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Carnaval fora de época, gripe 
fora de época, campanha polí-
tica fora de época.

O que mais falta para coroar a fal-
ta de bom senso e responsabilidade?

Não venham dizer que a vontade 
de ser feliz explica tudo porque não é 
verdade. Foram tempos duríssimos 
desde o ano passado.

 As pessoas foram obrigadas a 
usar máscaras de proteção e se isolar 
à espera de uma vacina descoberta 
em tempo recorde, mas não o su� -
ciente para evitar mais de cinco mi-
lhões de mortes no mundo.

Então, o que aprendemos com a 
pandemia?

Aprendemos, por exemplo, que 
pessoas podem ser dotadas de pen-
samento lógico, já a vida não tem 
lógica nenhuma.

Morre-se por consequência de 
uma ação ou moorre-se de graça; 
esperando que aconteça ou inespe-
radamente.

Uma pedra atirada ao acaso do 
alto de um prédio pode mudar a his-
tória de uma família antes de chegar 
ao chão.

Criar leis que criminalizem nos-
sas pequenas e grandes irresponsa-
bilidades têm o condão de prevenir 
tragédias.

Quem contribuiu para a tra-
gédia da boate Kiss, que matou 
centenas de jovens, não queria 
que elas morressem, mas desde 
ontem começaram a cumprir pe-
sadas penas.

Deveria ter sido assim também 
com Brumadinho e outras tantas. 
Não foi.  

Cabe a cada um de nós, portanto, 
reduzir danos individuais ou coleti-
vos, tão certo como as consequên-
cias vêm sempre depois e indústrias 
não funcionam sem manutenção.

O que muita gente chamaria de 
redução de danos, aqui chamaremos 
de bom senso.

Todos os anos pessoas morrem 
de gripe e acidentes de trânsito; cân-
ceres e ataques do coração. A lista é 
in� ndável e não tem como fugir dela.

A pandemia de um vírus velho 
conhecido que se modi� ca com o 
espalhamento em escala global é um 
sinal – melhor, é um letreiro lumino-
so – sugerindo para que as pessoas se 
protejam.

E protejam as outras tomando 
vacina, usando máscara, evitando 
aglomerações, trabalhando a distân-
cia quando possível, lavando as mãos 
com mais frequência.    

Precisa desenhar?

Precisa desenhar ou basta escrever

“Tratoraço” não parou
Segundo o Estadão, primeiro 

jornal brasileiro a denunciar o 
escândalo do orçamento secreto, 
desde que o STF liberou a execu-
ção do orçamento secreto, tra-
vado pela ministra Rosa Weber, 
o governo já empenhou até esta 
terça-feira, nada menos do que R$ 
1,38 bilhão.

E, ao contrário do que alegou 
o comando do Congresso ao Su-
premo, saúde e educação estão 
“longe de ser prioridade”.

Diz o jornal que os ministérios 
responsáveis por essas áreas rece-
beram apenas 4,6% dos recursos 
que foram reservados pelo Execu-
tivo.

A maior parte das verbas 
(77%) foi para ações orçamentá-
rias ligadas à pavimentação de 
ruas e à compra de maquinário 
pesado, como tratores.

Um democrata
O ministro do Gabinete de Se-

gurança Institucional (GSI), gene-
ral Augusto Heleno, é realmente 
um primo do democrata. Sempre 
buscando harmonizar as condu-
tas públicas do presidente da Re-
pública, ele agora oferece o corpo 
e a mente ao sacrifício para man-
ter Bolsonaro calmo e pací� co.

“Eu, particularmente, que 
sou o responsável por manter o 
presidente informado, tenho que 
tomar dois lexotan na veia por 
dia para não levá-lo a tomar uma 
atitude mais drástica em relação 
ao STF”, disse o ministro esta se-
mana, segundo informa o portal 
Metrópoles.

A pergunta é: o Lexotan não 
está indo para a pessoa errada?

