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 LEIA AGORA

  O empresário Flávio Rocha e o 
ex-presidente Michel Temer jantaram, 
juntos, esta semana, em São Paulo.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

  Natalense Arthur Muniz está há oito 
anos em São Paulo, onde vem se 
destacando na área de gastronomia.

PÁGINA 13

SIMONE
SILVA

 Vendo hoje parte da mídia 
endeusando o técnico Cuca, do 
Atlético/MG, só faço dar risadas.

 Muitas reclamações sobre a 
escuridão na Redinha e no trecho 
entre a Ponte de Igapó e o túnel. 

PÁGINA 16 PÁGINA 8

PEDRO
NETO

LUIZ
ALMIR

GERAL. 11 |  Serão ofertados , gra-
tuitamente, atendimentos médi-
cos nas áreas de clínica médica, 
odontologia, ginecologia e der-
matologia, bem como testes de 
saúde, como aferição de pressão 
arterial e de glicemia capilar, exa-
mes de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, exame sorológico 
de covid-19 e avaliação nutricio-
nal. Evento inclui, ainda, ativida-
des cívicas, com apresentação de 
banda de música, o� cinas de culi-
nária japonesa e o� cina de nós.

ECONOMIA. 7 |  Amaro Sales des-
tacou, nesta quinta-feira 2, o papel 
estratégico que o estado tem desem-
penhado no Brasil, como líder em 
geração de energia eólica.

POLÍTICA. 6 |  O vereador Robério 
Paulino participou do protesto em 
frente à sede da STTU, em Natal, pa-
ra cobrar a manutenção da gratuida-
de do “circular”, que passa na UFRN.

Marinha promove 
Ação Cívico-Social no 
município de Touros, 
nesta sexta-feira

Presidente da FIERN 
pede avanços na 
legislação da eólica

Robério Paulino: 
“Estudantes precisam 
do circular gratuito” 

Oito municípios receberão investimento 
de R$ 110 milhões em energia solar no RN
CIDADES. 9 | Governo do Estado está agilizando procedimentos de concessão de licenças ambientais e segurança jurídica. Empresa Atua Energia vai 
investir em oito plantas de geração solar distribuídas em Assú, Acari, Caicó, Alto Rodrigues, Governador Dix-sept Rosado, Baraúnas, Jucurutu e Apodi

TENENTE MARIA CLARA/MB

Lei de federações 
partidárias em risco

Últimas da Política

Ficou nítido, Cipriano

F oram encaminhados ao 
STF documentos que re-
forçam pedido de anulação 

da Lei 14.208/2021, PÁGINA. 3

Secretário Cipriano Maia levou 
claque para aplaudi-lo, depois 
do depoimento na CPI da Covid.

Acesso aos atendimentos e serviços ofertados ocorrerá mediante a retirada de fi chas limitadas, distribuídas no local 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Fernando Mineiro acusa deputado Kelps 
Lima de vazar informações sigilosas
POLÍTICA.3 | Deputado Kelps Lima acusou secretário da Saúde, Cipriano Maia, de fazer “Pix” de quase R$ 5 milhões 
ao Consórcio Nordeste e foi rebatido pelo gestor de Projetos e Articulação Institucional, Fernando Mineiro (FOTO).
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O empresário Flávio Rocha, o ex-
-presidente Michel Temer e o 
presidente da Esfera Brasil, João 

Camargo, jantaram esta semana. 
Sim, estava gostoso e, sim, estava 

agradável. Melhor do que o conteúdo 
das declarações abertas, um tanto in-
sossas e sem graça.

Empresários gostam desses rega 
bofes com ex-presidentes, especial-
mente homens como Michel Temer, 
cujo protagonismo vem sendo estica-
do por um presidente da República 
desesperado em se manter no poder.

Mas como o atual governo é uma 
janela de oportunidades enquanto es-
tiver aberta, segue o que poderíamos 
chamar de “jogo das cadeiras” ou das 
privadas.

As crianças dançam ao redor delas 
embaladas por um som qualquer e, 
quando a música para de repente, ven-
ce quem conseguir sentar.

Quem não conseguir, sai do jogo  e 
leva uma cadeira (uma privada) con-
sigo. E assim continua até que sobre 
apenas um participante, uma cadeira 
ou uma privada. 

No � m do jantar, como capturou a 
colunista Mônica Bérgamo, da Folha, 
os empresários, reunidos pelo grupo 
Esfera brincaram com a possibilidade 
de Michel Temer, o convidado da noite, 
ser ele próprio o próximo ministro da 
Fazenda.

Pronto,, estava feito o serviço, 
aquela coisa pastosa ou às vezes res-
secada que muitos desovam como se 
fosse um feto. 

Ao que Temer respondeu, com hu-
mildade, precisar aprender a “somar, 
diminuir, dividir e multiplicar” antes 

que essa ideia se materializasse. 
Para variar, o conteúdo das conver-

sas ali foi menos interessante do que o 
cardápio, que costuma ser muito bom.

Em resumo, Temer disse que Lula 
não é uma ameaça ao capital, só quan-
do quer agradar a militância, como re-
centemente fez no caso da Nicarágua, 
regime autoritário de esquerda poupa-
da por ele.

Sobre temas mais indigestos - o 
desastre que é o governo Bolsonaro -, 
pegou leve.

Disse que o presidente vinha dan-
do bem “sequência” ao governo dele, 
mas foi atropelado pela pandemia.

Depois de elogiar Dória, Temer 
criticou Sérgio Moro e ironizou Ciro 
Gomes ao dizer que ele representa a 
quinta via, uma vez que concorreu três 
vezes e perdeu e será candidato nova-
mente em 2022, a quarta vez.

Barriga cheia e bebida boa deixam 
qualquer piada engraçada, desde que 
ninguém ali tenha realmente compro-
misso com nada, exceto com os seus 
próprios rendimentos.

Temer não foi um mau presiden-
te, considerando a situação em que 
assumiu o país. Mas tanto ele como 
os demais convivas do jantar elegante 
sabem o risco que o país corre.

E, portanto,o risco que  seus negó-
cios correm com a explosão da dívida 
pública pela via dos péssimos gastos 
do governo na tentativa enlouquecida 
de reeleger Bolsonaro.

Entendem esses senhores que 
desmontar essa bomba � scal levará 
tempo e acarretará prejuízos para toda 
uma década. A esta altura, o jantar  es-
coou pelo ralo.

A janta já foi para o ralo

OCDE
Segundo a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que o Brasil 
tanto deseja integrar, mas não con-
segue,  para cerca de 30 países que já 
divulgaram o PIB no período, pou-
cos fecharam no vermelho, como 
México, Indonésia e Japão.

Brasil
No caso do Brasil, bem, a situa-

ção é singularmente difícil. Aqui, o 
PIB caiu 0,1% no terceiro trimestre 
em relação aos três meses anterio-
res, segundo o IBGE, mantendo o 
indicador do � m de 2019 e começo 
de 2020. 

Ou seja, 3,4% abaixo do ponto 
mais alto da atividade na série histó-
rica, no primeiro trimestre de 2014.

Serviços
No caso do setor de serviços, a 

recuperação não foi su� ciente para 
acionar o crescimento do país no 
terceiro trimestre deste ano, já que 
o PIB registrou queda de 0,1% em 
comparação com o segundo tri-
mestre, e sofreu com os impactos da 
in� ação e da instabilidade � scal, que 
prejudicam a atividade econômica.

Mesmo assim, com o avanço da 
vacinação contra covid-19 e a conse-
quente  reabertura da economia, as 
famílias passaram a consumir me-
nos bens e mais serviços. Normal: 
vamos � car pobres, mas bonitos. 

Hipocrisia
Apesar das mesuras e gentilezas 

entre Davi Alcolumbre e o agora 
mais novo ministro do STF, André 
Mendonça, o terrivelmente evan-
gélico e novo cabeludo da Corte, o 
senador está se sentindo traído pela 
votação, a mais apertada para uma 
sabatina do gênero da história.  

E, de fato, para quem teve a paci-
ência de acompanhar o interrogató-
rio, viu que Mendonça nadou de bra-
çada em seu festival de hipocrisia. 

Quem ele será no futuro, isso 
nem Bolsonaro ou o pastor Malafaia 
sabem.

Incógnita
Sabe-se que no passado, as in-

dicações do PT ao Supremo, que 
foram muitas nos governos Lula e 
Dilma, renderam in� nitas dores de 
cabeça ao partido e a sua governa-
bilidade . 

 Com Bolsonaro não será dife-
rente quando todos ao seu redor 
conseguirem o que querem e ele � -
car pelo caminho, já que todos man-
datários um dia � cam. 
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O exame uni� cado da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) é considerado o ‘bi-

cho-papão’ por muitos estudantes 
de Direito que pretendem advogar. 
Não é à toa que o exame é temido, 
pois uma média de 80% dos candi-
datos são reprovados.

A prova, cercada de mistérios, 
é dividida em duas etapas: objetiva 
de 100 questões, e a parte prático-
-pro� ssional, onde o bacharel deve 
elaborar uma peça (uma petição es-
crita) de acordo com um caso jurí-
dico hipotético, além de responder 
cinco questões sobre determinada 
área que optar (constitucional, ci-
vil, penal, tributário, trabalhista,). A 
organização do Exame é feita pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), e 
acontece três vezes por ano.

E foi pensando neste temido 
Exame, que deixa o estudante com 
os nervos à � or da pele, que o advo-
gado Luiz Gomes está promoven-
do, nesta sexta-feira 3, das 15 às 18 
horas, no Eco Auditorium (anexo 
ao Escritório L. Gomes Advogados), 
o encontro O Segredo do Exame da 
Ordem: Estratégia, Lógica e Con-

trole Emocional. 
A ideia, segundo explica Luiz 

Gomes, é mostrar que a prova da 
OAB precisa ser encarada com 
segurança emocional. “Além do co-
nhecimento do conteúdo, domínio 
das características que revestem as 
avaliações, os aspectos emocionais 
precisam ser considerados e venci-
dos, e é importante que haja calma 
e serenidade durante o Exame”, 
comentou.

Durante o encontro, que con-
tará também com a participação 
dos juristas Priscila Bezerril, Flávio 
dos Anjos e Paulo Lopo Saraiva, 
serão respondidas ainda as ques-
tões: “Qual o segredo do Exame de 
Ordem? Como você encara esse 
desa� o? Está seguro, pronto para a 
aprovação? Existe alguma insegu-
rança? Quais as suas di� culdades?  
O que você espera desse momento? 
Quais são as suas expectativas, com 
relação às provas?”

Como se observa, para des-
vendar o segredo do exame, serão 
apresentadas estratégias, lógicas e 
elementos psicológicos para que o 
acadêmico de direito tenha êxito 
na prova da OAB. “A nossa conver-
sa será produtiva, estimuladora, 
incentivadora, desmisti� cadora, 
quanto a aspectos que circundam 
esse momento crucial para quem 
pretende seguir a advocacia”, con-
cluiu.

Encontro vai desvendar 
os segredos do Exame 
da OAB para estudantes

Engano
Para quem ainda acha que o 

Brasil está na draga porque o mun-
do todo também está arruinado 
por causa da pandemia, calma.  
Chile, Israel, Reino Unido, França 
e Alemanha, anotaram um cres-
cimento vertiginoso no terceiro 

trimestre deste ano.
Quem não se saiu tão bem, co-

mo EUA, China e Coréia � caram, 
� caram próximos da estabilidade, 
mesmo apresentando um aumen-
to da in� ação e di� culdades na 
oferta de insumos por conta da 
pandemia.

ESTRATÉGIA | “Para vencer 
o Exame da Ordem, além 
de conhecer o conteúdo, 
é importante ter calma e 
serenidade”

Luiz Gomes: “A prova da OAB precisa ser encarada com segurança emocional”

DIVULGAÇÃO
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ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Vontade de criar factóides e 
usar a CPI com � ns midiá-
ticos. Esse tema do Consór-

cio Nordeste, infelizmente, está sendo 
partidarizado para � ns politiqueiros. 
Cipriano Maia foi lúcido, transparente 
e só rea� rmou aquilo que a gente sem-
pre disse: ‘a CPI da Covid’ nada mais é 
do que um ‘palco eleitoreiro’ para al-
guns”, desabafou a deputada estadual 
Isolda Dantas (PT), em relação às acu-
sações proferidas pelo presidente da 
CPI, Kelps Lima (Solidariedade) após 
o depoimento do secretário estadual 
de Saúde, Cipriano Maia, nesta quar-
ta-feira 1.

O secretário estadual de Gestão 
de Projetos e Articulação Institucio-
nal, Fernando Mineiro (PT), criticou 
a atitude do presidente da CPI da Co-
vid, Kelps Lima, de constantemente 
vazar informações ‘sigilosas’, de for-
ma seletiva, por meio de redes sociais 

e pela imprensa. “Como o cara vai se 
defender se as informações são sigi-
losas. A política tem que ter limites. 
Não é vale tudo”, disse.

