
em parceria com a ini-
ciativa privada. Uma 
espécie de “Pacto pela 
Retomada”.

Há um movimento 
silencioso, adormecido, 
de consumo reprimi-
do, que também deve 
ser considerado. A eco-
nomia tende a receber 
maior volume de di-
nheiro com o retorno 
da população às rotinas 
presenciais, eventos, 
reuniões, entre outras 
atividades. Também, 
historicamente, o último 
trimestre do ano é mais 
movimentado em to-
dos os segmentos, seja 
na indústria, no comér-
cio, turismo ou serviços. 
Como estamos saindo 
de uma crise sem pre-
cedentes, sozinhos, es-

tes movimentos não 
sustentam a retomada. 
Precisamos nos unir, 
provocar um debate e a 
construção de um plano 
emergencial, efetivo, en-
volvendo todos os ato-
res, para dialogarmos a 
respeito da necessida-
de de traçar caminhos 
estratégicos para que 
o Rio Grande do Norte 
volte a crescer.

A governadora do 
Rio Grande do Norte Fá-
tima Bezerra (PT) pre-
cisa liderar este movi-
mento, convocando as 
entidades empresariais 
e adotando medidas 
que possam acelerar 
o impacto econômico, 
como por exemplo, o 
incentivo para a reto-
mada de eventos e um 
programa de atração 
de investimentos atra-
vés de uma política fis-
cal competitiva, o que 
já vem sendo feito mas 
pode ser ampliado e 
publicizado. Um “pac-
to pela retomada” que 
conte com apoio real de 
diversos parceiros im-
portantes como a Fede-
ração das Indústrias do 
Estado do RN (FIERN), 
Sistema FECOMERCIO 
-RN (SESC E SENAC), 
SEBRAE-RN, FCDL-RN, 
CDL Natal, CDL Mos-
soró, FAERN, OAB-RN, 
LIDE-RN – Grupo de Li-
deranças Empresariais, 
entre outros.

Precisamos unir for-
ças para a superação 
desse momento desa-
fiador. Que seja dado o 
primeiro passo.

No início da pandemia da Covid-19, o 
governo do Estado montou uma for-
ça-tarefa para acompanhar compras e 
contratos de serviços junto à Secreta-
ria Estadual de Saúde do RN (Sesap). A 
proposta era evitar eventuais erros ou 
dirimir dúvidas. Do comitê, participa-
vam funcionários da Sesap, membros 
do Ministério Público Estadual, Ministé-
rio Público Federal e Ministério Público 

do Trabalho. Em uma das reuniões, foi 
apresentado à comissão o resultado 
da licitação para contratação de forne-
cimento de equipamentos e parte de 
pessoal, para implantação de leitos de 
UTIs no estado. A empresa vencedora foi 
a M.A. Engenharia Clínica e Hospitalar, 
que já havia vencido um primeiro con-
trato, ainda em 2020, e montado 10 UTIs 
no Hospital da Polícia Militar.

Foi então que a assessoria jurídica 
da Sesap fez um alerta: a secretária-
-adjunta de Saúde, Maura Sobreira, 
havia informado que o representante 
da empresa era um parente seu. O ju-
rídico da Sesap sugeriu que o Estado 

não contratasse a M.A. Engenharia Clí-
nica e Hospitalar. A comissão resolveu 
seguir a contratação. Para os membros 
do comitê a relação familiar da ex-se-
cretária adjunta não deveria prejudicar 
o processo licitatório.

Em 25 de agosto, a PF deflagrou a opera-
ção Lectus para apurar irregularidades na 
contratação de 10 leitos de UTI no Hospi-
tal da PM e 40 leitos no Hospital Dr. João 
Machado. Um dos focos da investigação 

é a M.A. Engenharia. Os levantamentos 
indicaram que a empresa contratada 
não tinha experiência em implantação 
de leitos de UTI e não apresentava estru-
tura para entregar o que foi licitado. 

O cunhado de Maura usou o nome da 
servidora várias vezes em conversas 
com terceiros. Mas a única vez em que 
falou diretamente com ela foi infor-

mando que havia ganhado a licitação. 
De imediato Maura respondeu dura-
mente, refutando falar sobre o contra-
to da M.A. com o Estado.

A decisão foi sustentada também pelo 
princípio da economicidade. As empre-
sas que ficaram em segundo e terceiro 
lugar no certame apresentaram pro-
postas parciais, não atendendo a todas 

as necessidades do contrato, e a quarta 
colocada, que poderia assumir o serviço 
na plenitude, apresentou valor superio-
res aos indicados pela M.A. Engenharia 
em mais de 100%.

Durante a operação Lectus, a Justiça 
determinou o afastamento da então 
secretária-adjunta, Maura Sobreira. 
A decisão não ocorreu por causa das 
falhas no serviço contratado pelo Es-

tado, mas pela relação familiar com o 
representante da empresa. No último 
dia 3, a servidora afastada pediu exo-
neração do cargo de secretária-adjun-
ta da Saúde do RN.

O MAIS RN, projeto liderado pela FIERN, passa 
agora a acompanhar semanalmente os indicado-
res econômicos mais importantes do país. Com 
essa nova plataforma digital, a Federação expan-
de painéis do Observatório da Indústria e lança o 
“MAIS RN e o Boletim Focus” que é atualizado se-
manalmente pelo Banco Central. Os indicadores 
acompanhados nesta nova plataforma e atualiza-
dos todas as segundas-feiras são IPCA, PIB, CÂM-
BIO e SELIC

O comércio varejista de artigos do segmento de 
vestuário e acessórios vem batendo recorde de 
formalizações no RN e findou o primeiro semestre 
como a atividade que mais registrou a criação de 
empresas na primeira metade deste ano. Já são 
mais 13 mil negócios cadastrados como MEI. Foi o 
que revelouo Sebrae no RN ao analisar o desem-
penho dos pequenos negócios com base em da-
dos da Receita Federal e do Caged.  Os resultados 
mais relevantes estão disponíveis para consulta 
ou download no Portal do Sebrae (www.rn.sebrae.
com.br) na seção ‘Estudos e Publicações’.
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O presidente do Sindicato das 
Empresas de Transportes Urba-
nos (Seturn), Agnelo Cândido, e 
o secretário municipal de Mobili-
dade Urbana (STTU), Paulo Cé-
sar Medeiros, foram convocados 
a prestar esclarecimentos sobre o 
transporte público da capital, na 
Câmara Municipal, na tarde desta 
segunda-feira (13). As convoca-
ções atenderam o requerimento do 
vereador Anderson Lopes, aprova-
do pelo plenário. 

De acordo com o parlamentar 
Anderson Lopes, a presença de 
Agnelo Cândido e de Paulo César 
Medeiros é fundamental para es-
clarecer diversos problemas rela-
cionados ao transporte público. 

“A população natalense sofre 
há décadas com um transporte pú-
blico caro e sem qualidade. Com a 
pandemia, a situação se agravou. 
A frota diminuiu e nunca retor-
nou completamente, mesmo com 
decisões judiciais determinando o 
retorno dos seus 100%. Também 

Seturn e STTU são convocados 
a prestar esclarecimentos sobre 
transporte público em Natal
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU A CONVOCAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINDICATO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTES URBANOS E DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Manifestações contrárias ao 
governo Bolsonaro ocorreram 
em Natal no último domingo, 12, 
a exemplo de outras cidades bra-
sileiras. Os manifestantes levaram 
faixas, cartazes, bandeiras de mo-
vimentos sociais e pediram o im-
peachment do presidente Jair Bol-
sonaro,  com o público mesclado 
entre apoiadores dos partidos de 
centro e de centro-esquerda.