Respeito e medo
Há uma tênue separação entre 

medo e respeito. Vale dizer, a atitu-
de respeitosa pode decorrer de um 
respeito e apreço genuínos ou não 
passar de pura bajulação de quem 
tem medo de ser prejudicado por 
uma força superior. Ou, ainda, de 
quem teme perder a boquinha 
que traz muitas vantagens.

Essa é exatamente a razão do 
sucesso da boa relação entre o 
presidente Bolsonaro e seus prin-
cipais subordinados, sejam eles 
ministros ou secretários.

Explica também porque eles 
–os subordinados – se esforçam 
tanto para agradar o chefe, mes-
mo sem que ele peça o agrado.

Isso tem dois nomes: respeito 
e medo.
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MARCELO HOLLANDA

O comunista Boris
A variante Ômicron do coro-

navírus é como aquele parente 
folgado que só aparece na hora do 
almoço ou se convida para passar 
o � m de semana na sua casa. Mes-
mo que o dano da presença dele 
na sua vida ainda seja incerto, vai 
causar prejuízo.

“O que agora sabemos sobre 
a Omicron é que está se espa-

lhando a uma taxa fenomenal, 
algo que nunca vimos antes. Está 
dobrando a cada dois ou três dias 
as infecções”, disse esta semana 
o secretário de Saúde do Reino 
Unido, Sajid Javic, à Sky News da 
Inglaterra, onde certo comunista 
chamado Boris Johnson, que vem 
a ser o primeiro-ministro do país, 
já prometeu fechar tudo, contra-
riando até aliados.

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Por maioria dos votos, o verea-
dor Paulinho Freire (PDT) foi 
reeleito presidente da Câma-

ra Municipal de Natal para o biênio 
2023-2024, durante sessão extraor-
dinária nesta quarta-feira 15. Dos 
29 parlamentares municipais, ape-
nas Ana Paula (PL) votou contrário 
e Robério Paulino (Psol), se absteve.

A mesa diretora é composta 
pelo presidente Paulinho Freire, 
primeiro vice-presidente Érico Já-
come (MDB); segundo vice Hermes 
Câmara (PTB); terceiro vice Brisa 
Bracchi (PT); primeiro secretário 
Aldo Clemente (PDT); segundo se-
cretário Felipe Alves (PDT); terceira 
secretária Camila Araújo (PSD) e 
quarto secretário Anderson Lopes 
(SDD).

O presidente reeleito Paulinho 
Freire agradeceu a con� ança, qua-

se na totalidade, de seus pares na 
Casa Legislativa municipal e disse 
que o voto contrário que teve foi 
decidido por um sentimento pes-
soal negativo, que já vem de man-
datos anteriores.

“Agradeço por terem me con� a-
do mais um mandato de presiden-
te. Me honra muito ser seis vezes 
presidente da Câmara, quando al-
guns tentaram e não conseguiram 
porque não tinham credibilidade 
su� ciente. Vou continuar ouvindo a 
todos, mas exigindo respeito. Ainda 
posso dar uma parcela de contri-
buição à esta Casa e é o que quero 
fazer neste meu último mandato de 
presidente. Para que jamais possa-
mos voltar ao passado”, a� rmou.

Paulinho detalhou ainda que, 
na realidade, a discórdia que existe 
não é só jurídica, mas pessoal. “Dis-
córdia de um mandato que já vem 
há tempos, é o mesmo, só mudou 
o personagem, porque o anterior 
não pode se candidatar por conta 
de uma cassação, de uma conde-
nação. Então, � co muito tranquilo 
porque não sou acostumado a co-
meter ilegalidades. Escutei mais de 
30 advogados e todos eles, unani-
memente, disseram que tínhamos 
condições de sermos candidatos”, 
explicou.