Kelps falou que Cipriano Maia te-
ria con� rmado, durante a oitiva, que 
o pagamento dos quase R$ 5 milhões 
ao Consórcio Nordeste foi feito sem 
a leitura ou assinatura do contrato e 
sem consulta para dotação orçamen-
tária prévia ou parecer jurídico, no 
que classi� cou como “um verdadeiro 
Pix para Carlos Gabas e Rui Costa 
(PT)”. E continuou, “con� rmou que 
não teve nenhum cuidado ou zelo 
com o dinheiro do povo do RN, na 
hora de repassar os recursos para o 
Consórcio Nordeste”.

O deputado disse ainda que, “es-
se repasse tinha que ser precedido 
por uma série de cautelas, parecer 
jurídico, perguntar qual a empresa e 
ter checado se esta possuía dotação 
orçamentária. Ler o contrato para 
checar se tinha cláusula de seguro ou 
não. Mas, como era o consórcio geri-
do por um aliado político da gover-
nadora Fátima, foi feita uma simples 
transferência bancária”.

A deputada Isolda Dantas disse 
que o presidente da CPI é formado 
em Direito e sabe, melhor que ela, que 
no Direito Administrativo Financeiro, 
não existe transferência de valores por 
meio de Pix. “Em comissões parla-
mentares de inquérito existem fanfar-
ronices. A vontade de criar factoides 
e usar a CPI com � ns midiáticos faz 

com que ele � nja desconhecimento. 
Ficou con� rmado que, ao longo des-
ses meses, não foi encontrada nenhu-
ma prova ou con� rmação de indício e 
mau uso dos recursos públicos feitos 
pelos servidores da Sesap, durante a 
CPI”, enfatizou.

Ela reiterou, “Repito, o ‘contrato’ 
� rmado com o Consórcio foi anali-
sado pelo governo do Estado e pela 
Assembleia Legislativa. Já o contrato 
� rmado com as empresas que frau-
daram o consórcio e o Estado, não ca-
bia à Sesap ou ao secretário analisar”. 
E disse que Cipriano saiu aplaudido 
pelos servidores da Sesap e de cabeça 
erguida, “eles estavam na comissão 
acompanhando o secretário e em ne-

nhum momento soltaram a mão de 
Cipriano, porque con� aram na con-
dução das políticas (de saúde) feitas 
aqui no Estado no enfrentamento da 
pandemia”, destacou.

O secretário Fernando Mineiro 
reforçou ainda que a CPI da Co-
vid-19, “não teve nenhum fato que 
mostre que o governo cometeu erro. 
Pelo contrário, todos os depoimentos 
locais mostram que o governo agiu 
correto e com lisura”. E completou: 
“Não tem nenhum fato que esteja 
aparecendo que foi a apuração da 
CPI local contra o governo ou Cipria-
no”.

Pagamento resguardado

Para o relator da CPI, deputa-
do Francisco do PT, “em relação 
ao contrato dos respiradores, o 
secretário elucidou a situação in-
formando que a Sesap aderiu a 
uma compra feita pelo Consórcio 
Nordeste e que, naquele momento, 
a exigência de antecipação de pa-
gamento era uma prática resguar-
dada por lei (artigo 4º da lei federal 
nº 13.979/20), e realizada em várias 
contratações em razão do dé� cit de 
equipamentos, insumos e outros 
produtos. O mundo inteiro vivia 
esta situação”, explicou.

Francisco ressaltou o fato de que 
alguns parlamentares da CPI, mesmo 
os de oposição, terem reconhecido a 
ética, correção e toda uma história 
de vida e militância de Cipriano em 
defesa do SUS e da Saúde Pública. 
“A� nal, são mais de 40 anos de vida 
pública sem uma condenação ou 
processo por mau uso do dinheiro 
público ou corrupção”, ressaltou.

Em nota, a Sesap a� rmou que o 
contrato não foi lido pelo secretário 
porque não competia ao Estado a 
análise prévia dos processos admi-
nistrativos realizados no âmbito do 
Consórcio. “...esclarece que o contra-
to não foi lido pelo secretário Cipria-
no Maia porque simplesmente não 
compete ao Estado do Rio Grande do 
Norte, como membro do Consórcio 
Nordeste, a análise prévia dos pro-
cessos administrativos realizados no 
âmbito do Consórcio Nordeste”.

Petistas acusam Kelps de usar CPI 
para fins eleitoreiros e midiáticos
TROCA DE FARPAS | 
Governistas rebatem críticas 
feitas pelo presidente da 
CPI da Covid, Kelps Lima e 
defendem que antecipação 
de pagamento é uma prática 
resguardada pelo artigo 4º da 
lei federal nº 13.979/20

 Isolda: “O contrato do Consórcio foi analisado pelo governo do Estado e ALRN”

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Erro pode anular lei de federações partidárias para 2022

Foram encaminhados ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), na semana passada, documen-
tos que reforçam argumento de ação que 

pede a anulação da Lei das Federações Partidárias 
(14.208/2021), o que barraria negociações em curso 
entre algumas das principais siglas no país.

Os ofícios do Senado informam ao ministro Luís 
Roberto Barroso — que relata uma ação de inconsti-
tucionalidade contra a nova regra — que um ponto 
da legislação aprovada neste ano pelo Congresso 
teve aval só dos deputados federais, não dos sena-
dores, o que viola o sistema bicameral do Legislativo 
brasileiro.

E o problema é que, pelas regras, caso a Câmara 
tivesse feito alterações no texto, ele teria que retor-
nar à Casa de origem, o Senado, que tem o poder 
de dar a palavra � nal nesse caso. A Câmara, porém, 
enviou o projeto direto à sanção sob o argumento de 
que as emendas aprovadas pelos deputados foram 
meramente de melhoria de redação, não de mérito.

Planos 
PT, PSB, PC do B, PV e outros partidos, da esquerda à 

direita, discutem formar as federações, cuja regulamen-
tação está para ser de� nida pelo Tribunal Superior Elei-
toral. Novas reuniões ocorrerão nas próximas semanas.

Claque 
Mais de 8 horas de depoimento na CPI da Covid, da 

Assembleia Legislativa, o secretário da Saúde, Cipriano 
Maia, levou uma claque para aplaudi-lo. Ficou nítido. 

Repercussão
O deputado Getúlio Rego (DEM) disse “eu gosta-

ria mesmo era de ouvir do Dr. Cipriano Maia sobre o 
desempenho em favor da saúde do povo do RN. Aqui, 
diariamente, a gente escuta os parlamentares manifes-
tando preocupação com o descaso do atendimento ao 
povo de baixa renda do RN, em função da ine� ciência 
do Governo do Estado para lidar com a saúde”, discur-
sou. 

Congratulações 
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 

Norte (TRE-RN) aprovou voto de homenagem para a 
desembargadora Judite Nunes, cuja aposentadoria foi 
o� cialmente con� rmada hoje.

REPRODUÇÃO
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O deputado federal Walter Al-
ves, presidente estadual do 
MDB, não descartou uma 

aliança com o PT no Rio Grande do 
Norte nas Eleições Gerais de 2022. E 
disse que a candidatura da senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) à Presidên-
cia da República não causará proble-
mas futuros em uma possível aliança 
no RN, já que é possível ter dois pa-
lanques caso o MDB venha compor 
chapa com PT no Rio Grande do 
Norte. E que somente em fevereiro 
ou março a sigla tomará uma decisão 
mais concreta.

“No momento estamos traba-
lhando internamente.  O MDB é o 
maior do Rio Grande do Norte, temos 

38 prefeitos, 30 vice-prefeitos, mais 
de 400 vereadores, e mais de 36 mil 
� liados. Então, estamos conversando 
com nossos � liados, ouvindo a popu-
lação, no sentido de decisão correta 
em favor do nosso Estado, pensando 
no futuro e no bem estar do povo po-
tiguar”, declarou.

Como presidente estadual da le-
genda, Walter Alves disse que vem se 
entendendo com o PT potiguar.  “Nós 
estamos conversando com PT, e, no 
momento certo, vamos tomar uma 
decisão. Ainda não temos uma de� -
nição � nal sobre composição do MDB 
com outros partidos”, comentou.

Walter evidenciou o nome do 
ex-senador Garibaldi Filho para dis-
putar a única vaga ao Senado Federal 
em 2022. “O MDB hoje tem o nome 
forte do ex-senador Garibaldi Filho 
que pode ser candidato a senador. 
Ele lidera todas as pesquisas com boa 
vantagem. Além do Senado, ainda te-
mos a disputa para Câmara Federal e 
a Assembleia Legislativa. Vamos, sem 
dúvida, fazer uma excelente nomina-
ta de deputados federal e estadual”, 
comentou.

Con� rmou o lançamento da pré-
-candidatura de Tebet para o dia 8, 
em Brasília, até agora a única mulher 
pré-candidata ao Palácio do Planalto, 

e integra o grupo da chamada tercei-
ra via. Tebet ganhou força durante a 
CPI da Pandemia no Senado Federal.

“É um excelente nome. A senado-

ra é � cha limpa, uma pessoa que tem 
serviços prestados ao nosso país, está 
preparada para disputa e tem capaci-
dade de aglutinar”, a� rmou Walter, 
argumentando que não há problema 
em ter dois palanques caso o MDB 
venha compor chapa com PT no Rio 
Grande do Norte.

Ele não entrou em detalhes com 
relação à candidatura da senadora 
Simone Tebet à presidência, mas nos 
bastidores se ventila que a expectati-
va do comando emedebista é bloque-
ar as negociações de alas do partido 
tanto com o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) quanto com o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O país já tem 12 pré-candidatos 
à Presidência. Além da senadora Si-
mone Tebet, há: o presidente Jair Bol-
sonaro (PL); ex-presidente Lula (PT); 
o presidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD); o senador Alessandro 
Vieira (Cidadania); os ex-ministros 
Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique 
Mandetta (União Brasil), e Sérgio 
Moro (Podemos); o governador João 
Doria (PSDB); André Janones (Avan-
te); Cabo Daciolo (Brasil 35, antigo 

Lançamento de Simone Tebet não impede 
aliança com o PT no RN, diz Walter Alves
ELEIÇÕES | MDB vai lançar 
a senadora Simone Tebet 
como pré-candidata à 
presidência da República

Walter confi rmou candidatura à presidência da República de Simone Tebet pelo MDB

ELPÍDIO JÚNIOR

Em primeira discussão, Câmara Municipal 
de Natal aprova LOA para 2022

Câmara decreta luto oficial pela morte do ex-vereador Ney Lopes Júnior

Durante sessão 
ordinária nesta quin-
ta-feira (02), o Plenário 
da Câmara de Natal 
deu parecer favorável, 
em primeira discus-
são, ao Projeto da Lei 
Orçamentária Anual 
(LOA 2022). Elaborada 
pelo Poder Executivo, 
a LOA estabelece as 
despesas e receitas 
que serão utilizadas 
pelo município no 
próximo ano através 
de um planejamento de gastos que de� ne as obras e 
serviços prioritários no ano seguinte. 

Após a aprovação em primeira discussão, os 

vereadores darão 
início à apreciação 
das emendas parla-
mentares apresen-
tadas com o objeti-
vo de aprimorar a 
peça orçamentária. 
“Com certeza, o par-
lamento debaterá e 
votará o orçamento 
da cidade para 2022 
com cuidado e res-
ponsabilidade, sem-
pre focado na cons-
trução de um texto 

que melhore a qualidade de vida da população”, 
a� rmou o presidente da Casa, vereador Paulinho 
Freire (PDT).

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Natal, vereador Paulinho 
Freire (PDT), decretou na última 
quarta-feira (1), luto o� cial no le-
gislativo natalense pela morte do 
ex-vereador Ney Lopes Júnior, que fa-
leceu na terça-feira (30), aos 47 anos. 

“Estamos muito consternados com a 
partida tão prematura de Ney Lopes 
Jr. Foi vereador por dois mandatos, 
vice-presidente da Casa, líder do 
Executivo e sempre se destacou por 
sua inteligência, dedicação e com-
prometimento com seu mandato. 

Um dos seus maiores orgulhos é ter 
aprovado mais de 50 leis em favor da 
população natalense. Sua trajetória 
pro� ssional e política � cará marcada 
na história de Natal, cidade que tan-
to amou e está de luto. Descanse em 
paz amigo”, disse Paulinho Freire.

TRAMITAÇÃO PLANO DIRETOR
A revisão do Plano Diretor de Natal segue em tramitação na Câmara. 

Nesta semana, a Comissão de Indústria, Turismo, Comércio e Empreen-
dedorismo aprovou o projeto de Lei Complementar 09/2021, que trata 
da revisão do PDN. A matéria foi relatada pelo vereador Hermes Câmara 
(PTB), presidente da Comissão. “O projeto está em consonância com o 
desenvolvimento e a preservação ambiental ”, disse Hermes. A Comis-
são de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos 
também aprovou a matéria, por três votos contra dois, com relatoria do 
vereador Milklei Leite (PV). “Nossa relatoria hoje só diz respeito à ques-
tão do transporte dentro da revisão do Plano. Aprovamos para que todos 
os pontos sejam debatidos em plenário”, disse o presidente da comissão. 