Contudo, o que se viu foi uma 
baixa adesão ao protesto, diferen-
te do que foi visto no dia 7 de se-
tembro, a favor de Bolsonaro. Os 
participantes se aglomeraram no 
cruzamento das avenidas Neval-
do Rocha e Salgado Filho, mas a 
quantidade pequena de pessoas no 
local não prejudicou o trânsito. 

Nacionalmente, os atos foram 
convocados pelo Movimento Bra-
sil Livre (MBL). Em Natal, parti-
dos como PT e PSOL não parti-
ciparam do protesto. Quem esteve 

Um grupo de juristas coorde-
nado pelo ex-ministro da Justiça 
Miguel Reale Júnior entregará 
nesta semana um parecer de mais 
de 200 páginas aos senadores so-
bre os possíveis crimes cometi-
dos pelo presidente Jair Bolsona-
ro no enfrentamento à pandemia 
de covid-19 no País. Os juristas 
estão atuando junto ao senado 
federal desde junho auxiliando 
políticos de oposição, inclusive o 
relator da CPI da Covid, Senador 
Renan Calheiros (MDB-AL). 

Eles compilaram depoi-
mentos, documentos, provas 
e dados obtidos desde a cria-
ção da comissão, em abril, até 
o mês de agosto, para deline-
ar qual é o arcabouço jurídico 
que pesa contra os integrantes 
do governo sob a mira da CPI. 
As conclusões serão avaliadas 

pelo relator da comissão, Re-
nan Calheiros , responsável por 
apresentar o parecer final da 
CPI com as conclusões da in-
vestigação. Após ter o período 
inicial prorrogado em julho, a 
comissão tem até o dia 5 de no-
vembro para concluir os traba-
lhos. O relator, no entanto, pla-
neja entregar a conclusão ainda 
neste mês.

A CPI da Covid espera apre-
sentar denúncia contra Bolso-
naro. Os senadores devem acu-
sar o presidente por crimes de 
lesa-humanidade, que permite 
uma denúncia em tribunal in-
ternacional, crimes de respon-
sabilidade, que darão respaldo a 
um pedido de impeachment na 
Câmara, e crimes comuns, que 
podem motivar uma ação no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Manifestação atrai 
pouco público em Natal

Juristas vão entregar 
à CPI da Covid 
relatório de possíveis 
crimes cometidos 
pelo presidente

CONVOCADO PELO MOCIEMNTO BRASIL LIVRE (MBL), MOVIMENTO NÃO 
CONTOU COM PARTIDOS DE OPISÇÃO COMO PT E PSOL

tivemos a redução de linhas e a 
substituição de outras, entre vá-
rios outros problemas. Esta é uma 
oportunidade para que o Seturn 
e a STTU expliquem o que está 
acontecendo e mostrem que têm 
o mínimo de respeito pelo usuá-

rio”, disse o vereador, que é vice-
-presidente da comissão.

Durante a audiência na Câ-
mara Municipal, o secretário de 
Mobilidade Urbana, Paulo César 
Medeiros, informou que a secre-
taria está com todo o estudo para 

a implantação de novas rotas do 
transporte público de Nata

“Serão mais viagens, mais 
linhas e elas serão mais bem es-
truturadas. Assim alcançaremos 
a cidade com o transporte mais 
eficiente”, defendeu o secretário.

Foto: Rogério Vital/NOVO Notícias

Foto reprodução Instagram

Projeto será discutido com a população e mudanças devem ser testadas em outubro

Sem partidos de esquerda manifestação é esvaziada

presente foram alguns movimen-
tos estudantis, como a União da 
Juventude Livre, o grupo feminista 
Moxie Girl Up e também a Juven-
tude PSDB e DEM.

A manifestação de ontem 
teve como intuito ser um contra-
ponto aos últimos atos em prol 
do presidente, porém a falta de 
aliança e conversa entre os parti-

dos opositores fez com que o ato 
fosse esvaziado. 

Em outras cidades pelo país, 
os protestos também tiveram 
público reduzido. Na avenida 
Paulista, em São Paulo, os pre-
sidenciáveis Ciro Gomes, Luiz 
Mandetta e João Dória se jun-
taram aos manifestantes no ato 
contra Bolsonaro.

Em outubro, um mês antes 
do lançamento da licitação do 
transporte público de Natal, a se-
cretaria planeja colocar em práti-
ca o plano de mudança das rotas 
em caráter experimental. Até lá, a 
STTU quer ampliar as discursões 
com a comunidade para que todos 
entendam a proposta

“Vamos ampliar o debate com 
a comunidade para que a popula-
ção entenda melhor que nosso ob-
jetivo é tornar o serviço muito mais 
eficiente”, concluiu Paulo César. 
Nesta terça-feira (14), também 
está marcada uma reunião entre a 
Comissão de Transporte e Assun-
tos Metropolitanos, representan-
tes de diversos bairros de Natal 
e o prefeito Álvaro Dias. A prin-
cipal pauta da reunião será o re-
torno de algumas linhas de ônibus 
que foram desativadas durante a 
pandemia na capital. A mudança 
no itinerário de alguns ônibus da 
frota também será discutida.
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CADEIRA 36 

CLIMA 

SINAIS 

ESPERTA 

DE LONGE DESTAQUE 

DECISÃO 

GIRO PELO 
TWITER 

PAPO COM ZENAIDE MAIA 

DANIELA FREIRE

Já está havendo no âmbito da Academia Norte-Rio-Grandense de Le-
tras um movimento que pretende aprovar o nome do desembargador 
federal Edilson Pereira Nobre para preencher a cadeira que ficou vazia 
com a morte do ministro do STJ aposentado José Augusto Delgado, no 
último dia 8 de setembro, aos 83 anos. O jurista potiguar é o atual presi-
dente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e leciona na Pós-Gra-
duação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Uma semana após a vereadora Nina Souza deixar de supetão a lide-
rança de Álvaro Dias - e provocar irritação no Palácio Felipe Camarão 
-, o Executivo municipal continua sem representante na Câmara. Nos 
bastidores, confirma-se que o prefeito enfrenta dificuldades com a ban-
cada e que isso chegou ao vereador-presidente Paulinho Freire, que não 
fez parte do quórum de apenas dez - dos 29 - edis presentes na missa de 
aniversário do chefe do Executivo da capital. 

Nina tem dito publicamente que a relação com o prefeito não 
está ruim e foi uma das dez que marcou presença na missa de 
aniversário dele. Mas há sinais que mostram o contrário. E 
nesses tempos em que as redes sociais são usadas para man-
dar recados, é interessante perceber o comportamento do 
perfil da parlamentar nos últimos dias... 

A governadora Fátima Bezerra trabalhou bem ao autorizar no 
dia 8/9, um dia após os atos do 7 de setembro, o andamento 
para realização de novo concurso público para a Polícia Mili-
tar, categoria que tem gerado desconfiança de insurreição em 
defesa de Bolsonaro em diversos estados. Mensagem clara. 
Fátima ainda cravou o anúncio das datas do pagamento dos 
restos dos salários atrasados.  

O 7 de setembro passou e 
no RN algo chamou a aten-
ção. Muitos políticos poti-
guares que hoje, em tese, 
apoiam Bolsonaro não 
passaram nem perto das 
manifestações em apoio 
ao presidente. Assim como 
não fizeram propaganda e 
nem chamamento para os 
atos. Como foi o caso dos 
deputados federais Be-
nes Leocádio, João Maia e 
Beto Rosado. Da bancada 
estadual, muitas ausências 
também foram registradas. 