Paulinho Freire é 
reeleito presidente da 
Câmara de Natal para 
biênio 2023-2024
POR MAIORIA | Parlamentar 
foi reeleito com 27 votos. A 
vereadora Ana Paula votou 
contrária e Robério Paulino 
se absteve

Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal foi antecipada
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Indiciado
O secretário da Sesap/RN, Cipriano Maia, foi 

incluído entre os indiciados pela CPI da Covid da 
Assembleia Legislativa. Ontem à tarde, parte do re-
latório do deputado Francisco do PT foi analisado e 
os parlamentares propuseram mudanças. Além de 
Cipriano Maia, empresários e uma servidora tam-
bém foram indiciados.  

Operação Lectus
E os deputados da CPI da Covid convocaram 

outra sessão para esta quinta-feira 16, quando serão 
analisados os contratos investigados na Operação 
Lectus, compra de respiradores pelo Consórcio Nor-
deste e campanha publicitária de prevenção à covid 
com participação de ex-candidato � liado ao PT, 
médico Alexandre Motta, que concorreu ao Senado.

União Brasil
De� nido: a deputada federal Carla Dickson vai 

sair do PROS e assinará a � cha do União Brasil. Mu-
lher, médica, evangélica e de um trabalho que vem 
ganhando corpo em vários municípios, Carla é no-
me forte para 2022. O presidente nacional da União 
Brasil, deputado federal Luciano Bivar (PE), já con-
versou com Carla e acertou a � liação.

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Com 27 votos favoráveis, 1 contra e 
1 abstenção, Paulinho segue para o sex-
to mandato como presidente do Poder 
Legislativo. Os vereadores de Natal 
participaram, nesta quarta-feira 15, da 
antecipação da eleição da Mesa Dire-
tora da Casa para o biênio 2022-2023. 
Pela terceira vez consecutiva, Paulinho 
Freire foi reeleito em chapa única com 
a quase totalidade dos votos. 

A vereadora Ana Paula (PL) votou 
contra, como já tinha feito em eleições 
anteriores. Se absteve da votação o ve-
reador Robério Paulino.

Será a sexta vez que Paulinho Freire 
presidirá a Câmara Municipal do Na-
tal. Outras casas legislativas também 
já � zeram reeleições, como Mossoró, 
Parnamirim, e dezenas do interior que 

anteciparam o pleito. A vereadora Ana 
Paula entrou com liminar para suspen-
der a eleição, mas o pedido foi negado 
pelo Tribunal de Justiça (TJ). 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
tem reiterado que a norma referente 
ao mandato de mesa do Senado Fede-
ral e na Câmara dos Deputados não é 
princípio constitucional, sendo antes, 
sim, norma de caráter meramente 
regimental para tais casas (norma “in-
terna corporis”), não sendo, portanto, 
de seguimento obrigatório pelos entes 
federativos (Estados e Municípios). 
A Constituição fala em disposição de 
caráter regimental aplicável apenas ao 
Legislativo Federal, não a inseriu entre 
os princípios a serem seguidos pelos 
Estados e Municípios.

Reeleito pela terceira vez consecutiva, Paulinho Freire 
mostra independência e postura como presidente

JOSÉ ALDENIR

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Nesse momento, os esfor-
ços estão concentrados 
em organizar nosso pro-

jeto em torno da chapa proporcional, 
deixando para os primeiros meses do 
próximo ano, o debate sobre a chapa 
majoritária. Já acertamos que traba-
lharemos nominatas completas para 
deputados e deputadas estaduais e 
federais”, a� rmou o presidente esta-
dual do PT, Júnior Souto, nesta quar-
ta-feira 15, ao ser questionado sobre 
a possibilidade de aliança política 
entre Fátima Bezerra (PT) e Carlos 
Eduardo Alves (PDT), visando 2022.  