NOVA FRENTE PARLAMENTAR
O plenário da Câmara deu parecer favorável em discussão única, du-

rante sessão ordinária, ao Projeto de Resolução n° 02/2021 apresentado 
pelo vereador Eribaldo Medeiros (PSB) que dispõe sobre a criação da 
Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente e Limpeza Pública. O objetivo 
da iniciativa é discutir, propor, ampliar e realizar projetos que fortale-
çam as políticas públicas voltadas à educação ambiental no município.

SESSÕES SOLENES
Nesta semana, a Câmara de Natal realizou três sessões solenes. Por 

proposição do vereador Paulinho Freire (PDT), presidente da Câmara 
Municipal e ex-aluno, foi homenageado o Colégio Marista pelos seus 90 
anos, além de ter sido entregue o Título de Cidadão Natalense ao Irmão 
José Getúlio Silveira e diplomas meritórios a personagens da história 
da escola, entre colaboradores, ex-colaboradores e ex-alunos. Também 
por proposição do vereador Raniere Barbosa (Avante), o  Projeto Seis & 
Meia, que está completando 25 anos, como também pessoas, institui-
ções e empresas cujas contribuições foram essenciais para o sucesso do 
projeto, também receberam homenagens da Câmara. Já o vereador Aldo 
Clemente (PDT) homenageou com a comenda Heróis Extraordinários 
da Saúde os pro� ssionais que atuam na linha de frente no combate a 
pandemias.

Matérial produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Câmara Municipal de Natal
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O vereador de Natal, Robério 
Paulino (PSOL), participou 
nesta quinta-feira 2, do pro-

testo em frente à sede da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU) para cobrar a manutenção 
da gratuidade do “circular”, linha de 
ônibus que atende estudantes da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). O ato foi promovi-
do por alunos da instituição de ensi-
no e contou ainda com a presença de 
vários parlamentares.

“Quero me somar à luta dos estu-
dantes pela manutenção da gratui-
dade do circular. É uma conquista de 
décadas, não pode ser mexido assim, 
de repente, retirando uma vitória tão 
fundamental. Os estudantes mais 
pobres precisam dessa gratuidade 
para poder estudar. Não é só do Via 
Direta para a UFRN: há muitos des-
locamentos dentro do campus, às 
vezes em horários de sol forte. Não 
tem sentido e nem explicação retirar 
uma conquista histórica”, disse o ve-
reador, ao reconhecer a importância 
do transporte para os alunos da uni-
versidade.

Mesmo estando ao lado dos 
estudantes, Robério Paulino segue 
na tentativa de intermediar uma 
negociação. “Hoje já falei com a se-
cretária da STTU [Daliana Bandei-
ra], com o prefeito [Álvaro Dias], 

com o reitor [da UFRN, Daniel 
Diniz], com a liderança da Câmara 
Municipal e com o DCE [Diretório 
Central dos Estudantes], para ten-
tar intermediar uma negociação 
que assegure a continuidade da 

gratuidade do circular da UFRN”, 
pontuou.

Robério Paulino é professor do 
Departamento de Políticas Públicas 
da UFRN e educador há mais de 30 
anos. Além dele, participaram tam-
bém os vereadores Divaneide Basílio 
(PT), Brisa Bracchi (PT), Pedro Gorki 
(PCdoB) e a deputada estadual Isol-
da Dantas (PT).

Entenda
A linha de ônibus que passa pela 

UFRN e atende estudantes da insti-
tuição, conhecida como “circular”, 
passou a cobrar valor de passagem 
nesta quarta-feira 1º. Antes, o trans-
porte era gratuito. O valor integral é 
de R$ 3,20, e para quem tem o bene-
fício da meia-entrada é de R$ 1,60. A 
mudança, no entanto, não foi bem 
aceita pelos estudantes, que foram às 
redes sociais para reclamar da nova 
tarifa.

Na terça-feira 30, a Prefeitura 
do Natal, por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (STTU), infor-
mou que a nova linha alimentadora 
na UFRN entraria em operação com 

apenas um veículo, visto que as aulas 
da UFRN estão previstas para reto-
mada somente em fevereiro de 2022. 
Segundo a STTU, de acordo com o 
aumento de demanda, a operação 
poderá ser revista.

A STTU con� rmou a nova co-
brança e informou que a linha será 
“integrada ao sistema”. Ou seja, será 
possível realizar integração entre 
a linha da UFRN e as demais – sem 
custos de uma nova tarifa.

A linha circular faz parte do sis-
tema de transporte público de Natal. 
O serviço estava suspenso, o que cau-
sou prejuízos ao desempenho das 
atividades da instituição de ensino. 
Como a UFRN não tem competência 
legal para operar no serviço de trans-
porte público, desde o início do ano, 
representantes da universidade se 
reuniram com os órgãos legalmente 
responsáveis pelo serviço – Prefeitu-
ra do Natal e Sindicato das Empresas 
de Transportes Urbanos (Seturn) 
-, bem como com órgãos do Poder 
Judiciário para veri� car os proce-
dimentos jurídicos possíveis para a 
retomada.
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DIVULGAÇÃO

WILLIAM MEDEIROS

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Designado como relator de Mi-
nas e Energia, o senador Jean 
Paul Prates (PT), integrante 

da Comissão Mista de Orçamento 
(CMO), já começou a trabalhar no 
relatório setorial do Projeto da Lei 
Orçamentária de 2022. Para ele, os 
investimentos em geração e distribui-
ção de energia são fundamentais em 
um país que quer e precisa crescer.

“A energia é a base tanto da pro-
dução industrial quanto do conforto 
dos lares brasileiros. É preciso inves-
tir na produção de energia a partir de 
matrizes energéticas diferenciadas, 
aproveitando o potencial que temos 
e gerando energia de fontes limpas 
e renováveis, com baixo impacto 
ambiental, como os ventos, o sol e as 
águas marinhas”, ressaltou.

Para 2022, o senador será res-
ponsável por de� nir as verbas para 
investimentos em 35 estatais do setor. 

Apenas em emendas já solicitadas 
por parlamentares são cerca de R$ 
850 milhões em recursos destinados a 
empresas e órgãos do poder executivo 
que devem ser acomodados dentro 
dos valores disponíveis nos cofres do 
governo federal para o ano que vem.

Redução de preços de 
combustíveis

Jean Paul presidiu a reunião de 
encerramento dos trabalhos de 2021 
da Frente Parlamentar de Recursos 
Naturais e Energia. A cerimônia con-
tou com a participação do ministro 
de Minas e Energia, Bento Albu-
querque, representantes do setor e 
parlamentares de vários partidos. A 
Frente tem por � nalidade promover 
articulações, debates e outras inicia-
tivas a respeito de políticas públicas e 
medidas que estimulem o uso susten-
tável de recursos naturais e a geração 
e o consumo responsável de energia.

“Queremos que nossa frente e 
o Instituto Brasileiro de Transição 
Energética se mantenham por mui-
tos anos trabalhando junto do Con-
gresso Nacional, independentemente 
de governos. A grande conquista que 
teremos daqui para frente é a adesão 
de mais parlamentares à frente, que 
deve ser fundamental para o desen-
volvimento do setor da energia”, a� r-
mou o senador.

Jean Paul também informou que 
o Projeto, que pode baixar preços de 

combustíveis, deve ir à votação na 
próxima semana. A matéria cria di-
retrizes e referências para a política 
de preços de derivados, levando em 
consideração não apenas os preços 
internacionais, mas também os cus-
tos internos de produção, de modo 
a melhor re� etir a realidade local. 
O projeto ainda cria um sistema de 
bandas como ferramenta de Estabi-
lização, custeado pela criação de Im-
posto de Exportação sobre o petróleo 
bruto.

“O preço do combustível no 

Brasil hoje re� ete este precário equi-
líbrio entre “preços de mercado” da 
Petrobrás e dos importadores, que 
desconsidera totalmente a realidade 
brasileira. O povo não aguenta mais 
tanto aumento no preço dos combus-
tíveis e do gás de cozinha. Precisamos 
resolver essa questão o mais rápido 
possível”, frisou.

Bandas
O parlamentar esclareceu que, 

conforme sua proposta, o governo 
será o responsável pela gestão da po-

lítica de preços de combustíveis, ado-
tando um sistema de banda para dar 
estabilidade aos preços dos derivados 
do petróleo. É uma espécie de “pou-
pança” ou amortização dos preços, 
que ajudará a conter as altas do preço 
do combustível no mercado nacional 
e minimizará os impactos da política 
de preço de paridade de importação 
(PPI), implantada no Brasil, desde 
2017, no governo de Temer, e que 
atrelou o custo do combustível brasi-
leiro ao valor do dólar.

“Quando os preços estiverem 
baixos, os recursos correspon-
dentes à diferença entre o preço 
de mercado e o limite inferior da 
banda são acumulados. Na situa-
ção contrária, quando os preços 
� carem acima do limite superior da 
banda, os recursos são utilizados de 
forma a manter os preços dentro da 
banda”, explicou.

A apresentação do relatório foi 
bem recebida no Senado. Para o pre-
sidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Otto Alencar (PSD- BA), 
Jean é o senador melhor preparado 
para projetos ligados à área de petró-
leo e energia. Omar Aziz (PSD-AM) 
declarou, após a exposição do rela-
tório do senador Jean, que “o senador 
discute com profundidade, discute 
com conteúdo’. Não tem ninguém 
aqui no Senado Federal mais prepa-
rado que o senador Jean Paul para 
discutir a Petrobras”.

Jean Paul é escolhido relator setorial de 
Minas e Energia do Orçamento da União 
VÁRIAS FRENTES | Além de 
integrante da Comissão Mista 
de Orçamento, o senador 
atua ainda uso sustentável de 
recursos naturais e a geração 
e o consumo responsável de 
energia

Jean defi nirá verbas para investimentos em 35 estatais do setor em 2022

Ato pela manutenção da gratuidade mobilizou universitários e parlamentares

Robério: “Estudantes precisam do Circular gratuito para estudar” 
PROTESTO



Natal, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 7Economia

O presidente da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do 
Norte (Fiern), Amaro Sales, 

destacou nesta quinta-feira 2 o papel 
estratégico que o estado tem desem-
penhado no Brasil, como líder em 
geração de energia eólica e centro 
de referência em Pesquisa, Desen-
volvimento & Inovação no setor, por 
meio do Instituto SENAI de Inovação 
em Energias Renováveis (ISI-ER). O 
assunto norteou o discurso que fez 
na abertura do 6º Fórum Estadual 
de Energia e Sustentabilidade do Rio 
Grande do Norte (FEERN 2021), em 
Natal, quando também reforçou que 
é preciso aproveitar ao máximo esse 
potencial e superar desa� os para que 
o ambiente de negócios do setor con-
tinue favorável. 

“Precisamos discutir legislação”, 
disse o presidente, se referindo à ne-
cessidade de avanços no debate so-
bre novas regras para licenciamentos 
ambientais de projetos, no âmbito 
do Conselho Estadual do Meio Am-
biente (Conema). Uma resolução do 
órgão, explica ele, cria novas exigên-
cias para empreendimentos de ge-
ração de energias renováveis, mas a 
discussão travou e há risco de perda 
de investimentos. 

“O tema está em discussão no 
Conema, mas o processo está pra-
ticamente parado há dois anos e eu 
faço um apelo para que isso ande, 
assim como tem acontecido com o 

Idema (órgão ambiental que concede 
licenças no estado) - que tem sido um 
exemplo de resolução, de agilidade 
nos licenciamentos”, observou o pre-
sidente da Federação das Indústrias. 
“Precisamos dar velocidade a essa 
discussão para que venham mais in-
vestimentos, para que o Rio Grande 
do Norte não perca investimentos 
para outros estados”.

Potencial
Durante o discurso, Sales lem-

brou que o Rio Grande do Norte já 
responde por 30% da geração de 
energia eólica do Brasil, que hoje pro-
duz cinco vezes o volume de energia 
que consome e que a região Nordeste 
também é autossu� ciente. O estado, 
líder nacional em produção de frutas, 

de scheelita e sal, disse ele, também 
tem demonstrado uma capacidade 
enorme de sobrevivência e de ex-
pansão no mercado de energia. “E o 
Sistema FIERN (que engloba SENAI, 
SESI e IEL no estado) tem sempre se 
mostrado presente nas discussões 
que envolvem o setor, não é a toa que 
investimos R$ 20 milhões no nosso 
ISI e temos hoje grandes players 
mundiais discutindo o assunto aqui 
conosco”, observou ele.