Irritado com as críticas aos atos 
do 7 de setembro e ao com-
portamento de Bolsonaro, o 
deputado federal General Gi-
rão atacou o senador Jean Paul 
Prates. Chamou-o de “mamu-
lengo”, afirmando que ele não 
tem representatividade por não 
ter sido eleito. “Vai para Cuba”, 
mandou Girão. Como líder 
da Minoria no Senado, Prates 
alcançou repercussão interna-
cional ao afirmar que pediria a 
renúncia do presidente após o 
feriado se ele convocasse o Con-
selho da República. 

A Justiça Federal do RN extinguiu 
a ação civil pública movida por 
dois procuradores da Repúbli-
ca de Mossoró para condenar a 
União por danos morais coleti-
vos por conta da atuação ilegal da 
Lava Jato em Curitiba e do ex-juiz 
Sérgio Moro. O objetivo da ação 
era fazer com que a União promo-
vesse educação cívica nas escolas 
da magistratura. 

> ...do secretário estadual de Plane-
jamento Aldemir Freire: “Uma das 
coisas que vou levar para a minha 
história: ter participado do gover-
no da professora Fátima Bezerra e 
ajudado a resgatar o RN da tragédia 
financeira que vivia”; 
>...do Estadão: “Coluna do Broad: 
Ricardo Lacerda, do BR Partners, 
diz que Eduardo Leite é 3ª via”; 
>...do jornalista Mário Magalhães: 
“Fato: os protestos de hoje (12/9) 
mobilizaram muito menos gente do 
que os organizadores estimavam. 
Análise: eles expressam a enorme 
dificuldade de viabilizar, com chan-
ce de êxito, a candidatura da ‘tercei-
ra via’. Retrato de momento: a dis-
puta eleitoral se concentra em Lula 
e Bolsonaro”. 

A senadora Zenaide Maia não 
pretende disputar as eleições de 
2022. Em um papo exclusivo com 
a coluna a parlamentar revelou 
que não está interessada no plei-
to do ano que vem e garantiu que 
irá cumprir o seu mandato “até 
o final”. Sobre a possibilidade de 
integrar a chapa majoritária enca-
beçada pela governadora Fátima 
Bezerra, na condição de candi-
data a vice, como já sugeriu a de-
putada federal Natália Bonavides, 
Zenaide afirmou que nunca foi 
consultada sobre a possibilidade. 
A senadora, assim como Styven-

son Valentim, se elegeu em 2018 e 
ainda tem mais de quatro anos de 
mandato pela frente.  

À coluna, Zenaide Maia tam-
bém analisou os acontecimentos 
do 7/9 e suas consequências para 
o Brasil. “No dia 7, o presidente 
cometeu erros graves, quando se 
considerou acima da lei, e teve 
que se retratar. E o Brasil do dia 
seguinte continuou com: fome, 
desemprego, inflação e dólar 
em alta.  As únicas coisas que 
caíram foram a popularidade e 
a credibilidade do presidente”, 
afirmou a senadora. 

Dividindo-se entre as atribui-
ções do Senado Federal, como 
integrante da CPI das Covid-19, 
e ainda planejando seus passos 
rumo à reeleição ao cargo nas 
eleições do próximo ano, o se-
nador Jean-Paul Prates esteve na 
redação do NOVO Notícias e 
concedeu entrevista aos jornalis-
tas Daniel Cabral e Jean Valério. 

Entre outros temas, ele analisou 
a atual situação política brasileira, 
com os rompantes do presiden-
te Jair Bolsonaro, ameaças à de-
mocracia e ainda a condução das 
diretrizes da Petrobras e as deci-
ções do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, a quem chama 
de “Furacão do mal”. Confira os 
principais trechos:

NOVO - O que mudou 
após o 7 de Setembro para 
o Brasil?
JEAN PAUL PRATES - Essa 
semana que inicia vai ser a con-
tinuação da outra em termos de 
importância política. Nós tive-
mos a semana de 7 de Setembro 
com essa agitação; que nem foi 
tão agitação assim; foi mais por 
parte do presidente. Eu costumo 
dizer que as manifestações são 
parte da democracia. Manifesta-
-se quem quiser, a favor ou contra 
o presidente. É claro que é meio 
esquisito você ter manifestações 
mais agressivas aqui ou acolá, 
pelo menos verbalmente, a favor 
de um governo. Normalmente, 
você o contrário. Como o presi-
dente conseguiu criar esse cenário 
de que as pessoas atrapalham o 
seu governo, uma hora é a China, 
outra hora é o PT, outra hora é o 
Supremo, enfim tem sempre um 
personagem. Essas manifestações 
acabam virando uma coisa de 

apoio ao presidente, mas contra 
alguma instituição; normalmen-
te não é muito democrático, mas 
toleremos que seja democrático. 
O que não foi democrático na se-
mana passada foi a manifestação 
do próprio presidente, no sentido 
de não só agredir um poder como 
expressamente dizer que não ia se-
guir decisões de um outro poder. 
 
NOVO - Você não acha 
que o ministro Alexan-
dre de Moraes, de algu-
ma forma, está ultrapas-
sando as fronteiras da 
liberdade de expressão 
quando manda prender 
blogueiros e jornalistas? 
- Aparentemente, alguns caracte-
rizam uma situação de que o Su-
premo estaria caçando a liberdade 
de expressão. Não é disso que se 
trata. Ali são casos específicos de 
crime, aplicação da tipificação dos 
crimes contra a honra: difamação, 
calúnia e injúria. Outro crime ti-

“A MAIOR PARTE DOS 
BRASILEIROS ESTÁ 
DECEPCIONADA COM A 
POLÍTICA FAZ TEMPO” 

Foto: Carlos Azevedo/Novo
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Veja entrevista completa 
com o senador

A NOIVA

DEVOTO DE FÁTIMA

FIAT LUX

TIRO NO PÉ

QUERIDINHOS

ZERO A ZERO

SEM TERCEIRA

THAISA GALVÃO

O ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves tenta, pré-candidato ou a 
senador ou a governador ou a 
deputado, tenta, ele próprio, fa-
zer seu marketing. Na missa ce-
lebrada em ação de graças pelo 
aniversário do prefeito Álvaro 
Dias, ele só apareceu quando 
todo mundo já estava na igreja, 
inclusive o aniversariante.
Da igreja, a esposa Andréa Ra-
malho, que é secretária do Mu-
nicípio e teve que chegar cedo, 
atualizava o marido sobre a hora 
de entrar na igreja como a noiva, 
que é a última a chegar e faz todo 
mundo se levantar para aplaudir.
A missa estava marcada para 
começar às 19, Álvaro já chegou 
atrasado, lá pelas 20, mas Carlos 
Eduardo ainda chegou depois.

Chamou atenção de políticos que 
enxergam que não há clima de 
aliados entre o prefeito Álvaro Dias 
e a governadora Fátima Bezerra, a 
escolha do Santuário de “Fátima” 
para a celebração da missa de ani-
versário de Álvaro. Tanto que a 
primeira-dama Amanda Grace fez 
um discurso justificando a escolha 
pela devoção a Fátima. Não a go-
vernadora, mas a Nossa Senhora. 
Teve duplo sentido na ação de gra-
ças do prefeito.

Nos corredores da Câmara de 
Natal, faz eco a insatisfação de 
vereadores aliados do prefeito 
Álvaro Dias, com o secretário 
Genildo Pereira. Eles dizem que 
todos os pleitos encaminhados e 
prometidos, não saem das gave-
tas do auxiliar mais próximo do 
prefeito, e que sequer recebem 
retorno, nem que seja para dizer 
um Não. Começa a se formar 
uma onda de risca-fósforo para 
queimar o secretário.