O tema tem causado controvér-
sias entre os integrantes da sigla no 
Rio Grande do Norte. A resistência 
é grande entre parte dos partidários 
da governadora, principalmente por 
defenderem que o ideal é, justamen-
te, uni� car foco e a� nco em torno da 
chapa proporcional e, resolvida essa 
parte, a majoritária. “A posição, unâ-
nime, do partido, é priorizar a eleição 

majoritária nacional e o tempo ne-
cessário às negociações em curso”, 
explicou Júnior Souto.

Ele disse ainda que o PT está 
ciente das implicações que poderão 
ocorrer, caso o partido forme federa-
ções ou alianças mais amplas. Já com 
relação à presença do ex-prefeito de 
Natal em uma chapa com a gover-
nadora, nas eleições, Júnior falou 
que tudo gira ainda no campo das 
especulações. “Temos que tratar isso 

com a atenção devida, para assegu-
rar que, dentro do ‘cronograma’ que 
estabelecemos, possamos discutir e 
dar publicidade às nossas resoluções, 
ouvida a militância”, a� rmou.

O líder do governo na Assem-
bleia Legislativa, deputado Fran-
cisco do PT, também defende que 
é antecipado falar em alianças 
regionais quando o diretório na-
cional ainda não de� niu nenhum 
direcionamento, e que este sempre 

in� uencia as decisões adotadas 
pelos estados. Seguindo seu estilo 
conciliador, o parlamentar defende 
o diálogo como base para constru-
ção de apoios e entendimentos pre-
cisos para se avançar no compro-
misso � rmado com os potiguares.

“No momento, é prematuro ava-
liar cenários futuros, até porque as 
decisões nacionais terão in� uência 
nos estados. Pessoalmente, penso 
que o diálogo, com base no compro-

misso com o projeto que vem dando 
certo no nosso Estado, liderado pela 
nossa governadora, deve ser manti-
do com partidos, lideranças políticas 
e setores organizados da sociedade”, 
a� rmou.

Sem dizer seu posicionamento 
quanto a uma possível aliança Fá-
tima Bezerra-Carlos Eduardo ou o 
porquê de parte de seus colegas de 
partido rechaçar, com veemência, es-
sa possibilidade, o deputado preferiu 
silenciar, sem tecer pré-julgamentos. 
“Pre� ro aguardar as de� nições que 
serão tomadas coletivamente. Neste 
momento é o que tenho a declarar”, 
a� rmou.

Para a deputada estadual Isol-
da Dantas, mais importante que 
discutir e concentrar atenção em 
possibilidades, ela defende que o PT 
deve concentrar foco e ações nas 
candidaturas próprias para os cargos 
majoritários, antes de qualquer dis-
cussão sobre formação de alianças e 
decisões que envolvam outras legen-
das, no Rio Grande do Norte.

 “As alianças e a chapa do PT pa-
ra 2022 ainda não estão de� nidas. 
Falar em alianças, por enquanto, é 
precipitado. Essa é uma decisão que 
vai passar por um debate em todo 
o partido e, que vai ser decidido em 
conjunto. Quanto ao que defendo, 
acredito que o PT deve priorizar suas 
candidaturas próprias para os cargos 
de governo e Senado”, enfatizou.

Contra aliança Fátima-Carlos Eduardo, 
maioria do PT foca nas proporcionais
RESISTÊNCIA | Contra 
possível aliança, petistas 
defendem foco em eleições 
proporcionais e afirmam que 
decisão nacional influenciará 
batida de martelo no RN

Júnior Souto disse que posição unânime do PT é priorizar eleição majoritária nacional, depois as proporcionais no RN
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fora de época, campanha polí-
tica fora de época.

O que mais falta para coroar a fal-
ta de bom senso e responsabilidade?

Não venham dizer que a vontade 
de ser feliz explica tudo porque não é 
verdade. Foram tempos duríssimos 
desde o ano passado.

 As pessoas foram obrigadas a 
usar máscaras de proteção e se isolar 
à espera de uma vacina descoberta 
em tempo recorde, mas não o su� -
ciente para evitar mais de cinco mi-
lhões de mortes no mundo.