A Chamada Pública SENAI-CTG 
Brasil para apoio a projetos de hidro-
gênio verde, coordenada pelo ISI-ER 
em Natal, foi citada por ele como 
exemplo de sucesso e do momento 
de ebulição do setor. O edital, lan-
çado em setembro deste ano, atraiu 
projetos de 14 estados, com uma cifra 

somada de R$ 186 milhões - cerca de 
10 vezes o valor previsto na Chama-
da (R$ 18 milhões). Em discurso na 
abertura no Fórum, o diretor regio-
nal do SENAI-RN, Emerson Batista, 
também citou o resultado positivo da 
ação e a contribuição que o ISI e o SE-
NAI têm dado ao setor de energia. “O 
ISI-ER”, observou ele, “iniciou ativi-
dades em um momento pujante das 
energias renováveis no estado, um 
momento que cada vez mais cresce e 
a tendência é que se fortaleça a cada 
dia mais”.

Investimentos do SENAI na área, 
acrescentou Batista, também ten-
dem à expansão para atender às de-
mandas da indústria, seja em capaci-
tação ou Pesquisa, Desenvolvimento 
& Inovação em projetos de energia 

eólica em terra, no mar (o� shore) ou 
em áreas como o hidrogênio - objeto 
de pesquisas da instituição há apro-
ximadamente 10 anos.

O 6º Fórum Estadual de Energia 
foi promovido pelo Centro de Estraté-
gias em Recursos Naturais e Energias 
(Cerne), em parceria com o grupo 
LIDE-RN, que reúne lideranças em-
presariais do estado. O evento incluiu 
paineis sobre temas como capacita-
ção e inovação, com a participação 
do SENAI-RN, referência no Brasil, por 
meio do Centro de Tecnologias do Gás 
e Energias Renováveis (CTGAS-ER), 
em formação pro� ssional na área. 

O Fórum também homenageou 
15 personalidades que se destaca-
ram no desenvolvimento do setor 
energético do Rio Grande do Norte, 
tendo o presidente da FIERN entre 
os agraciados. A governadora Fáti-
ma Bezerra, também homenageada, 
destacou na abertura do evento que 
“o Rio Grande do Norte está posicio-
nado para assumir um novo ciclo 
de protagonismo no contexto das 
energias renováveis”. Ela fez um ba-
lanço positivo da viagem o� cial que 
realizou em novembro deste ano à 
Dinamarca, com uma agenda volta-
da a discussões sobre o setor, que, se-
gundo ela, está trazendo resultados 
concretos.

A governadora citou novos inves-
timentos a caminho e estudos que es-
tão em curso para impulsionar novos 
negócios, incluindo o Atlas Eólico e 
Solar, um mapeamento do potencial 
potiguar que está sendo desenvol-
vido pelo ISI-ER. “O Rio Grande do 
Norte está dando sua contribuição 
ao processo de transição energética 
e vai se destacar ainda mais”, frisou.

Em Fórum de Energia, presidente da FIERN destaca 
potencial eólico do RN e pede avanços em legislação
PAUTA | Assunto norteou 
discurso de Amaro Sales 
na abertura do 6º Fórum 
Estadual de Energia e 
Sustentabilidade

FIERN

6º Fórum Estadual de Energia foi promovido pelo Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energias (Cerne), em parceria com o grupo LIDE-RN, que reúne lideranças empresariais do estado

FIERN

Presidente Amaro Sales ressaltou que o Rio Grande do Norte já responde por 30% da geração de energia eólica do Brasil 
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Presidente do SHRBS-RN lamenta cancelamento do 
Réveillon e reforça: “Eventos privados ajudam o turismo”

Diante da decisão de cancelar 
o réveillon em Natal por par-
te do prefeito Álvaro Dias, o 

presidente do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do 
Rio Grande do Norte (SHRBS-RN), 
Habib Chalita, disse que entende a 
decisão do gestor, mas por outro lado 
lamentou que a não realização desse 

festejo de � m de ano impacta direta e 
indiretamente no setor turístico.

Contudo, Chalita ressaltou seu 
apoio e do Sindicato aqueles que 
estão empreendendo com eventos 
privados no Rio Grande do Norte seja 
em festejos de réveillon ou em festas 
como o Carnatal, que será realizado 
na próxima semana.

Para ele, eventos como o Carna-
tal e os réveillons privados ajudam 
fortemente ao setor de turismo do 
Rio Grande do Norte uma vez que 
muitas pessoas vêm de outros esta-
dos e países para aproveitar esses 
momentos em nosso estado. “Esses 

eventos [privados] usam os mais ri-
gorosos protocolos de segurança e de 
vigilância sanitária”, frisou.

Quanto ao Carnatal, Chalita 
comentou que no ano em que cele-
bra três décadas de realização � cou 
provado e demonstrado o quanto é 
bem produzida e organizada geran-
do bons resultados ao turismo e a 
economia do RN. “Nossa economia 
se movimenta neste momento de 
di� culdade que todos os setores do 
turismo têm passado ainda mais em 
um momento difícil de retomada 
que precisa ser feita com segurança e 
responsabilidade”, concluiu.

A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Natal com Réveillon
Prefeito anunciou que não haverá Réveillon 

em Natal. Conforme o competente secretário Da-
cio Galvão, da Funcarte, o Réveillon está liberado 
para todas as pessoas, bares, restaurante, casa de 
shows, praias; o que na verdade não vai haver são 
gastos com fogos e shows públicos.

Escuridão
Muitas reclamações sobre a escuridão na 

Praia da Redinha e no trecho entre a Ponte de 
Igapó e o túnel. Levei o fato à Semsur e o coorde-
nador amigo Falcão explicou que foram roubados 
o cabeamento por vândalos, este ano teve um 
aumento de 400% no roubo de cabeamento, a 
Semsur, Polícia e Guarda Municipal tomando as 
devidas providências, a troca de lâmpadas e cabe-
amento deverão ser recebido no prazo de 03 dias.

Guarda Municipal
Parabéns a nossa gloriosa Guarda Municipal, 

através da Secretaria Dra Sheyla, vem fazendo um 
excelente trabalho em Natal, inclusive dando to-
tal segurança no entorno da Árvore de Mirassol e 
demais árvores de Natal.

Rolezinho
A Policia começou a rea-

lizar blitz permanente para 
punir e apreender  um gru-
po de motoqueiro que põe 
o scapp com muita zuada 
e saem em grupos, levando 
transtorno para pessoas ido-
sas ou doentes que não su-
portam o barulho, além do 
excesso de velocidade, nesta 
semana foram seis apreen-
didos na Blitz do Rolezinho. 
Conforme o coronel Alarico, 
essa blitz vai permanecer.

Filiação
Depois da � liação do 

presidente Bolsonaro ao 
PL e do ministro Rogério 
Marinho (pré-candidato 
ao Senado pelo RN), hoje 
declara nas redes sociais o 
General Girão que também 
vai se � liar ao PL, conforme 

o deputado João Maia(Pre-
sidente do PL no Estado) o 
partido vem crescendo, este 
mesmo crescimento vem 
sendo com o Republicanos 
através do coordenador da 
nominata, vice-prefeito de 
Mossoró, Fernandinho, com 
Abraão Lincoln e seu � lho 
Victor Hugo, pré-candidato 
a deputado federal.

CPI da Covid  
Reunião de quarta-feira 

na CPI da Covid, realizada 
pela comissão da Assem-
bleia Legislativa do Estado: o 
secretario da Saúde Cipria-
no Maia disse ter assinado o 
contrato sem ler. Não sei se 
chamamos de engraçado ou 
de falta de responsabilidade. 
É preciso essa CPI ir até o 
� m e o estado ter seus 5 mi-
lhões de volta.

Unicat
Uma vergonha 

para os governan-
tes a falta de reme-
dio para as pessoas 
carentes. Se não 
tem no posto de 
saude, não tem  
nas UPAs e não 
tem na UNICAT,, 
haja pobre mor-
rendo por falta de 
medicamento. Isto 
é uma vergonha, 
como já dizia Boris 
Casoy. 

Luiz Almir

Está chegando a hora, Carnatal 2021
Uma equipe de mais de 100 pessoas, montando o 30º Carnatal fora de épo-

ca do mundo, com toda segurança e os rigores da Organização Mundial de 
Saúde. Quinta Dia 09: arquibancada abadá social, convênio e meia entrada R$ 
30,00 e inteira R$ 60. Bloco Caju Social Convênio e Meia R$ 150 e Inteira R$ 300, 
Bloco Vumbora  Social, Convênio e Meia R$ 150 e inteira R$ 300, Hoje as 13:00 
daremos todos os detalhes em uma entrevista com Alexandre Mulatinho na 
Band Natal. 

REPRODUÇÃO

Em cerimônia realizada na noite 
desta quarta-feira 1º, no Hotel-
-Escola Senac Barreira Roxa, o 

presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz, assinou o Ter-
mo de Cooperação com as entidades 
internacionais Instituto Educacional 
da Economia Bávara (BBW), Minis-
tério para a Cooperação e o Desen-
volvimento da República Federal da 
Alemanha (BMZ) e a Fundação para 
o Desenvolvimento Econômico e 
Quali� cação Pro� ssional (SEQUA), 
para adesão ao programa Rede DEL 
Turismo Nacional, iniciativa que 
unirá as cinco regiões do Brasil em 
projetos com foco na promoção do 
turismo sustentável.

O programa tem como objetivo 

fortalecer a economia local nos mu-
nicípios, por meio da cooperação 
entre poder público, trade turístico 
local e sociedade civil. Os trabalhos 
serão focados no planejamento e na 
implementação de estratégias que 
atendam as demandas especí� cas 
de cada destino. Os estados do RN, 
MS, MG, SC e AC são os participantes 
nessa primeira fase do Rede DEL.

Entre as ações previstas, um dos 
destaques é a consagração dos muni-
cípios participantes com a certi� ca-
ção internacional de “Destino Verde”, 
concedida pela fundação holandesa 
Green Destination. Parceiro estraté-
gico no projeto, a Green Destination 
examina os municípios no que diz 
respeito à sua adequação para certi-

� cação internacional como um des-
tino sustentável.

No Rio Grande do Norte, o DEL 
Turismo já vem sendo desenvolvido 
pelo Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Senac, desde 2019, nos mu-
nicípios de São Miguel do Gostoso, 
Tibau do Sul, Parnamirim, Tibau, na 
região da Costa Branca e Galinhos. O 
presidente da Fecomércio RN, Mar-
celo Queiroz, destacou a Rede DEL 
como um reconhecimento do traba-
lho já executado.

“O DEL Turismo tem provocado 
uma verdadeira revolução nos muni-
cípios contemplados no nosso estado. 
A governança trazida pelas ações do 
programa tem tornado a atividade 
cada vez mais forte e permitido um 

planejamento estruturado, envolven-
do todos os atores da cadeia.  Tenho 
certeza de que esse novo momento 
permitirá uma atuação ainda mais 
exitosa, com o fortalecimento dessa 
visão de rede e compartilhamento de 
boas práticas, trazendo grandes resul-
tados, especialmente neste contexto 
de recuperação pós-pandemia”, disse.

A coordenadora de projetos da 
BBW, Anne Oertel, celebrou a par-
ceria, exaltando o conhecimento 
técnico das equipes envolvidas na 
iniciativa.“Eu estou convicta do su-
cesso desse projeto, da capacidade 
das federações e entidades parceiras 
e da importância desse tema, o turis-
mo sustentável, que vai mudar a for-
ma de gerir o turismo não só o Brasil, 

como também na Alemanha e todo o 
mundo”, disse a alemã.

O presidente da Facisc-SC, Sérgio 
Rodrigues, destacou o avanço e os re-
sultados do DEL Turismo desde sua 
implantação. “É um imenso orgulho 
poder participar desse momento. 
A Facisc-SC foi a pioneira no Brasil, 
quando em 2012, acreditou no DEL 
como um programa capaz de trans-
formar a realidade dos municípios e, 
hoje, vemos que o programa extra-
polou barreiras e alcança todas as 
regiões brasileiras, levando o desen-
volvimento da economia do nosso 
país. É uma enorme satisfação poder 
fazer parte dessa parceria, que une 
entidades de excelência em prol do 
turismo sustentável “, declarou.

OPINIÃO | Habib Chalita 
ressalta que eventos todos 
os protocolos de segurança 
e vigilância sanitária

DEL Turismo no RN: programa será executado em cinco estados

Habib Chalita: Carnatal e os réveillons privados ajudam ao setor de turismo

REPRODUÇÃO

SISTEMA FECOMÉRCIO 
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Investimentos vão 
para além da Região 
Metropolitana de 
Natal, vão beneficiar 
micro e pequenos 
empreendedores com 
energia limpa e mais 
barata em várias regiões 
do Estado. O nosso 
Governo tem atuação 
firme para estimular os 
investimentos”

“

FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

Oito municípios do Rio Grande 
do Norte ganharão usinas de 
geração de energia solar. O 

Governo do Estado está agilizando 
os procedimentos de concessão de 
licenças ambientais e segurança ju-
rídica. A empresa Atua Energia vai 
investir em oito plantas de geração 
solar distribuídas em Assú, Acari, 
Caicó, Alto Rodrigues, Governador 
Dix-sept Rosado, Baraúnas, Jucuru-
tu e Apodi. Na primeira fase serão 
gerados 22 megawatts (MW), com 
investimentos de R$ 110 milhões. A 
implantação vai gerar 320 empregos 
diretos nos próximos 24 meses.