Apoiadores da candidatura do ministro Rogério Marinho a senador, já di-
zem que ele deu um tiro no pé ao lançar o deputado Benes Leocádio para 
o governo. A chapa completa antes da hora, teve efeito negativo e vem pu-
xando o ministro para baixo. Alguns bem próximos começam a achar que o 
ministro vai chegar em abril, e em vez de se desincompatibilizar, continuará 
tocando o barco milionário do Ministério do Desenvolvimento Regional. 
As pesquisas feitas até agora não indicam que Rogério será candidato.

Já entre muitos investidores do 
setor turístico que não atuam 
em Ponta Negra, o clima de in-
satisfação é com a pasta do Tu-
rismo do Município. Eles dizem 
que pedidos encaminhados fora 
do circuito de bares e restau-
rantes de Ponta Negra, não são 
levados a sério. E reclamam de 
privilégios para os empresários 
do bairro que mais recebe bares, 
restaurantes, hotéis...e atenção.

A possível desistência de Rogério 
agrada ao ministro Fábio Faria, que 
sonha em ser o senador de Bolso-
naro. O problema é que Fábio tam-
bém está emperrado nas pesquisas, 
e juntando ele e Rogério, não dá 
um Garibaldi. Contabilizando a re-
jeição do presidente no RN, a per-
gunta que se faz é: Quem Bolsonaro 
deverá derrotar no próximo ano? 
Fábio ou Rogério?

O bolsonarismo foi à loucura com 
o fraco movimento da avenida Pau-
lista em favor do impeachment de 
Bolsonaro neste domingo. O lulis-
mo também adorou a Paulista vazia. 
A mobilização promovida pelo ex-
-bolsonarista e direitista MBL (Mo-
vimento Brasil Livre), mostrou que 
a terceira via continua sem espaço, 
e que a tendência é 2022 dividido 
entre lulismo e bolsonarismo. Sem 
PT e PSOL, o movimento teve o go-
vernador de São Paulo, João Dória, 
como a grande estrela.

>  Há quem garanta que, seja para qual lado 
pender, o MDB do deputado Walter Alves e o 
PSDB do presidente da Assembleia Ezequiel 
Ferreira seguirão juntos. 

>  O MDB tem 39 prefeitos no RN e o PSDB 31, 
com mais alguns a caminho. Quem conseguir 
atrair um deverá levar o outro.

CURTA E COMPARTILHE

 thaisagalvao.com.br

LÁ E LÔ

Em que a CPI da 
Covid incomodou o 
governo até agora?
-A CPI da Covid está ca-
minhando como já pre-
víamos: muitas ilações 
por parte da oposição, 
“estranhezas”, mas nada 
encontrará de desvio de 
recursos públicos. 

O afastamento de 
servidoras da Se-
sap significou o quê 

para a gestão?
-Eram duas servidoras 
valorosas e que tiveram 
papel muito importante 
dentro da Sesap na de-
finição das políticas de 
enfrentamento do coro-
navírus e gerenciamento 
das ações operacionais. 
Apesar de discordarmos 
de irregularidades por 
parte do Governo, temos 
que encarar com sereni-
dade as investigações.

Com o controlador  
Pedro Lopes

“Palavra da governadora: não haverá 
nenhum corte no programa do leite”
Fátima Bezerra | confira vídeo no Blog

“

pificado no Código Penal é o de 
ameaça, que ocorreu nesses dias; 
isso porque as pessoas extrapo-
lam nas críticas. O que você vê 
é um Jeferson com uma arma di-
zendo que vai fazer justiça e que 
quem estiver no meio vai tomar 
tiro. É ameaçador ao Poder, é 
ameaçador às pessoas, é incitador 
ao discurso de ódio, e isso é crime.  

NOVO - Hoje há clima para 
um impeachment ou con-
dições políticas para tal? 
E mais, é melhor para o 
país abrir um processo de 
impeachment ou espe-
rar o processo eleitoral? 
- A maior parte dos brasileiros 
está decepcionada com a políti-
ca faz tempo, não é de hoje. Até 
porque, com a atual situação eco-
nômica cada um está cuidando 
da sua vida, fazendo sacrifício 
pra comprar arroz com feijão ao 
invés de comprar fuzil, espero. 
Enfim, inflação comendo, gaso-
lina a 7 reais, o gás de cozinha a 
120, a maior parte das pessoas 
sem emprego sem perspectiva, 
olham pro governo e vêm um 
governo que não governa. Veja 
que estamos sentados aqui dis-
cutindo se o Supremo deve ser 

‘impeachado’ ou não. Todas essas 
crises foram criadas pelo próprio 
Bolsonaro. Nós colocamos, pela 
Constituição, uma única pessoa 
na República responsável por ini-
ciar o processo de impeachment 
de um presidente. Já é a terceira 
vez que o presidente da Câmara, 
ao perceber um clima político 
ou alguma construção, inclusive 
com pedido específico de impe-
achment de presidente, passa a 
viver a sua vida em cima disso.  
 
NOVO - O senhor é a fa-
vor ou contra a abertu-
ra de um impeachment? 
- Sou a favor. São 131 pedidos, 
e contando. São 131 alegações 
de cidadãos, de associações, de 
partidos de direita e esquerda. 
 
 
NOVO - Acha que o ano 
está perdido para o Con-
gresso em reflexo ao que 
está acontecendo no país? 
- O governo  perdeu a chance e 
hoje não tem mais condições de 
aprovar grandes revoluções seto-
riais ou grandes guinadas, como 
seria de hábito num governo. 
Se depender de mim, o sena-
do não vai topar mais nenhuma 
Medida Provisória pra privati-
zar empresa, pra regular setor.  

tem três aqui do outro lado tem 
seis disputando enfim não é tão 
não é tão claro quanto a tabeli-
nha do futebol mas o fato é que 
voltando ao que você diz eu te-
nho que fazer o meu trabalho 
qual é o meu trabalho. Eu me fir-
mar dentro do partido e dizer Eu 
sou aquele que do partido se des-
tacou e que vai para esta cadeira 
eu dar vai pra deputado eu estou 
colocado eu estou sentado para 
a cadeira do Senado não é por-
que eu quero é porque eu acho 
que faz parte da configuração da 
estratégia partidária ter Nathá-
lia e Mineiro para o federal para 
recondução mas dois três candi-
datos para fazer uma nominata 
boa para federal Isolda por me-
recimento todo e pelo fato de ela 
serem de terem eleito Francisco 
mais um dois três quatro quantos 
forem nomeado para o estadual. 
E eu que estou aqui no Senado 
tentar a minha recondução.

NOVO - Como avalia a 
condução que o governo 
federal faz da economia? 
- Eu acho que ela é extremamen-
te ideológica. Paulo Guedes é um 
financista máximo, absoluto. Ele 
quer que o país todo gire em tor-
no da bolsa de valores. Eu não 
tenho medo nenhum de enfrentar 
papo com empresário com uma 
visão que congregue a atenção 
social que você precisa dar para 
transformar um país, inclusive 
transformar as pessoas que estão 
na miserabilidade em consumido-
res. Ele acusa os outros dizendo 
que precisa fazer limpezas e en-
xugar, mas ele não fez nenhuma 
ação internament; o governo con-
tinua o mesmo, inchou com um 
monte de militar, inventou um 
monte de ministério, ou seja ficou 
uma coisa mais esculhambada do 
que era. Paulo Guedes é um fu-
racão do mal. Ele passa arruma a 
vida dele e dos amigos dele, mas 
vende as refinarias, os Correios, 
vende os gasodutos. Venderam 
todos os gasodutos da Petrobras 
e agora ela tá alugando os gaso-
dutos de volta.
 