Então, o que aprendemos com a 
pandemia?

Aprendemos, por exemplo, que 
pessoas podem ser dotadas de pen-
samento lógico, já a vida não tem 
lógica nenhuma.

Morre-se por consequência de 
uma ação ou moorre-se de graça; 
esperando que aconteça ou inespe-
radamente.

Uma pedra atirada ao acaso do 
alto de um prédio pode mudar a his-
tória de uma família antes de chegar 
ao chão.

Criar leis que criminalizem nos-
sas pequenas e grandes irresponsa-
bilidades têm o condão de prevenir 
tragédias.

Quem contribuiu para a tra-
gédia da boate Kiss, que matou 
centenas de jovens, não queria 
que elas morressem, mas desde 
ontem começaram a cumprir pe-
sadas penas.

Deveria ter sido assim também 
com Brumadinho e outras tantas. 
Não foi.  

Cabe a cada um de nós, portanto, 
reduzir danos individuais ou coleti-
vos, tão certo como as consequên-
cias vêm sempre depois e indústrias 
não funcionam sem manutenção.

O que muita gente chamaria de 
redução de danos, aqui chamaremos 
de bom senso.

Todos os anos pessoas morrem 
de gripe e acidentes de trânsito; cân-
ceres e ataques do coração. A lista é 
in� ndável e não tem como fugir dela.

A pandemia de um vírus velho 
conhecido que se modi� ca com o 
espalhamento em escala global é um 
sinal – melhor, é um letreiro lumino-
so – sugerindo para que as pessoas se 
protejam.

E protejam as outras tomando 
vacina, usando máscara, evitando 
aglomerações, trabalhando a distân-
cia quando possível, lavando as mãos 
com mais frequência.    

Precisa desenhar?

Precisa desenhar ou basta escrever

“Tratoraço” não parou
Segundo o Estadão, primeiro 

jornal brasileiro a denunciar o 
escândalo do orçamento secreto, 
desde que o STF liberou a execu-
ção do orçamento secreto, tra-
vado pela ministra Rosa Weber, 
o governo já empenhou até esta 
terça-feira, nada menos do que R$ 
1,38 bilhão.

E, ao contrário do que alegou 
o comando do Congresso ao Su-
premo, saúde e educação estão 
“longe de ser prioridade”.

Diz o jornal que os ministérios 
responsáveis por essas áreas rece-
beram apenas 4,6% dos recursos 
que foram reservados pelo Execu-
tivo.

A maior parte das verbas 
(77%) foi para ações orçamentá-
rias ligadas à pavimentação de 
ruas e à compra de maquinário 
pesado, como tratores.

Um democrata
O ministro do Gabinete de Se-

gurança Institucional (GSI), gene-
ral Augusto Heleno, é realmente 
um primo do democrata. Sempre 
buscando harmonizar as condu-
tas públicas do presidente da Re-
pública, ele agora oferece o corpo 
e a mente ao sacrifício para man-
ter Bolsonaro calmo e pací� co.

“Eu, particularmente, que 
sou o responsável por manter o 
presidente informado, tenho que 
tomar dois lexotan na veia por 
dia para não levá-lo a tomar uma 
atitude mais drástica em relação 
ao STF”, disse o ministro esta se-
mana, segundo informa o portal 
Metrópoles.

A pergunta é: o Lexotan não 
está indo para a pessoa errada?

Respeito e medo
Há uma tênue separação entre 

medo e respeito. Vale dizer, a atitu-
de respeitosa pode decorrer de um 
respeito e apreço genuínos ou não 
passar de pura bajulação de quem 
tem medo de ser prejudicado por 
uma força superior. Ou, ainda, de 
quem teme perder a boquinha 
que traz muitas vantagens.

Essa é exatamente a razão do 
sucesso da boa relação entre o 
presidente Bolsonaro e seus prin-
cipais subordinados, sejam eles 
ministros ou secretários.