O projeto da Atua Energia aten-
derá 500 clientes que possuem con-
sumo de energia mensal em torno 
de R$ 10 mil. O projeto é destinado 
às médias, pequenas e microempre-
sas no Rio Grande do Norte.

“O nosso Estado é líder nacional 
em geração de energia eólica e tem 
grande potencial também para ener-
gia solar. Este investimento vem para 
somar à nossa produção de energias 
renováveis e ao desenvolvimento 
econômico e social sustentável”, a� r-
mou a governadora Fátima Bezerra, 
que estava acompanhada do vice-go-
vernador Antenor Roberto.

Fátima Bezerra determinou a 
criação de um comitê no âmbito da 
Câmara de Energias Renováveis da 

Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Econômico (Sedec), para 
acompanhar e dar celeridade à exe-
cução do investimento. “Os investi-
mentos vão para além da Região Me-
tropolitana de Natal, vão bene� ciar 
micro e pequenos empreendedores 
com energia limpa e mais barata em 
várias regiões do Estado. O nosso 
Governo tem atuação � rme para 
estimular os investimentos dando 
agilidade na análise e liberação das 
licenças ambientais, incentivos � s-
cais e segurança jurídica para criar 
empregos e renda para nosso povo”, 
declarou a governadora.

Titular da Sedec, Jaime Calado 
destacou o potencial do RN para 
geração de energias renováveis e as 
iniciativas do Governo para atrair 
investimentos. “Vivemos em todo o 
mundo momento de transição ener-
gética. O RN está preparado e tem 
hoje participação importante neste 
processo. Nossa matriz energética é 
formada por 94% de fontes limpas, 
índice maior que o da Dinamarca, 
que é de 65%, país que iniciou o pro-
cesso de geração de energia limpa 
em larga escala”, comparou.

O diretor-geral do Idema, Leon 
Aguiar, rea� rmou o empenho do ór-
gão ao agilizar os processos de licen-
ciamentos ambientais respeitando 
rigorosamente a legislação.

Diretor da Atua Energias, Jorge 
Maciel disse que a empresa inte-
gra um grupo que possui 19 usinas 
de geração de energia no Brasil - 4 
solares, 2 eólicas, 1 térmica e 11 hi-
drelétricas de pequeno porte. “Esta-
mos com tudo pronto para iniciar 
a implantação das novas usinas no 
Rio Grande do Norte. Vamos gerar a 
energia e captar pequenas e médias 
empresas que passarão a ter 20% de 
redução no custo do seu consumo. 
E poderão se credenciar como gera-
doras de energia renovável sem pre-
cisar se envolver diretamente com 
os custos do processo de geração”, 
explicou.

Também acompanharam a 
governadora na reunião a secre-
tária adjunta do Gabinete Civil, 
Socorro Batista; o assessor de 
Comunicação, Daniel Cabral; o 
deputado estadual George Soares, 
presidente da Frente Parlamentar 
para Energias Renováveis da As-
sembleia Legislativa; os prefeitos 
de Assú, Gustavo Soares, e de Alto 
do Rodrigues, Nixon Baracho; Na-
tacha Kade e Priscilla Simonetti, 
diretoras da Atua Energia; Dirceu 
Simabucuru e � iago Lajus, di-
retores da InterTV, empresa que 
integra o grupo capixaba contro-
lador da Atua, também participa-
ram.

Municípios do RN terão investimento 
de R$ 110 milhões em energia solar
EVOLUÇÃO | Interiorização 
chega a Assú, Acari, Caicó, 
Alto Rodrigues, Jucurutu,  
Governador Dix-sept 
Rosado, Baraúnas, e Apodi

Governadora Fátima Bezerra enfatizou, durante a reunião: “O nosso Estado é líder nacional em geração de energia eólica e tem grande potencial também para energia solar”

ELISA ELSIE/ASSECOM RN
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A Polícia Civil realizou a 
“Operação In� amáveis” 
e conseguiu prender um 

dos suspeitos de participação na 
explosão do cofre de um posto de 
combustíveis na madrugada de 
quinta-feira 2, no conjunto Cidade 
Satélite, no bairro de Pitimbu, na 
zona Sul de Natal. Outro suspeito, 
que seria o responsável pelo ma-
nuseio de explosivos da quadrilha, 
morreu durante o confronto.

De acordo com a Divisão Es-
pecializada em Investigação e 
Combate ao Crime Organizado, 
durante a operação denominada 
“in� amáveis”, armas, munição e 
explosivos também foram apreen-
didos. 

O delegado titular da Deicor, 
Erick Gomes, informou que as 
investigações foram iniciadas há 
cerca de oito meses. As investiga-
ções apontam que a organização 
criminosa é composta por poti-
guares e paraibanos.

Ainda de acordo com a Polícia 
Civil, os envolvidos são suspeitos 
de participação em, pelo menos, 
11 ações criminosas no RN desde 
fevereiro deste ano, sendo nove 
explosões em cofres de postos de 

combustíveis e duas em bancos.
Na última terça-feira 30, seis 

homens suspeitos de explodir e 
roubar bancos e postos de combus-
tíveis foram presos na cidade de 
Santa Rita, na região metropolita-
na de João Pessoa, na Paraíba. Com 
os criminosos, foram encontrados 
armamento, munições, explosivos 
e materiais de confecção de explo-

sivos. De acordo com o delegado 
Erick Gomes, as prisões fazem par-
te da mesma investigação.

A operação foi intitulada como 
“In� amáveis” em razão da periculo-
sidade da ação dos envolvidos. As in-
vestigações contam com o apoio da 
Polícia Rodoviária Federal no RN. Até 
o fechamento desta edição, os acusa-
dos não haviam sido identi� cados.

Acusado de envolvimento na explosão de 
posto morre em confronto com policiais

CIDADE SATÉLITE

Polícia Civil e FGV classificam 
morte de candidato sergipano 
como uma “fatalidade”
TESTE | Luan tinha 29 anos, 
passou mal durante corrida, 
foi socorrido, mas não 
sobreviveu

A Polícia Civil e a Fundação Ge-
túlio Vargas se pronunciaram, 
através de nota divulgada em 

conjunto no � m da manhã de quin-
ta 2, sobre a morte de Luan Oliveira 
Rodrigues. O sergipano de 29 anos 
morreu após passar mal em um teste 
de aptidão física para ingressar na 
Polícia Civil. O teste foi realizado pela 
própria PC e a FGV na quarta 1.

Luan passou mal nos últimos 30 
metros dos 2.100 metros da prova de 
corrida.

A seguir, veja a nota na íntegra:
“É com profundo pesar que a 

Fundação Getúlio Vargas e a Polícia 
Civil do estado do Rio Grande do 
Norte comunicam o falecimento, ho-
je, de um candidato ao teste de apti-
dão física – TAF, etapa intregrante do 
processo de seleção de quadros da 

Polícia Civil do Rio Grande do Norte. 
O candidato foi imediatamente 

socorrido por equipe por equipe 
médica que assiste as provas, sendo 
posteriormente deslocado por UTI 
móvel á UPA – Cidade da Esperança. 
Seus documentos de identi� cação, 
bem como seu laudo médico atesta-
vam a capacidade para as provas.

Nem o aparato existente, inte-
grado por UTI móvel, socorrista, 
médico e enfermeira, mantido pelos 
organizadores do processo seletivo, 
e o pronto atendimento puderam 
impedir a ocorrência dessa fatali-
dade. A FGV e a PCRN lamentam 
imensamente e informam que toda 
a assistência está sendo prestada aos 
familiares.”

Um vídeo registrou os últimos 
momentos antes da queda. Pessoas 
� lmaram a reta � nal do teste e o can-
didato estava com poucos segundos 
para � nalizar o percurso. Luan, que 
já demonstrava cansaço e exaustão 
nas imagens registradas, passou mal 
e caiu a poucos metros do � m. Na 
sequência, o candidato foi socorrido 

para a UPA da Cidade da Esperança.
De acordo com relato de uma 

mulher que se colocou a disposição 
para acompanhar o candidato na 
unidade de Saúde, ele esteve cons-
ciente e � cou aparentemente bem 
após ser medicado. Contudo, ainda 
se queixava de dores no peito. Outro 
candidato foi até a UPA para acom-
panhá-lo no turno da noite, mas ele 
voltou a passar mal e morreu na uni-
dade.

Lucas Oliveira, irmão de Luan, 
falou a Inter TV Cabugi. Durante a 
conversa, Lucas relata a proximidade 
que tinha com ele: “Eu convivia mui-
to com ele. Andava muito com ele, 
tudo era com ele. Ele era a base da 
família. Este desejo dele (ser policial) 
vinha de muito tempo. Foi aprovado 
em outros lugares como polícia, não 
conseguiu lá em Sergipe. Veio (a Na-
tal) com esse intuito de � nalizar o so-
nho dele. Teve essa fatalidade, e não 
tem nem o que falar mais”.

REPRODUÇÃO

Luan Oliveira tinha o sonho de ser policial, mas não conseguiu realizá-lo

REPRODUÇÃO

Explosões ocorreram na madrugada desta quinta-feira, na zona Sul de Natal
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Marinha promove Ação Cívico-Social 
no distrito de Cajueiro, em Touros
SOCIAL | Evento ocorrerá 
no nesta sexta-feira 3, com 
oferta de atendimentos 
médicos, testes de saúde, 
serviços e atividades cívicas

A Marinha do Brasil (MB) re-
alizará Ação Cívico-Social 
(ACISO) no dia 3 de dezem-

bro, das 9h às 16h, no entorno da 
Unidade Básica de Saúde do distrito 
de Cajueiro, no município de Touros 
(RN), localizado no litoral Norte po-
tiguar.

Serão ofertados atendimentos 
médicos nas áreas de clínica médica, 
odontologia, ginecologia e derma-
tologia, bem como testes de saúde, 
como aferição de pressão arterial e 
de glicemia capilar, exames de Infec-

ções Sexualmente Transmissíveis, 
exame sorológico de covid-19 e ava-
liação nutricional.

O evento inclui, ainda, ativida-
des cívicas, com apresentação de 
banda de música e Cerimonial à 
Bandeira narrado; o� cina de culiná-
ria japonesa e o� cina de nós e vol-
tas; realização do projeto “Capitania 
Itinerante”, com oferta de serviços 
para a comunidade marítima da re-
gião; exposições de artigos militares; 
palestras sobre temas atinentes às 
atividades desenvolvidas pela Mari-

nha do Brasil e as formas de ingresso 
na Força; corte de cabelo e ações na 
área de assistência social.

A ACISO terá a participação de 
militares do Hospital Naval de Na-
tal (HNNa), da Base Naval de Natal 
(BNN), do Comando do Grupamen-
to de Patrulha Naval do Nordeste, da 
Capitania dos Portos do Rio Grande 
do Norte (CPRN), do Grupamen-
to de Fuzileiros Navais de Natal, 
da Estação Radiogoniométrica da 
Marinha em Natal e do Serviço de 
Sinalização Náutica do Nordeste, or-

ganizações militares subordinadas 
ao Comando do 3° Distrito Naval.

O acesso aos atendimentos e 
serviços ofertados ocorrerá median-
te a retirada de � chas limitadas, que 
serão distribuídas no dia e local do 
evento.

Serviço:
Local: Unidade Básica de Saúde do 
distrito de Cajueiro, em Touros.
Data: 3 de dezembro
Horários: Das 9h às 16h
Entrada: Gratuita

Os índices de obesidade no 
Brasil continuam crescendo. 
Segundo dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde, realizada pelo 
IBGE em 2019, mais da metade da 
população brasileira (57%) está na 
faixa de  sobrepeso. De� nida pela 
OMS como doença crônica, a obe-
sidade é tratada como problema de 
saúde pública pelo poder público. Na 
tentativa de promover uma mudan-
ça de hábitos e o estabelecimento 
de uma nova consciência alimen-
tar, um grupo de nutricionistas e 
assistente social do Departamento 
de Segurança Alimentar (DSA) da 
Secretaria Municipal do Trabalho e 
Assistência Social - Semtas, realizou 
na manhã desta quarta-feira 1º, uma 
intervenção  na Feira da Agricultura 
Familiar, no bairro de  Capim Macio. 

 A atividade foi realizada pela 
equipe técnica do Banco de Ali-
mentos da Feira da Agricultura, em 
parceria com estudantes do curso de 
nutrição da UFRN. Nos meses de ou-
tubro e novembro o grupo foi a Feira 
para entrevistar os comerciantes e 
analisar o consumo alimentar. Ao 
todo 25 agricultores participaram 
da pesquisa que também avaliou de 

indicadores de saúde (peso e pressão 
arterial). Setenta e oito por cento dos 
comerciantes entrevistados estão 
com excesso de peso, 14 deles foram 
diagnosticados com hipertensão. 