Novo - O senhor se man-
tém pré-candidato à re-
eleição para o Senado? 
- Eu me elegi junto com a sena-
dora Fátima Bezerra seu suplen-

te antes que Dilma saísse sem 
voto tem voto que são os mes-
mos votos é a mesma coisa que 
dizer que o vice presidente não 
tem voto não teve voto. O vice 
governador teve voto. O vice se-
nador que é o suplente teve voto. 
Quem votou lá vi o meu nome e 
minha foto que agora na lei nova 
tem que ter a foto e em todos os 
materiais da campanha tinha lá o 
homenzinho suplente Jean-Paul 
Prates. Então não tem esse ne-
gócio. Na eleição de Natal. Foi 
o terceiro a maior votação do es-
tado depois dos 2 prefeitos das 
principais cidades eleitos os dois 
eleitos mas a terceira maior vota-
ção os negócio não voto não é. 
Então eu acho que tem legitimi-
dade por ter concorrido e testa-
do na eleição de Natal também 
favoravelmente. Acho que estou 
fazendo um trabalho razoável eu 
diria que bom porque tenho le-
vado o nome do Rio Grande do 
Norte em alta conta para os ce-
nários nacionais na área de eco-
nomia na área de projetos novos.  

Novo - Onde você acha que 
está agora no campeona-
to eleitoral dentro do gru-
po da governadora, nas 
oitava nas quase na final? 
- Os adversários às vezes você 
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VITICULTURA SUSTENTÁVEL, 
ORGÂNICA E BIODINÂMICA 

O MERCADO DE VINHOS 
NO BRASIL E NO MUNDO

GASTROBARES – UM 
CONCEITO QUE VEIO 
PARA FICAR!

VINHO DA SEMANA
ERATH OREGON 
PINOT NOIR 2018

por Rodrigo Lima
VINHO E GASTRONOMIA

Está cada vez mais pre-
sente no vocabulário dos 
enófilos o emprego das 
expressões Viticultura Sus-
tentável, Orgânica e Biodi-
nâmica. Mas você conhece 
as diferenças? Uma viní-
cola sustentável busca um 
consumo mais consciente 
de recursos naturais, des-
carte correto de resíduos e 
uso alternativo de recursos 
que podem afetar negati-
vamente o meio ambiente. 
Nenhuma prática é vetada. 

Nas vinícolas orgânicas 
ou biológicas os sistemas 
de produção são susten-
táveis e não permitem o 
uso de produtos químicos 
sintéticos, que são prejudi-
ciais a saúde humana, bem 
como ao meio ambiente. 
Assim se veda o uso de va-
riados tipos de fertilizantes 
e agrotóxicos sintéticos e 
de organismos genetica-
mente modificados. A pre-
ocupação não é só com a 
produção, considera-se o 
solo e a água, e também 
o meio ambiente, que é 
entendido como um orga-
nismo vivo que precisa se 

manter saudável.
Na viticultura Biodinâ-

mica o conceito considera 
e respeita as relações entre 
os diversos seres vivos pre-
sentes no dia a dia do agri-
cultor, incluindo as forças 
cósmicas, relacionadas à 
lua, ao sol e aos planetas 
que influenciam na prática 
agrícola. O campo é con-
siderado um organismo 
integrado, estabelecendo 
assim uma relação mais 
ética com o meio ambiente. 
É necessário integrar todos 
os elementos ambientais 
agrícolas, como culturas 
do campo e da horta, pas-
tos, fruticulturas e outras 
culturas permanentes, 
florestas e mananciais hí-
dricos. Este estilo de agri-
cultura visa utilizar tudo 
natural, não sendo permi-
tido utilizar adubos nitro-
genados minerais, pestici-
das sintéticos, herbicidas e 
hormônios de crescimento. 
Para atender a demanda, 
eles utilizam os preparados 
biodinâmicos (compost), 
uma ferramenta que fun-
ciona como adubo.

O Brasileiro nunca consumiu tanto vinho como no último ano, em 
plena pandemia. Em média, foram 2,78 litros de vinho per capita, 
o que representa um aumento de mais de 30% em relação a 2019. 
O resultado mostra que ao todo foram 501 milhões de litros, contra 
383 milhões no ano anterior, um valor nunca atingido na história. 
Ao considerar todos os países da América Latina, o Brasil ficou ape-
nas atrás da Argentina.

No mundo, de acordo com o mais recente relatório da OIV – 
Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Portugal segue 
como o país com o maior consumo per capita de vinhos no mundo. 
Segundo o levantamento, que considera dados de 2020, cada portu-
guês consumiu 51,9 litros de vinho no ano passado, o equivalente a 
69 garrafas de 750ml. Em segundo lugar vem os Italianos, com 46,6 
litros por pessoa, seguido dos franceses, que consumiram 46 litros.

Quem procura por novidades nos car-
dápios de bares e botecos já pode co-
memorar. Os Gastrobares, que fazem 
sucesso por São Paulo, Nova York e ci-
dades Europeias estão chegando  a Natal 
para incrementar as opções disponíveis 
na cidade. O conceito deles é bastante 
simples: oferecer diversas opções de co-
midinhas e pratos gourmets sem perder 
aquele clima descontraído de bar. Entra-
das e petiscos feitos com alimentos se-
lecionados, pratos característicos da alta 
gastronomia a preços mais acessíveis e 
ambientações inusitadas são algumas 
das características destes Gastrobares. 
Opções já temos várias e novos negócios 
estão sendo desenvolvidos e inauguram 
em breve. Algumas dicas são: 
@sigaseverina @meiaduziagastrobar 
@manarypraiahotel

Notas  de Prova: No visual 
vermelho rubi; apresenta aro-
mas clássicos de cereja pre-
ta, ameixa e groselha que se 
misturam com notas de anis e 
sândalo. No paladar destaque 
para sabores à ameixa e cere-
ja. Intenso, persistente, com 
taninos macios, tornando o 
vinho muito equilibrado e 
elegante. Chateau Ste. Michel-
le – USA – Grand Cru Impor-
tadora – R$ 249,90



Segunda-feira, 13 de setembro de 2021 www.novonoticias.com.br7 GASTRONOMIA

A gastronomia abre espaço 
para mais uma opção de gran-
de qualidade na cidade de Natal. 
Com um cardápio diversificado, 
o Bife Bar chegou na capital poti-
guar há pouco mais de dois meses 
graças à visão empreendedora do 
mineiro, radicado em Luxembur-
go, Steve Kinech, que aproveitou 
a experiência vivida no pequeno 
país europeu para instalar em Na-
tal um ambiente aconchegante e 
sofisticado, rico em sabores. 

A ideia de empreender no 
Rio Grande do Norte surgiu du-
rante uma viagem turística, quan-
do Steve conheceu Natal e o am-
biente multicultural que é Ponta 

Negra. A ideia inicial era de que 
o restaurante fosse especializado 
em carnes, mas ao notar que já 
haviam muitos outros empreen-
dimentos trabalhando esse tipo 
de cozinha, ele resolveu investir 
em um conceito culinário que já 
conhece e sabe que na capital po-
tiguar ainda não é tão explorado. 