Explica também porque eles 
–os subordinados – se esforçam 
tanto para agradar o chefe, mes-
mo sem que ele peça o agrado.

Isso tem dois nomes: respeito 
e medo.

DIVULGAÇÃO

ELPÍDIO JÚNIOR
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MARCELO HOLLANDA

O comunista Boris
A variante Ômicron do coro-

navírus é como aquele parente 
folgado que só aparece na hora do 
almoço ou se convida para passar 
o � m de semana na sua casa. Mes-
mo que o dano da presença dele 
na sua vida ainda seja incerto, vai 
causar prejuízo.

“O que agora sabemos sobre 
a Omicron é que está se espa-

lhando a uma taxa fenomenal, 
algo que nunca vimos antes. Está 
dobrando a cada dois ou três dias 
as infecções”, disse esta semana 
o secretário de Saúde do Reino 
Unido, Sajid Javic, à Sky News da 
Inglaterra, onde certo comunista 
chamado Boris Johnson, que vem 
a ser o primeiro-ministro do país, 
já prometeu fechar tudo, contra-
riando até aliados.

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Por maioria dos votos, o verea-
dor Paulinho Freire (PDT) foi 
reeleito presidente da Câma-

ra Municipal de Natal para o biênio 
2023-2024, durante sessão extraor-
dinária nesta quarta-feira 15. Dos 
29 parlamentares municipais, ape-
nas Ana Paula (PL) votou contrário 
e Robério Paulino (Psol), se absteve.

A mesa diretora é composta 
pelo presidente Paulinho Freire, 
primeiro vice-presidente Érico Já-
come (MDB); segundo vice Hermes 
Câmara (PTB); terceiro vice Brisa 
Bracchi (PT); primeiro secretário 
Aldo Clemente (PDT); segundo se-
cretário Felipe Alves (PDT); terceira 
secretária Camila Araújo (PSD) e 
quarto secretário Anderson Lopes 
(SDD).

O presidente reeleito Paulinho 
Freire agradeceu a con� ança, qua-

se na totalidade, de seus pares na 
Casa Legislativa municipal e disse 
que o voto contrário que teve foi 
decidido por um sentimento pes-
soal negativo, que já vem de man-
datos anteriores.

“Agradeço por terem me con� a-
do mais um mandato de presiden-
te. Me honra muito ser seis vezes 
presidente da Câmara, quando al-
guns tentaram e não conseguiram 
porque não tinham credibilidade 
su� ciente. Vou continuar ouvindo a 
todos, mas exigindo respeito. Ainda 
posso dar uma parcela de contri-
buição à esta Casa e é o que quero 
fazer neste meu último mandato de 
presidente. Para que jamais possa-
mos voltar ao passado”, a� rmou.

Paulinho detalhou ainda que, 
na realidade, a discórdia que existe 
não é só jurídica, mas pessoal. “Dis-
córdia de um mandato que já vem 
há tempos, é o mesmo, só mudou 
o personagem, porque o anterior 
não pode se candidatar por conta 
de uma cassação, de uma conde-
nação. Então, � co muito tranquilo 
porque não sou acostumado a co-
meter ilegalidades. Escutei mais de 
30 advogados e todos eles, unani-
memente, disseram que tínhamos 
condições de sermos candidatos”, 
explicou.

Paulinho Freire é 
reeleito presidente da 
Câmara de Natal para 
biênio 2023-2024
POR MAIORIA | Parlamentar 
foi reeleito com 27 votos. A 
vereadora Ana Paula votou 
contrária e Robério Paulino 
se absteve

Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal foi antecipada
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Indiciado
O secretário da Sesap/RN, Cipriano Maia, foi 

incluído entre os indiciados pela CPI da Covid da 
Assembleia Legislativa. Ontem à tarde, parte do re-
latório do deputado Francisco do PT foi analisado e 
os parlamentares propuseram mudanças. Além de 
Cipriano Maia, empresários e uma servidora tam-
bém foram indiciados.  