Na intervenção, a equipe tam-
bém distribuiu o livreto “Da Terra à 

Mesa”, elaborado pelas estudantes,  
com informações sobre a produção 
local e alimentação saudável e sus-
tentável. O material também traz 
receitas para o preparo de pratos 
saudáveis que utilizam ingredien-
tes comercializados na agricultura 

familiar. Durante a apresentação os 
feirantes puderam degustar duas 
receitas preparadas pelas nutricio-
nistas. 

“Esse trabalho, na Feira da Agri-
cultura Familiar busca estimular o 
público e os  feirantes a utilizar bem 

o produto que eles tem em mãos, 
para melhor aproveitá-lo. É preciso 
conhecer também a importância 
nutricional de cada alimento e que 
assim eles possam cada vez mais 
adotar uma alimentação mais sau-
dável e garantir uma melhor qua-
lidade de vida”, declarou Marlene 
Ramalho, diretora do Departamento 
de Segurança Alimentar da Semtas. 

Feira da Agricultura Familiar é 
um espaço de exposição e comercia-
lização de produtos da agricultura fa-
miliar, administrado pela Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social (Semtas) por meio do Depar-
tamento de Segurança Alimentar 
(DSA) em parceria Emater, Semsur e 
Semdes e tem o objetivo de divulgar 
os produtos e dar visibilidade para a 
Agricultura Familiar Natalense. 

A Feira da Agricultura Familiar 
ocorre em dois endereços: Rua Ilce 
Marinho, bairro Capim Macio – 
quartas-feiras e Rua Otávio Lamarti-
ne, bairro Petrópolis – sextas-feiras, 
obedecendo o limite de 6 tendas e 
48 bancas, com a distribuição de 
gêneros de acordo com viabilidade 
organizacional. O horário de funcio-
namento é das 5h às 11h. 

Feirantes recebem acompanhamento nutricional da Semtas
EM CAPIM MACIO

SEMTAS

Atividade foi realizada pela equipe técnica do Banco de Alimentos, em parceria com estudantes de nutrição da UFRN

TENENTE MARIA CLARA/MB

Acesso aos atendimentos será 
mediante a retirada de fi chas 
limitadas, distribuídas no local 
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Pequenos negócios geram 77,5% das 
vagas abertas no estado em outubro

O segmento das micro e pe-
quenas empresas continua 
liderando a geração de novos 

empregos no Rio Grande do Norte. 
Em outubro, os pequenos negócios 
foram responsáveis por criar 3.016 
novas vagas de trabalho com carteira 
assinada. O volume de novos postos 
abertos equivale a 77,5% de todas 
as vagas geradas no período, já que 
o estado encerrou o décimo mês do 
ano com um saldo de 3.893 empregos 
formais. Já as médias e grandes em-
presas somaram no mês a criação de 
712 novas vagas.

Esses são alguns dos dados con-
tidos na edição deste mês do Mapa 
do Emprego no RN, uma publicação 
elaborada mensalmente pelo Se-
brae no Rio Grande do Norte, que 
analisa a evolução das contratações 
e demissões formais, tendo como 
base os números do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) referentes aos dez primei-
ros meses do ano. Desde janeiro do 
ano passado, o uso do Sistema do 
Caged foi substituído pelo eSocial 
(Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas) para as empresas, o 
que traz diferenças na comparação 
com resultados dos anos anteriores a 
2019. O boletim está disponível para 
visualização e download no portal do 
Sebrae (www.rn.sebrae.com.br).

O ritmo de contratações nas em-
presas de menor porte no Rio Grande 
do Norte segue no azul desde o início 

deste ano e, com exceção de mês de 
abril, são as empresas de micro e 
pequeno porte que vêm segurando 
o saldo de emprego em patamares 
positivos, compensando, assim, a 
estagnação ou o dé� cit de postos 
de trabalho veri� cados nas médias 
e grandes companhias, onde se re-
gistra volumosas contratações e, em 
contrapartida, números elevados de 
demissões. Até agora, os pequenos 

negócios potiguares já contrataram 
28.661 novos trabalhadores entre 
janeiro e outubro deste ano, e acaba-
ram compensando as vagas perdidas 
pelas médias e grandes empresas no 
acumulado do período.

De acordo com a análise do 
Sebrae, atualmente, o Rio Grande 
do Norte conta com uma massa de 
454.740 trabalhadores contratados 
com carteira assinada, resultante de 

15.967 admissões contra 12.074 desli-
gamentos ocorridos no mês de outu-
bro. A quantidade de novas pessoas 
empregadas formalmente no Rio 
Grande do Norte em outubro repre-
senta o quinto maior saldo de vagas 
do Nordeste, � cando à frente da Pa-
raíba, Maranhão, Piauí e Sergipe.

De acordo com o Mapa do Em-
prego, as oportunidades de novos 
empregos formais no décimo mês 

do ano surgiram principalmente nos 
municípios de Natal (1.317), Mossoró 
(1.087), Parnamirim (132), Macaíba 
(120) e Tibau do Sul (108). No ranking 
das cidades onde houve mais demis-
sões, a liderança do maior número 
de desligamentos no mês � cou com 
Pedra Grande (-104), seguida de Ba-
raúna (-48), Riachuelo (-43), São Ben-
to do Norte (-40) e Caiçara do Rio do 
Vento (-33).

ECONOMIA | As micro e 
pequenas empresas juntas 
abriram 3.016 postos de 
trabalhos no Rio Grande do 
Norte, enquanto as médias 
e grandes totalizaram a 
criação de 712 novas frentes 
de trabalho no décimo mês 
do ano.

Levantamento constata que o estado do Rio Grande do Norte conta com uma massa de 454.740 trabalhadores contratados com carteira assinada

ELISA ELSIE/ASSECOM

Fatores climáticos levaram à 
queda de 0,1% do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma de 

todos os bens e serviços produzidos 
no país), no terceiro trimestre deste 
ano, na comparação com o período 
de abril a junho. Essa é a conclusão 
da Secretaria de Política Econômi-
ca do Ministério da Economia, que 
divulgou nesta quinta-feira 2 nota 
sobre o resultado do PIB do terceiro 
trimestre.

“A queda da agropecuária teve 
impacto relevante no PIB do tercei-
ro trimestre de 2021. Se fosse zera-
da a variação da agropecuária na 
margem, o PIB cresceria na ordem 
de 0,3% a 0,4% no terceiro trimestre 
em relação ao segundo trimestre de 
2021”, diz a nota. 

Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra� a e Estatística (IBGE), o setor 
agropecuário registrou perdas de 8%.

“É fundamental distinguir o que é 

política econômica de fatores climá-
ticos adversos e pontuais da nature-
za. A maior crise hídrica em 90 anos 
de história e a ocorrência de severas 
geadas tiveram impacto tanto em se-
tores intensivos em energia como em 
setores que dependem do clima, co-
mo agricultura”, avaliou a secretaria.

A SPE ressaltou que “mais impor-
tante do que considerar o número do 
crescimento, é observar a sua quali-
dade”. 

“Há elevação da taxa de poupan-
ça e da taxa de Investimento (FBCF/
PIB), retornando o patamar do co-
meço da década passada. Dessa for-
ma, salienta-se a melhora na qualida-
de do crescimento do PIB brasileiro”, 
diz a secretaria.

A secretaria também destacou, 
segundo a Agência Brasil, a “recu-
peração do mercado de trabalho 
informal, com a volta em direção 
aos níveis pré-pandemia”. O nível de 

ocupação ainda se encontra abaixo 
dos níveis pré-crise, e espera-se o seu 
retorno à média histórica, o que deve 
contribuir para crescimento econô-
mico no ano que vem”, ressaltou.

A secretaria citou dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD) Contínua que mos-
trou criação de 3,6 milhões de vagas 
de trabalho, no terceiro trimestre, 
com aumento médio de 1,2 milhão 
de postos de trabalho por mês.

Fatores climáticos povocam queda do PIB
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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SIMONE SILVA
@simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

MD e CC
Wescley Magalhães celebrou na 

noite de quarta a parceria de suces-
so com a CasaCor RN pela Moura 
Dubeux. Noite que contou com 
os proprietários da casa original 
onde ocorre a mostra, os mais que 
queridos Lulu e Tuisa Flor. 

Na Casa Cubo, espaço exclu-
sivo para recepção dos visitantes, 
assinado pelas arquitetas Flávia 
Melo e Cecília Sales, jornalistas e 
parte da família Flor - destaque para 
o maravilhoso Léo - foram recepcio-
nados .

UNIÃO 
Apos 15 anos de casamento 

civil , a arquiteta Flavia Melo e o 
marido Eduardo Furtado recebem 
as bênçãos religiosas pela união. 
Sob o olhar de menos de 20 amigos 
e familiares, se casam no próximo 
sábado de manhã, na igrejinha São 
Judas Tadeu, com celebração por 
Padre Charles. Logo após todos 
seguem para confraternizar no Res-
taurante Marechal. Que a benção só 
reforce o amor do casal, pais do fofo 
Genildo Neto.

ALERTA
O Instagram tem enviado men-

sagem aos seus usuários para que 
estes preservem a plataforma como 
um lugar acolhedor. Lembra que 
há pessoas de verdade por trás de 
cada conta e que merecem respeito, 
mesmo com opiniões diferentes das 
dos seguidores. As mensagens nor-
malmente aparecem quando são 
acessados per� s de gente famosa 
e pública, as principais vítimas de 
haters.

De fato eu gostaria de entender 
o que leva uma pessoa a perder o 
seu tempo (e muitas vezes a sua 
humanidade) entrando no per� l 
de outra só para destilar ódio. De 
várias maneiras isso é absurdo é 
desnecessário. Todo mundo tem 
direito de pensar diferente da gente 
e expor sua opinião. Com muito 
cuidado de não travestir de opinião 
o que muitas vezes não pode ser 
classi� cado assim. 

MADEIXAS 
Sempre inspirada, a querida 

hair  Anninha Melo me conta 
do amadurecimento digital das 
marcas, durante a pandemia. A 
globalização no período aproximou 
as grifes dos consumidores, que não 
podiam viajar mas também não � -
caram sem tratamentos especí� cos 
para os cabelos. Antenada, a última 
aposta da especialista é o chamado 
Metal  Detox, da L’Oréal Profession-
nel, que neutraliza, desintoxica e 
protege os � os antes da química. 
Ótimo para cuidar das madeixas 
neste � nal de ano. 

EVENTOS I
Preocupada com os cancela-

mentos de eventos por todo Brasil e 
temendo pelo Carnaval, a Asso-
ciação Brasileira de Produtores de 
Eventos publicou uma carta aberta, 
onde reconhece a preocupação dos 
poderes público com a nova varian-
te do corona vírus, a Ômicron, mas 
também solicitando que o tema seja 
objeto de diálogo técnico e racional 
amplo, para que todo um segmento 
que gera milhares de empregos, 
além de muita alegria, não seja 
novamente penalizada.

*
Diz um trecho texto: “Queremos 

a continuidade da retomada com 
suporte da ciência, racionalidade, 
coerência e justiça”

EVENTOS II
Enquanto isso, já uma tradição 

no verão do Rio Grande do Norte, 
a Ilha Ecomax chega em 2022 com 
datas e atrações de� nidas para 
festas diferenciadas e temáticas 
diferentes para o veraneio. Anote 
na agenda: dias 8, 15 e 22 de janeiro 
com Xand Avião, Nattan, Raí Saia 
Rodada, Felipe Amorim, João 
Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor 
Fernandes e Marcynho Sensação. É 
pra completar tem Wesley Safadão 
no projeto Garota White. Obrigada 
Clap Entretenimento e Carnatal por 
animar o primeiro mês do ano. 

Happy    Birthday
Nina Barbalho, Luiziane Paulino, Michel Artur Miranda, Mariana Mello, Ana Tereza Fiuza Caval-canti, João Augusto Melo e Silvana Galvão Bezerra

BOAS & CURTAS
 Sâmela Gomes, ex-reitora da UNP, inaugura na próxima 

segunda-feira o Instituto Personalli, em Lagoa Nova. A unidade 
será especialista e focada na área de psicologia e com inovação nos 
tratamentos.
 No ano em que completa 21 anos de existência, o espetáculo Ora-

tório de Santa Luzia, encenado em Mossoró durante  a festa da padroeira 
foi é reconhecido pelo Governo como Patrimônio Cultural Imaterial do 
Estado.
 Ao som do cantor do momento, Marcelo Miranda, a serelepe 

Edinalba Maria Barbosa vai festejar nova idade no próximo sábado, 
reunindo amigos, na morada do Barro Vermelho. 
 Odemar Neto transformou Natal na capital da propaganda, sendo 

o an� trião da reunião da Federação Nacional das Agências de Propaganda, 
que termina hoje. Deu um show nos debates sobre a publicidade brasileira.