“O meu projeto inicial era ou-
tro. Mas quando vi que ia copiar 
outro restaurantes eu falei: ‘não. 
Eu sou de Luxemburgo, vizinho 
à França, nossa culinária padrão 
é francesa’. Então eu decidi fazer 
uma cozinha francesa e mediter-
rânea, mas ainda sim vamos adi-
cionar carnes”, diz Steve Kinech, 

proprietário do Bife Bar. 
Um dos diferenciais do res-

taurante é deixar o cliente à von-
tade também na hora de fazer o 
pedido. Sem a proposta de um 
cardápio fixo, os visitantes po-
dem montar o prato da maneira 
que achar mais agradável, po-
dendo optar pelo molho, acom-
panhamentos, proteínas, massas 
e toda a sorte de variedades de 
sua preferência. Tudo isso com a 
excelência da tradicional técnica 
francesa, e o alto padrão de quali-
dade que o público sempre gosta 
de ver, desde a compra dos insu-
mos e o serviço ofertado.  

Bife Bar traz 
cozinha francesa e 
mediterrânea para o 
cardápio natalense 

Com o recente início de ativi-
dades, o Bife Bar está aos poucos 
implantando todos os serviços 
que pretende ofertar ao públi-
co em Natal. Uma novidade que 
está chegando é o “After Work”, 
que na tradução literal pode ser 
chamado de “pós-trabalho”, um 
serviço muito comum na Europa, 
normalmente nas quintas-feiras, 
mas que no Brasil ainda não é tão 
explorado. Nele o cliente paga um 
valor predefinido e pode aprovei-
tar um cardápio diferenciado, com 
bebidas e petiscos selecionados 
pela casa, e pode aproveitar atra-

ções musicais, que comumente é 
um DJ.  

O espaço do Bife Bar também 
deve ser ofertado para a realização 
de eventos privados. Pacotes pre-
definidos com menus personaliza-
dos estarão disponíveis para co-
memorações exclusivas.  

Um serviço já famoso nos res-
taurantes locais, o “happy hour” 
também não ficará de fora no Bife 
Bar. Contudo, ele também deve 
ter um diferencial, que é a oferta 
com tempo ilimitado, sem hora 
para acabar. Um happy hour sem 
previsão.

NOVIDADES NOS SERVIÇOS 

Steve Kinech, mineiro radicado em Luxemburgo, 
proprietário do Bife Bar
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SABIA QUE A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS APROVOU 
O TEXTO-BASE DE NOVO 
CÓDIGO ELEITORAL?

COSTA NETO,

As discussões políticas e eleitorais estão a todo 
vapor em nosso país com vistas às eleições gerais 
do ano de 2022 que se aproximam, especialmente 
considerando o momento de polarização política 
que estamos vivenciando.

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-ba-
se do novo Código Eleitoral na última quinta-fei-
ra, 09 de setembro de 2021, cuja redação possui 
quase 900 (novecentos) artigos e diversas refor-
mulações tanto para as eleições em si, quanto para 
a legislação partidária.

A tramitação desse Projeto de Lei deve ser 
acompanhada de perto por todo cidadão e cidadã, 
visto que a aplicabilidade da nova norma para as 
eleições do próximo ano depende da conclusão 
do processo legislativo ainda no mês de setembro, 
considerando o princípio da anualidade eleitoral. 

Desse modo, é de fulcral importância que se-
jam feitas algumas considerações iniciais ao texto-
-base, ora aprovado, principalmente no que con-
cerne a necessária aprovação de um novo Código 
Eleitoral, posto que o atual apesar das alterações 
sofridas remonta ao ano de 1965, ou seja, está ul-
trapassado quando se compara a sua redação com 
a realidade vivenciada nas eleições atuais.

As alterações, ora analisadas, são as que cons-
tam do texto-base aprovado, as quais não necessa-
riamente estarão previstas no texto final, de toda 
sorte se verificam mudanças significativas, tais 
como a previsão das ditas candidaturas coletivas, 
as quais já vinham ocorrendo na prática. O texto 
sob análise também demonstra preocupação com 
as pesquisas eleitorais e a influência que possuem 
no pleito, razão pela qual veda a divulgação delas 
no dia anterior ao pleito e no próprio dia da vota-
ção, assim como obrigam os institutos a apresen-
tarem seus percentuais de acertos em pesquisas 
nas últimas eleições.

Destaca-se, ainda, como importante as mu-
danças nos processos de prestações de contas, os 
quais são considerados processos administrativos, 
entendimento que já era defendido por determina-
dos tribunais e juristas, bem como reduz o tempo 
de apreciação desses processos de 5 (cinco) anos 
para 3 (três) anos. Além disso, alteram-se também 
determinadas regras de fidelidade partidária, in-
clusive atingindo as chefias do Poder Executivo e 
não apenas os parlamentares.

Inseriu-se, ainda, normas que tratam de com-
bate a divulgação de fake News robustecendo en-
tendimento já defendido pelos tribunais eleitorais 
ao redor do país e autoriza a Justiça Eleitoral que 
suspendam os perfis identificados como robôs 
com atuação nas redes sociais relacionadas aos 
pleitos. Além dessas novidades legislativas, não 
se pode esquecer, da polêmica relacionada a dita 
“quarentena” de cinco anos para os policiais que 
foram disputar vaga eletiva, a qual abarcava ante-
riormente também militares, juízes e membros do 
Ministério Público. Vocês já estavam sabendo des-
sas possíveis mudanças na Lei Eleitoral? 

Advogado do Carvalho, Costa, 
Guerra & Damasceno Advocacia, 
professor universitário e mestre 
em Direito pela UFRN

Foto: Carlos Azevedo/Novo

Brasil chega ao menor número de mortes por covid-19  desde Novembro de 2020

A semana epidemiológica encer-
rada no sábado passado (11), trouxe 
um dado animador para os brasilei-
ros: o menor número de mortes por 
Covid-19 desde novembro do ano 
passado. Nos últimos sete dias, se-
gundo o relatório divulgado neste 
domingo pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass), 
foram registradas 3.196 vítimas da 
infecção pelo novo coronavírus. 

Outro número que vale a pena 
destacar é a média móvel de novos 
casos de Covid-19 no Brasil, que é 
o menor desde o dia 21 de maio. Se-
gundo o relatório do Conass, a mé-
dia é de 15.771, enquanto que em 

maio foi de 15.310. 
Um dia importante para puxar 

a média para baixo foi o domingo, 
quando foram contabilizadas 293 
mortes e 10.615 novos casos da do-
ença em todo o território brasileiro. 

A diminuição dos efeitos da pan-
demia no país é creditada ao avanço 
da vacinação. Segundo o consórcio 
de veículos de imprensa, que usa 
como base os dados das secretarias 
estaduais de saúde, mais de 210 mi-
lhões de doses de vacina contra a 
Covid-19 já foram aplicadas no Bra-
sil. Mais de 73 milhões de pessaos já 
foram completamente imunizadas 
no país. Esses dados representam 

quase 140 milhões de brasileiros va-
cinados com pelo menos uma dose 
da vacina.  RN tem mais de 60% da 
população vacinada e 32% comple-
tamente imunizada.

Corrida da vacina no RN
Rio Grande do Norte, quase 2,2 

milhões de pessoas já foram vaci-
nadas contra a Covid-19 com pelo 
menos uma dose. Isso equivale a 
61,48% da população do Estado. Os 
potiguares completamente imuni-
zados, seja com duas doses ou com 
dose única, chegam a 1,137 milhões, 
correspondendo a 31,95% da popu-
lação estadual.

A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública do Estado do Rio Grande do 
Norte (Sesap-RN) está recomendan-
do aos municípios potiguares a vol-
tarem ao intervalo de 85 dias entre a 
primeira e a segunda dose da vacina 
Oxford/AstraZeneca. 