Ninguém fará por você. 
Se coloque de pé“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

BDAY - NINA BARBALHO

DIVULGAÇÃO

Wescley Magalhães, Cesar Revoredo 
e Luís Flor na noite da Moura com Casa Cor 

Comemorando 30 anos da Officina 
da Luz, Kathiana, Renato e Victor 
Barbalho com o arquiteto Alberto Peres

Natália Coelho, Poliana Simas, 
Ana Luisa Sinedino e Maria Clara Milfont

No Iate Clube a elegante Denise Gaspar 
com Luís Antônio Cunha, em tarde de moda

Natalense, ARTHUR MUNIZ, 28, está há oito 
anos em São Paulo, onde vem se desta-
cando na área de gastronomia. Hoje atua 
como gerente de Alimentos e Bebidas da 
super Holding PHD Group, que mantém 
as marcas de restaurantes como Antonella 
Maison, Aragon Espirito Ibérico, Tetto 
Lounge, Cinerama, Tessen, Dúplex Rooftop 
entre outras. O grupo também tem opera-
ções de Réveillon em Trancoso e carnaval 
do Rio, onde ele morou por dois anos. No 
mais de vez em quando @arthurmuniz 
Muniz modela e trabalha com consultoria, 
montando toda operação de serviço e 
treinamento de um restaurante.

#DESTAQUE
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Imprevistos e mudanças devem agitar o seu dia, 
ou pode ser que você decida promover algumas 
transformações à sua volta para colocar um fi m 
em questões que te preocupam ou te incomodam.

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será 
maior e incentivará você a se dedicar mais ao trabalho e 
às possibilidades de lucrar. Se você tem uma boa ideia 
para ganhar dinheiro, Marte dará a coragem necessária 
para arregaçar as mangas e colocar o projeto em ação!

Quem trabalha em equipe ou tem algum tipo de sociedade 
ou parceria deve ter muita calma e jogo de cintura hoje 
para não se desentender com os colegas. O segredo para 
evitar atritos é controlar as suas reações, além de equilibrar 
melhor as suas vontades com as vontades dos outros.

O dia pode começar um pouco tenso para você no 
convívio com a família. Com a Lua e Júpiter em confl ito, 
podem surgir algumas divergências com parentes. Por 
isso, procure controlar as suas reações e tente conversar 
calmamente para resolver qualquer questão.

Lua e Marte na Casa da Profi ssão incentivarão você a 
acordar cedo e pegar fi rme nas tarefas para cumprir 
logo o serviço. Você, que normalmente já é tão 
rápida, vai mostrar ainda mais iniciativa, coragem e 
determinação para conquistar seus objetivos.

Você pode acordar um tanto cansada e 
desanimada hoje, principalmente se gastou 
energia demais nos dias anteriores. Respeite o 
desejo de fi car mais quieta no seu canto, e prefi ra 
trabalhar a sós, longe de barulho e agitação.

Você vai encarar a sexta-feira com muito 
entusiasmo e bom humor, e vai sextar no trabalho 
mesmo! Com mais facilidade para se entender 
com as pessoas, tudo se torna mais simples e 
descomplicado.

O apoio de amigos pode ser muito importante para você 
nesta sexta-feira, principalmente para concretizar ideias e 
projetos que possam benefi ciar o seu futuro. Trabalhar em 
equipe também será uma boa opção e você deve exercitar 
seu espírito de liderança para motivar os colegas.

Questões de casa e família terão prioridade para 
você no início do dia. É bem provável que você 
tome decisões ou atitudes que vão impactar os 
parentes, então, procure conversar antes para não 
fazer nada que possa causar discussões mais tarde.

Lua e Marte despertam o lado mais ambicioso do seu 
signo e você vai lutar com unhas e dentes para alcançar 
seus objetivos nesta sexta. Vai querer chamar a atenção 
dos chefes com atitudes e iniciativas mais ousadas, mas 
é melhor evitar extravagâncias: às vezes, menos é mais.

O acúmulo de trabalho pode afetar o seu astral nesta 
sexta-feira e nem adianta querer dar conta de tudo se 
você já sabe que assumiu mais tarefas do que pode 
cumprir. A dica é defi nir o que é prioridade, e negociar 
prazo para as tarefas que podem fi car para depois.

Você atravessa um bom momento para investir no seu 
crescimento e aperfeiçoamento profi ssional. Além de 
buscar cursos para se aprimorar no que faz, você deve 
buscar aliados para realizar seus planos e garantir um futuro 
melhor para você e os seus. Explore todo seu potencial!

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
“Festa Chocolate” é o tema da festa 
de “A Fazenda” nesta sexta-feira...... 

A live contará com a participação 
da dupla “Marcos & Belutti”.Rolou 

o maior estresse na produção de 
um podcast sobre emprego para o 

G1...... Estresse com direito a puxada 
de tapete, segundo se informa. Bem 

desagradável.O canal “Sabor & 
Arte”, da Band, em parceria com o 
Instituto Le Cordon Bleu, dia 8, às 
18h, no Shopping Cidade Jardim,  

realiza o evento “Talk & Taste”...... 
Com demonstração das técnicas e 
� nalização das receitas que serão 

servidas na sequência.O programa 
“Saúde & Você”, da Duda Rodrigues, 

que teve temporadas exibidas na 
RecordNews e Rede TV!, vai estrear 
no início do ano na Band Vale...... A 
apresentadora é natural de Taubaté e 
já está fechando parcerias com vários 

médicos da região para essa nova 
temporada.Terminaram ontem as 
gravações da série musical “O Coro: 

Sucesso Aqui Vou Eu”...

Nova mulher
Sob os cuidados do seu cirurgião 

plástico, em Fortaleza, a cantora Si-
mone, da dupla com a irmã Simaria, 
além de outros procedimentos, já es-
tá 16 quilos mais magra. A� nou legal.

“Mandei fazer tudo o que preci-
sava. Vou sair nova daqui”, revelou a 
um amigo comum

Produção
Diego Guebel, além de uma as-

sessoria à Band, tem aumentado o 
ritmo de produção de sua empresa, 
a BoxFish.

Entre as realizações mais recen-
tes, os programas “Sandy + Chef ”, da 
Sandy, e o “� e Cut”, com Alessandra 
Ambrósio, ambos para a HBO Max.

Ponto 1
A Claro TV, canal 500 da NET/

Claro promete outras novidades 
nos próximos dias. Em breve, os as-
sinantesirão receber conteúdos es-

portivos - futebol, automobilismo..., 
e entretenimento - música, cinema 
e e-games. Todas as tardes, ao vivo.

Em relação ao time de apre-
sentadores, Helena Kalil e Letícia 
Datena já acertaram. Uma para o 
programa de futebol e a outra do au-
tomobilismo.

Ponto 2
A Claro já está com todo esse 

processo em produção, o que inclui 
serviços de empresas parceiras.

Bianca Amaral, comercial, e o 
executivo Márcio Moron, ambos 
ex-Fox Sports, estão à frente deste 
projeto,

Família Record
Neste sábado, também conhe-

cido como amanhã, acontece a gra-
vação do “Família Record”, desta vez 
com apresentação de Igor Rickli e 
Carolina Ferraz.

Na lista dos participantes: Adria-

ne Galisteu, Ana Hickmann, Ângelo 
Paes Leme, Carlo Porto, Cesar Filho, 
Christina Lemos, Felipe Bronze, 
Juliano Laham, Luiz Bacci, Renata 
Alves, Roberto Cabrini, Rodrigo 
Faro, Sabrina Sato, Sérgio Aguiar e 
Ticiane Pinheiro.

Contagem regressiva
Ao pessoal ligado no “Modern 

Family” no Brasil, um aviso: a série 
� ca em cartaz na Net� ix até 31 de 
dezembro.

Logo depois, ela � cará exclusiva 
da plataforma Star+.

Alô, alô
Para de� nir a situação do minis-

tro André Mendonça, que estava em 
vias de ser aprovado para uma vaga 
no STF, Ana Flor, da GloboNews ten-
tou resumir:

“A chance é de aprovação, por-
que a chance de reprovação é peque-
na”. Certeza?

Faustão estreia em janeiro, mas os 
trabalhos em estúdio começam agora

“Faustão na Band” 
tem sua estreia 
con� rmada para 

17 de janeiro, 20h30, após o 
“Jornal da Band”. No ar de 
segunda à sexta, com 2h15 
de duração, todas as noites 
apresentando um programa 
diferente. Vai ter “Perdidos”, 
pizza, calouros, vídeo-cas-
setadas e vários formatos, 
alguns comprados e outros 
desenvolvidos pela sua pró-
pria produção.

A novidade é que os tra-
balhos em estúdio devem 

começar quase que imedia-
tamente, em uma ou duas se-
manas no máximo, com gra-
vações de pilotos, pré-lights, 
além de outros necessários 
testes, mas ainda sem a pre-
sença do seu apresentador.

O compromisso do Faus-
to com a Globo se encerrará 
no último dia deste ano e só 
aí estará liberado para se de-
dicar inteiramente ao novo 
desa� o. 

Mas mesmo sem ele está 
tudo andando conforme o 
planejado.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

VICTOR POLLAK/GLOBO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

QECJ
SUSSURROS

SUAVEAURA
CLAECSAN
OINCAAV

ADIRINALA
EÇBTRI

AMAZONENSE
ADOTAITR

AROEDUCAR
ABACANAO
COLOIFN

RUDEASSARE
JOALHERIA

JARRAXARAS

Fazer
evaporar;
dissipar

Profissão
de

William
Bonner

Mur-
múrios;

cochichos 

Tipo de
vinho 

tinto de
mesa

Letra
que

sucede
ao "M"

Remédio
natural

usado em
contusões

Nascido
no maior
estado

brasileiro

Botequim
(pop.)

Que
contêm

erro;
erradas

Assume
como filho
legítimo

Limite da
cesta de
basquete

Frente (?):
diminui a
tempe-
ratura

Interjei-
ção de
admi-
ração

Patativa
do (?): o
Poeta do
Sertão

Pessoas
que têm 
o mesmo

nome

Três ve-
zes (red.)

Coisa
alguma

Loja de
joias

Vaso para
flores

Tal (?): exatamente 
o mesmo

Bebida natural usada
como calmante 

Sílaba de
"clave"
Somar;

adicionar 

Interessan-
te (gíria)
Perfume;
fragrância

A comida que 
não foi cozida

O voo feito muito
próximo ao solo

Ensinar
boas

maneiras 
Atirar em 

Imposto ru-
ral (sigla)
Para os 

dois sexos

Vento
brando

Paixão de
Peri (Lit.)

Antiga 
civilização

andina
Erguido

Parte
do útero

Indelicado;
grosseiro

Vem ao
mundo 

Viviane A-
raújo, atriz

Cheira;
aspira

Consoantes
de "fino"
Cultivar 
a terra 

4/adir — inca. 5/içado. 6/arnica — assaré — esvair. 7/unissex.
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PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO – LI 

 
ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A inscrita sob o CNPJ: 32.849.284/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Instalação – LI para operação da atividade de geração de energia eólica, localizada no 
Fazenda São Gonçalo, S/N, Zona rural, situada no município de Santana dos Matos-RN.  
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara 
Diretor – Presidente 

 CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0003-99 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 18/12/2021 em favor do empreendimento com a 
atividade de TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, Localizado na RUA VICENTE GOMES DA ROCHA, 
245 BAIRRO N S APARECIDA, CEP: 59.460-000 no município de SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 
 

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
TITULAR 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO 

 
MARCIO GUSTAVO DE ARAUJO FREIRE, 036.029.954-70, torna público que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Instalação - LI, 
para Posto revendedor de combustíveis, localizada na Rod. BR 101, KM 141, zona de expansão urbana, São 
José de Mipibu/RN.  

MÁRCIO GUSTAVO DE ARAÚJO FREIRE 
Representante Legal 

 

Prefeitura investe em equipamento 
que libera quase mil exames / hora

A Prefeitura de Mossoró, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Saúde, segue levando a 

vacinação da covid-19 até a popu-
lação. Para garantir que os imuni-
zantes cheguem a todos, desde o dia 
20 de novembro o município vem 
formando parcerias com o objetivo 
de disponibilizar pontos extras de 
vacinação.

O primeiro ponto extra acon-
teceu no Partage Shopping, onde 
dezenas de mossoroenses, entre 
funcionários e clientes, foram va-
cinados durante dois � nais de se-
mana seguidos. A partir de então, 
vários outros pontos estão sendo 

instalados em mercados públicos, 
supermercados, farmácias.... Além 
dos pontos extras, todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) tam-
bém estão realizando a vacinação.