O motivo para a alteração é o de-
sabastecimento da vacina no país, que 
tem provocado atraso no esquema va-
cinal de milhares de pessoas em todo 
o Brasil. Atualmente, o RN tem um 

estoque de 11.690 doses dessa vacina, 
sendo 3.660 doses de reserva técnica e 
outras 8.030 destinadas para D2. 

Dado esse cenário de escassez de 
imunizantes, a Sesap reforça a neces-
sidade de antecipar a segunda dose de 
doze para oito semanas, apenas nos ca-
sos em que os municípios tenham em 
estoque a quantidade suficiente para 
manter a vacinação sem atrasos na imu-
nização. Para tal, é preciso que as admi-
nistrações municipais observem e ajam 

conforme o recebimento de doses com 
base no número de pessoas a vacinar.

O déficit de doses da vacina Oxx-
ford/AstraZeneca foi anunciado pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 
dia 3 e setembro, que avisou que fica-
ria duas semanas sem entregar o imu-
nizante para o Ministério da Saúde, 
em decorrência do atraso na entrega 
do Ingrediente Farmacêutico Ativo 
(IFA), que é o componente básico 
para a produção da vacina.

Efeito vacina: Imunização 
avança e Brasil diminui casos 
e mortes pela Covid-19 

Sesap orienta volta do 
intervalo de 85 dias entre 
doses da AstraZeneca 

SEGUNDO O RELATÓRIO DIVULGADO NESTE DOMINGO PELO CONSELHO 
NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS), FORAM REGISTRADAS 3.196 
VÍTIMAS DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS
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Crico Félix e Everton Barbosa nos 
festejos pelos 10 anos de amor

Frajola e Luan Estilizado juntos em “Nunca Deixou de Ser 
Eu” o novo sucesso da banda Magníficos

UM CHARME

É O AMOR

FEAT

A FAVORITA

Um verdadeiro oásis na Pipa, o Mirante de Pipa se tornou um dos 
lugares mais charmosos para se hospedar na praia mais badalada 
do RN. Com diversas opções de chalés com hidro privativa, além 
de quatro casas e um atendimento espetacular na única área verde 
do centro de Pipa. Além disso, os hóspedes tem acesso ao Mirante 
Sunset Bar, o melhor point para contemplar o por do sol na região. 
E uma super novidade para quem amada uma festa, Luan Estiliza-
do vai comandar um super show no local com direito a open bar 
no dia 08 de janeiro. Vai ser incrível!

DIEGO NEGRELLOS
@diegonegrellos

Cristiano Félix e Éverton Barbosa reuniram os mais chegados numa 
celebração ao amor. O casal querido desta coluna comemorou 10 anos 
de união na última sexta-feira no Thomé Galeria e Bistrô. Muitos brin-
des, gente bonita e alegria foram os principais ingredientes da noite.

A Banda Magníficos acaba de gravar o clipe de sua nova música 
“Nunca Deixou de Ser Eu” com a participação de Luan Estilizado. 
Com lançamento marcado para o dia 24 de setembro, o vídeo tem 
como cenário os principais pontos turísticos de Campina Grande.

Dia Nacional da Cachaça destaca a Matuta por seu processo de 
produção e produtos de alta qualidade O Dia Nacional da Cachaça 
ou simplesmente Dia da Cachaça é celebrado hoje, 13 de setem-
bro. Esta é uma bebida com uma carga simbólica muito grande 
para a cultura e identidade brasileira. Trata-se de uma das bebidas 
destiladas de maior consumo a nível mundial, com destaque para 
a Cachaça Matuta, premiada por sua qualidade e processos de pro-
dução, no Engenho Vaca Brava, em Areia-PB. Seja na garrafa ou na 
latinha, a Cachaça Matuta tem um sabor inconfundível.

Rogéria Noga, nefrofologista e coordena-
dora da Central Estadual de Transplantes do 
RN, esclarece como é realizado o procedi-
mento para a realização da doação de órgãos: 
“Clinicamente, o médico fez o diagnóstico de 
morte encefálica. Após seis horas, um neu-
rologista avalia o paciente para confirmar o 
diagnóstico de morte encefálica. Depois desse 
procedimento, é realizado um exame confir-
matório, podendo ser um eletroencefalogra-
ma ou doppler transcraniano, que vai  con-
firmar que não há atividade cerebral. Após 
esse exame, é fechado o protocolo de morte 
encefálica. Ou seja, o paciente faleceu. O cé-
rebro dele não funciona mais. Nesse momen-
to, é realizado a entrevista com a família para 
comunicar o diagnóstico e saber se é possível 
fazer a doação. O familiar responsável assina 

um documento concordando com a doação.” 
Logo após essas etapas, uma equipe cap-
tadora, composta por cirurgiões, irá ava-
liar o paciente e proceder com a captação 
dos órgãos, que são encaminhados para o 
Sistema Nacional de Transplantes (SNT), 
onde é inserido numa lista e no ranking 
para saber quem receberá os órgãos doados. 
Além da equipe que realiza o diagnóstico 
de morte encefálica, da equipe de captação, 
há uma equipe transplantadora, com dife-
rentes profissionais para não haver viés, to-
talizando três equipes envolvidas no pro-
cesso de doação e transplante de órgãos. 
No Rio Grande do Norte é realizado transplan-
te de córneas, rins, medula óssea e, em 2020, o 
estado conseguiu o credenciamento para trans-
plante cardíaco.

Quem pode doar?

No Brasil, o mês de setembro, 
além da prevenção do suicídio, é 
dedicado também à conscienti-
zação da doação de órgãos e te-
cidos. Neste ano, a luta é ainda 
mais forte por causa da alta de-
manda e do aumento na fila de 
espera por transplantes devido à 
pandemia do novo coronavírus. 
De acordo com a Sesap (Secretaria 
de Saúde Pública do Rio Grande do 
Norte), o estado registrou uma que-
da significativa no número de doa-
dores, principalmente por causa da 

alta taxa da recusa familiar, que era 
de 48% em 2019, e subiu para 74%.

Em todo o Brasil, o tipo de 
transplante mais afetado foi o de 
córnea, que ficou suspenso até 
o mês de setembro de 2020, por 
ordem de uma portaria do Minis-
tério da Saúde. Segundo a coorde-
nadora da Central de Transplan-
tes do RN, Rogéria Noga, nosso 
estado foi o quarto do Nordeste 
em notificação de possíveis doa-
dores de córneas, mas a negativa 
das famílias impossibilitou grande 

parte desses transplantes.
Segundo a Central de Trans-

plantes, dentre os 25 que es-
tavam aptos a doar, conforme 
critérios médicos, 19 recusaram 
realizar a doações de seus fami-
liares. Esse fator impactou di-
retamente para a redução dos 
transplantes e, consequente-
mente, no salvamento de vidas. 
Atualmente, 350 pessoas aguar-
dam por um transplante de cór-
nea, e 240 por um transplante re-
nal no Rio Grande do Norte.

Produtores e artistas interes-
sados em contar com incentivos 
fiscais através da Lei Municiapl 
Djalma Maranhão de Incentivo à 
Cultura para os seus projetos cul-
turais têm até o próximo dia 15 de 
setembro para inscrevê-lo no pro-
grama da Prefeitura do Natal.

A Comissão Normativa da Lei in-
forma que não haverá prorrogação. 
A decisão de não prorrogar o prazo 
de inscrição de novos projetos foi 
tomada após reunião da Comissão, 
no último dia 2, apara analisar um 

pedido feito por produtores locais 
de alterar o recebimento de pro-
postas para uma data mais adiante. 
Os formulários devem ser enviados 
para o email leidjalmamaranhao@
outlook.com.