Nesta quinta 2, além das UBSs, 
dois pontos extras estão sendo dis-
ponibilizados para a vacinação da 
covid e da in� uenza. Um dos pontos 
está acontecendo no Atacadão, em 
frente ao Partage Shopping, onde a 
vacinação acontece o dia todo das 
8h às 16h. E na Farmácia Pague Me-
nos da Leste-Oeste, onde a vacina-
ção acontecerá das 13h às 17h.

Na sexta 3, às 15h, será o início 
da vacinação no estande que � cará 

instalado ao lado da Catedral de 
Santa Luzia até o dia 12. Esse ponto 
extra é uma parceria do município 
com a Diocese de Santa Luzia. O ob-
jetivo é continuar garantindo mais 
acesso às vacinas para os mossoroe-
ses. No local a vacinação acontecerá 
das 15h às 22h.

Além do lançamento do ponto 
de vacinação na Festa de Santa Lu-
zia, nesta sexta-feira outros pontos 
extras também serão instalados: No 
PAM do Bom Jardim, das 7h30 às 
11h; no supermercado Cidade, da 
12 Anos, das 8h às 12h; e supermer-
cado Cidade do Abolição IV, das 8h 
às 13h.

Mossoró segue oferecendo 
pontos extras de vacinação

CONTRA COVID-19

A Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo do Amarante reali-
zou mais um investimento 

na modernização da saúde do mu-
nicípio. O diagnóstico laboratorial 
avançou a partir da implantação 
da plataforma integrada de quí-
mica seca e quimioluminescência 
ampli� cada. Trata-se de um único 
equipamento, de grande porte, que 
substituiu outras máquinas, permi-
tindo ao técnico-operador a libera-
ção de até 945 resultados de exames 
por hora.

Essa moderna tecnologia favore-
ce a realização dos mais completos 
recursos de dosagens bioquímicas 
em metodologia de re� ectometria 
por química seca, em que não se usa 
água ou qualquer derivado líquido 
em suas reações. Além de impactar 

na qualidade do exame, não sofre in-
terferência na análise e não produz 
resíduo líquido, que posteriormente 
seria despejado no meio ambiente. 
É economia de água e preservação 
ambiental em uma única platafor-
ma, tornando São Gonçalo do Ama-
rante o único município do estado 
do Rio Grande do Norte a oferecer 
na estrutura pública esse serviço de 
diagnóstico. O equipamento ainda 
possibilita a obtenção mais segura 
da análise em quimioluminescência 
ampli� cada, em que podem ser re-
alizadas as mais diversas dosagens 
hormonais e imunológicas.

Em tempos de pandemia, o 
investimento faz toda diferença, já 
que o equipamento permite o me-
lhor exame para o diagnóstico de 
anticorpos para o Anti-SARS-COV-2 

(covid 19), em que se promove a 
investigação da imunidade da po-
pulação.

“Esse é mais um investimento 
importante na qualidade da saúde 
oferecida à população de São Gon-
çalo. Esse equipamento, que só os 
laboratórios privados dispõem, 
gera modernidade nos diagnósti-
cos e oferece ao nosso Laboratório 
Municipal de Análises Clínicas a ca-
pacidade de realizar mais exames, 
com mais precisão, sem utilização 
de água, sem gerar resíduos líquidos 
ao meio ambiente, e ainda com a 
economia de cerca de R$ 20 mil por 
mês. É a busca incansável da melho-
ria dos serviços, com racionalidade 
dos recursos públicos”, enfatizou o 
secretário municipal de Saúde, Jal-
mir Simões.

AVANÇO | Em São Gonçalo do Amarante, município da Grande Natal, equipamento ainda 
possibilita a obtenção mais segura da análise em quimioluminescência amplificada

Tecnologia favorece mais completos recursos de dosagens bioquímicas em metodologia de refl ectometria por química seca 

DIVULGAÇÃO

 
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL (AE) 

 
A ENGELT PROJETOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 04.839.187/0001-72, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Autorização 
Especial – AE com prazo de validade até 01/12/2022 para o CANTEIRO DE OBRAS DA LINHA DE 
TRANSMISSÃO - LT DE 230 kV SE AFONSO BEZERRA - SE AÇU II localizada Sítio Santo Amaro, n° 12, 
Zona Rural, CEP: 59515-000 no município de Angicos-RN. 
 

Francisco Lucimar Lopes - Diretor 

 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís X), CNPJ: 24.206.617-0014-40, torna-se Público que recebeu do instituto de 
desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da Licença de 
Operação com validade até 30/11/2027 para à revenda de combustíveis Líquidos (Posto de Combustíveis) 
Localizado na Avenida Inácio Soares Barbosa, N° 963, Centro, Parelhas - RN. 

Marcondes Augusto de Oliveira 
Proprietário 
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O ministro da Cidadania, João 
Roma, e o prefeito Álvaro 
Dias inauguram o� cialmen-

te a Estação Cidadania Esporte 
Jorge Moura nesta sexta-feira 3, às 
10h30. O equipamento está loca-
lizado na Rua do Baião, no bairro 
Lagoa Azul, zona Norte da capital, 
e a solenidade faz parte da Ação 
“Isso é Cidadania” do Ministério da 
Cidadania. 

O complexo é uma das maiores 

estruturas esportivas da cidade e 
tem o objetivo de promover a ini-
ciação ao esporte de crianças e jo-
vens e a formação de novos atletas. 
A estrutura conta com um ginásio 
poliesportivo com quadra coberta e 
externa, salas estruturadas e adap-
tadas para receber paratletas. As 
modalidades oferecidas são judô, 
futsal, basquete e ginástica rítmica 
para crianças e jovens de 09 a 15 
anos e as aulas terão início na pró-
xima semana.

A Estação Cidadania Esporte Jor-
ge Moura é fruto de uma parceria da 
Prefeitura do Natal com o Governo 
Federal, através da Secretaria Espe-
cial do Esporte, vinculada ao Minis-
tério da Cidadania, e o investimento 

total é de cerca de R$4,2 milhões. 
O nome do equipamento espor-

tivo é uma homenagem ao esportis-
ta potiguar que faleceu em agosto 
do ano passado, aos 74 anos, vítima 
de AVC.

Jorge Moura foi goleiro de fute-
bol e defendeu o ABC e o Riachuelo 
na década de 1960. Jogou vôlei pe-
lo Alecrim e futebol de salão pelo 
América-RN. Como treinador de 
vôlei, conquistou vários títulos com 
o Alecrim e fez história na Escola 
Técnica Federal do Rio Grande do 
Norte, atual IFRN, além de ter co-
mandado várias gerações na sele-
ção do estado. Também foi diretor 
da Fundação de Esportes de Natal, 
Fenat, conhecida antes como SEL.

Estação “Cidadania Esporte” 
será inaugurada nesta sexta-feira

PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

O Leão está a uma vitória da 
vaga inédita para a pré-Li-
bertadores. Na Arena Cas-

telão, o Fortaleza receberá tem um 
visitante conhecido pela frente. O 
duelo de sexta 3, às 21 horas, pela 
36ª rodada do campeonato brasi-
leiro, será contra o Juventude, um 
time que já travou vários duelos 
contra o Leão do Pici. Segundo da-
dos do site de estatísticas “O Gol”, 
as duas equipes se enfrentaram 15 
vezes ao longo da história. Nesses 
15 duelos, que ocorreram em várias 
divisões diferentes, são seis vitórias 
do Fortaleza, sete empates e ape-
nas duas vitórias para o Juventude. 
Contra a equipe gaúcha, o Leão 
marcou 26 gols e sofreu 16. O Ju-
ventude nunca venceu o Leão fora 
de casa.

No histórico do confronto, a 
maior vitória da equipe cearense 
foi registrada no jogo da penúltima 
rodada do campeonato brasileiro 
de 2018. No Castelão, o Forteleza 
venceu o time do sul por 4 a 1, com 
dois gols de Marlon e dois de Gusta-
vo, o “Gustagol”. A goleada marcou 
a festa do título inédito da Serie B 
do Tricolor, que na época, era co-
mandado por Rogério Ceni.

Do lado alviverde, a última vitó-
ria do Juventude no duelo aconte-
ceu pela 25 rodada do campeonato 
brasileiro de 2009. Jogando em ca-
sa, o Juve venceu o Fortaleza por 2 
a 0, com gols de Marcos Denner e 

Zezinho. A vitória afundou o Leão 
na zona de rebaixamento daquela 
edição, que foi disputar a terceira 
divisão no ano seguinte. Hoje, as 
equipes estão em situações com-
pletamente opostas: os comanda-
dos pelo técnico Vojvoda  brigam 
pelo G-6, já o time de Jair Ventura 
luta para permanecer na série A.

Para a decisão de logo mais, o 
time de Juan Pablo Vojvoda deve 
entrar com a seguinte escalação: 
Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Be-
nevenuto e Titi; Yago Pikachu, Feli-
pe, Éderson (Ronald), Lucas Lima e 
Lucas Crispim; David e Robson.

Já o Juventude deve entrar em 
campo com: Douglas; Michel Ma-
cedo, Rafael Forster, Vitor Mendes 
e William Matheus; Dawhan, Jad-
son, Guilherme Castilho e Wescley; 
Ricardo Bueno e Sorriso. O técnico 
Jair Ventura, está suspenso e não 
poderá comandar o time beira do 
campo. 

BOA NOTÍCIA |  Complexo é 
uma das maiores estruturas 
esportivas da capital do RN

Nome do equipamento esportivo é uma homenagem ao esportista potiguar Jorge Moura, que faleceu em agosto de 2020

Partida será às 21 horas desta sexta

SEL

FERNANDO ALVES

Fortaleza enfrenta 
Juventude em busca da 
vaga na Pré-Libertadores

ARENA CASTELÃO

É difícil agradar a todos 
Vejo nas redes sociais muitos torcedores do América reclaman-

do do elenco que está sendo montado para 2022. A principal recla-
mação é por conta da idade dos novos contratados. Segundo estes 
torcedores uma equipe muito jovem. Juro que não entendo, pois se 
a direção estivesse contratado jogadores veteranos muitos outros 
torcedores também estariam chiando. Acredito que o ideal seja um 
meio termo, mesclando jovens jogadores com jogadores experien-
tes. Quem sabe às próximas contratações não seja justamente  de 
jogadores mais experientes.

Mudam de opinião fácil demais 
Vendo hoje, parte da midia, endeusando 

o técnico, Cuca, do Atlético/MG, só posso rir. 
Não tem sessenta dias, foi após a eliminação 
do clube mineiro para o Palméiras, nas semi-
-� nais da Libertadora da América, que prati-
camente todos pediram a cabeça do referido 
técnico, alegando que ele tinham nas mãos 
um dos melhores elencos do Brasil, o que é 
verdade, e que tinha a obrigação  de ser cam-
peão daquela competição. Agora, que está 
próximo de ser campeão da série A, já é até 
cotado para assumir a seleção brasileira. Vá 
entender a cabeça de alguns.

Investimento Árabe 
Muito tem se comentado no eixo Sul/

Sudeste sobre um possível investimento do 
mundo Árabe no futebol brasileiro. Clubes 
como São Paulo, Vasco da Gama, Santos e 
Cruzeiro, são os mais citados como sendo os 
de interesse dos árabes. Será? Confesso que te-
nho minhas dúvidas, pois apesar do dinheiro 
sobrar por aquelas bandas por conta do pe-
tróleo os caras tem juízo. E ninguém é doido o 
su� ciente para rasgar dinheiro. Simples assim.

Quem ama, perdoa!
Após ter caído para a série C de 2022, ao empatar com o Con-

� ança/SE, à aproximadamente quinze dias, inclusive com alguns 
torcedores tentando agredir os jogadores e arremessando vários 
objetos em campo, a torcida do Remo resolveu mudar a postura. 
Para o segundo jogo da semi� nal da Copa Verde contra o Paysandu 
a torcida do Leão resolveu mudar a estratégia. E agora colocam nas 
redes sociais o slogan. “Quem ama, perdoa!”. Com isso � las de tor-
cedores já se formam nas frentes dos pontos de vendas de ingressos 
por parte dos leões do Pará. Futebol é mesmo apaixonante. 

Jefinho
Torcedores do ABC divididos quanto a contratação do atacante Jefi-

nho. Alguns gostaram, outros não. Isso é normal. Agora, alguns dos que não 
gostaram citam o fato do atacante ter perdidos muitos gols quando da sua 
passagem pelo clube , ainda na serie C. Hora, qual o atacante que não perde 
gols? Acredito que Jefinho pode ser muito útil ao alvinegro em 2022.

Ainda esta amadurecendo a ideia 
Conversei com o advogado, Luiz Henrique, que poderá ser o 

nome de consenso, em chapa única, para presidente do Alecrim. 
Segundo o advogado ainda não existe nada de� nido. Luiz Henrique 
disse que está se reunindo com vários alecrinenses buscando chegar 
a um nome que possa agregar ao clube. Até a próxima semana de-
veremos ter uma de� nição quanto a este assunto. Que seja alguem 
que chegue para agregar ao Alecrim.