A renúncia fiscal para a tempo-
rada 2021 é de pouco mais de 11 
milhões reais. O Programa Djalma 
Maranhão também está com mu-
danças, como a liberação do limite 
de teto para projetos voltados es-
pecificamente para o bairro his-
tórico da Ribeira. Outra aletração 

diz respeito ao número máximo de 
projetos por proponentes, que é de 
quatro ou até 2% do vcalor da re-
núncia fiscal.

A novidade é que não haverá 
limitação individual para projetos 
ligados a restauração e requalidifca-
ção de imóveis, públicos ou priva-
dos, que sejam tombados Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Outras informa-
ções podem ser obtidas no blog 
da Fundação Capitania das Artes 
(http://blogdafuncarte.com.br/).

Setembro verde: 
a vida continua

Prazo para inscrição da 
Lei Djalma Maranhão se 
encerra no dia 15

ALTA DEMANDA E AUMENTO NA FILA DE ESPERA POR TRANSPLANTE DE 
ÓRGÃOS É INTENSIFICADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. 
NEGATIVA DA FAMÍLIA É O MAIOR ENTRAVE PARA DOAÇÃO

COMISSÃO NORMATIVA DA LEI NÃO ACATOU SOLICITAÇÃO DE 
PRODUTORES CULTURAIS PARA PRORROGAR ENTREGA DE PROPOSTAS 
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DESCONTROLADO

FGTS

SÉRIE B

SEM PÚBLICO

17 DE SETEMBRO

LEONARDO BEZERRA

SEGUNDA DIVISÃO I

 RESPONSABILIDADE

SEGUNDA DIVISÃO

“ PRIMEIRO TEMPO “ JÁ FOI

Marcos LopesEM CAMPO

Os indícios são de descontrole administrativo no América. As coi-
sas caminham dentro da normalidade no futebol mas fora dele pa-
rece que não. Primeiro foi o uso indevido de quase 100% da  verba 
que a CBF destinou para o futebol feminino e que foi usada para 
outros fins. Agora é a questão do Imposto de Renda que segundo 
o meia Leilson, o clube desconta mas não recolhe, o que fez com 
que Leilson e outros atletas que passaram pelo América esteja en-
frentando problemas com o Leão. 

Funcionários que pedem si-
gilo afirmam que o Améri-
ca não deposita o FGTS do 
pessoal. Segundo a denúncia 
feita por um funcionário com 
quase uma década de clube “ 
não tenho nada na conta do 
FGTS”. Com a palavra o pre-
sidente Ricardo Valério.

Conselho Técnico da Segun-
da Divisão reunido na CBF 
definiu que a Série B terá vol-
ta do público para todos os 
clubes quando 80% das cida-
des forem liberadas. Cruzeiro 
segue autorizado a ter torci-
da no estádio amparado por 
uma liminar. 

19 dos 20 clubes da Série A 
fecharam com a CBF e não 
querem a volta do público aos 
estádios, pelo menos neste mo-
mento. Apenas o Flamengo foi 
contra e disse em nota oficial 
que a “CBF e nem os clube tem 
poderes para definir a volta do 
torcedor aos estádios”. 

Governo do RN autorizou volta 
do público ao futebol com 30% 
da capacidade máxima dos es-
tádios. A medida que entra em 
vigor no próximo dia 17 vale 
para competições promovidas 
pela FNF. Neste primeiro mo-
mento a Segunda Divisão, Sub-
19 e Estadual Feminino.

O ex-presidente falou sobre a denúncia do meia Leilson, contra-
tado na gestão dele e sobre dívidas com a Receita Federal e disse 
que “até o  o inicio da  pandemia todos os impostos estavam sendo 
recolhidos, inclusive parcelamos alguns débitos que estavam em 
aberto e que eram  de outras gestões.Com a  pandemia o Gover-
no prorrogou prazo para o pagamento dos impostos, Quando o 
Governo voltou  voltou a cobrar eu não estava mais lá e não sei se 
foram pagos”.

Na terça-feira (14) pelo grupo B jogam Visão Celeste x Riachuelo 
no Barrettão e Palmeira x Alecrim no Nazarenão.  Lembrando 
que apenas o campeão garante vaga na Primeira Divisão de 2022. 

É a palavra que melhor define a gestão de Bira Marques na presi-
dência do ABC. Bira levou para a gestão do clube o modelo que 
adota na empresa dele. Equilibrou as finanças, mantém salários, 
acordos e obrigações em dia. Se quer ou vai permanecer à frente 
do clube só ele pode decidir, mas  para o ABC Futebol Clube, 
tem sido um presidente exemplar.

Bola rolando a partir de hoje para a Segunda Divisão do Estadual 
que em tese será uma das mais disputadas dos últimos anos. Hoje 
tem o clássico Baraúnas x Mossoró no Nogueirão e Potyguar x 
Parnamirim no Bezerrão, jogos valendo pelo grupo A.

Agora ABC e América tem o “segundo tempo” do primeiro mata 
mata em busca do acesso. No Frasqueirão, o alvinegro pega o Re-
trô e o Ampérica enfrenta o Itabaiaba no Etelvino Mendonça.

No primeiro confronto da 
Série D do Campeonato Brasilei-
ro, o América recebeu o Itabaia-
na-SE na tarde do último sábado 
(11), na Arena das Dunas. O jogo 
terminou empatado em 1 a 1. 
Com o resultado, o duelo segue 
em aberto para o jogo de volta. 
Os sergipanos abriram o pla-

car logo aos sete minutos. Tés-
sio cruzou da esquerda, a bola 
atravessou a pequena área e 
Ramon apareceu do outro lado 
para completar para as redes.  
Na marca dos 12 minutos, o 
América conseguiu o empa-
te com Alvinho. Felipe Recife 
falhou e Esquerdinha recebeu 

na frente para servir o com-
panheiro e deixar tudo igual. 
O jogo da volta está marcado 
para o próximo domingo, dia 19, 
no Estádio Etelvino Mendonça,-
na cidade de Itabaiana, em Sergi-
pe. Caso haja um novo empate, o 
jogo será decidido nos pênaltis.

Rodada de empates 
para os times potiguares
AMÉRICA E ITABAIANA-SE FICAM NO EMPATE NO PRIMEIRO JOGO 
DO MATA-MATA DA SÉRIE D; E ABC EMPATA COM O RETRÔ-PE, NA 
ARENA PERNAMBUCO 

Decisão da vaga fica para próximo domingo após empate do América com Itabaiana

Se empatar no segundo confronto, ABC decidirá jogo com Retrô nos pênaltis 

Fotos: Gabriel Leite/Universidade do Esporte

O ABC empatou por 1 a 1 com o Re-
trô-PE, neste domingo (12), na Are-
na Pernambuco, no jogo de ida da se-
gunda fase da Série D do Campeonato 
Brasileiro. Os gols da partida foram 
marcados por Negueba e Neilson. O con-
fronto decisivo de volta acontece no pró-
ximo domingo, dia 19, no Frasqueirão. 
O ABC saiu na frente no placar. Aos 43 
minutos do segundo tempo, Negueba 

conseguiu superar o goleiro Jean. An-
tes, o arqueiro do Retrô defendeu um 
pênalti de Wallyson e uma boa finaliza-
ção de Negueba. E aos 51, Neilson em-
patou a partida cobrando penalidade.  
Em caso de novo empate, independente 
do placar, o confronto será decidido nos 
pênaltis. Quem vencer avança para as oi-
tavas de final e enfrenta o vencedor de Pe-
narol-AM x 4 de Julho-PI.

ABC cede empate ao Retrô-PE 
no último lance do jogo
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