Operação Lectus
E os deputados da CPI da Covid convocaram 

outra sessão para esta quinta-feira 16, quando serão 
analisados os contratos investigados na Operação 
Lectus, compra de respiradores pelo Consórcio Nor-
deste e campanha publicitária de prevenção à covid 
com participação de ex-candidato � liado ao PT, 
médico Alexandre Motta, que concorreu ao Senado.

União Brasil
De� nido: a deputada federal Carla Dickson vai 

sair do PROS e assinará a � cha do União Brasil. Mu-
lher, médica, evangélica e de um trabalho que vem 
ganhando corpo em vários municípios, Carla é no-
me forte para 2022. O presidente nacional da União 
Brasil, deputado federal Luciano Bivar (PE), já con-
versou com Carla e acertou a � liação.

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Com 27 votos favoráveis, 1 contra e 
1 abstenção, Paulinho segue para o sex-
to mandato como presidente do Poder 
Legislativo. Os vereadores de Natal 
participaram, nesta quarta-feira 15, da 
antecipação da eleição da Mesa Dire-
tora da Casa para o biênio 2022-2023. 
Pela terceira vez consecutiva, Paulinho 
Freire foi reeleito em chapa única com 
a quase totalidade dos votos. 

A vereadora Ana Paula (PL) votou 
contra, como já tinha feito em eleições 
anteriores. Se absteve da votação o ve-
reador Robério Paulino.

Será a sexta vez que Paulinho Freire 
presidirá a Câmara Municipal do Na-
tal. Outras casas legislativas também 
já � zeram reeleições, como Mossoró, 
Parnamirim, e dezenas do interior que 

anteciparam o pleito. A vereadora Ana 
Paula entrou com liminar para suspen-
der a eleição, mas o pedido foi negado 
pelo Tribunal de Justiça (TJ). 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
tem reiterado que a norma referente 
ao mandato de mesa do Senado Fede-
ral e na Câmara dos Deputados não é 
princípio constitucional, sendo antes, 
sim, norma de caráter meramente 
regimental para tais casas (norma “in-
terna corporis”), não sendo, portanto, 
de seguimento obrigatório pelos entes 
federativos (Estados e Municípios). 
A Constituição fala em disposição de 
caráter regimental aplicável apenas ao 
Legislativo Federal, não a inseriu entre 
os princípios a serem seguidos pelos 
Estados e Municípios.

Reeleito pela terceira vez consecutiva, Paulinho Freire 
mostra independência e postura como presidente

JOSÉ ALDENIR

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Nesse momento, os esfor-
ços estão concentrados 
em organizar nosso pro-

jeto em torno da chapa proporcional, 
deixando para os primeiros meses do 
próximo ano, o debate sobre a chapa 
majoritária. Já acertamos que traba-
lharemos nominatas completas para 
deputados e deputadas estaduais e 
federais”, a� rmou o presidente esta-
dual do PT, Júnior Souto, nesta quar-
ta-feira 15, ao ser questionado sobre 
a possibilidade de aliança política 
entre Fátima Bezerra (PT) e Carlos 
Eduardo Alves (PDT), visando 2022.  

O tema tem causado controvér-
sias entre os integrantes da sigla no 
Rio Grande do Norte. A resistência 
é grande entre parte dos partidários 
da governadora, principalmente por 
defenderem que o ideal é, justamen-
te, uni� car foco e a� nco em torno da 
chapa proporcional e, resolvida essa 
parte, a majoritária. “A posição, unâ-
nime, do partido, é priorizar a eleição 

majoritária nacional e o tempo ne-
cessário às negociações em curso”, 
explicou Júnior Souto.

Ele disse ainda que o PT está 
ciente das implicações que poderão 
ocorrer, caso o partido forme federa-
ções ou alianças mais amplas. Já com 
relação à presença do ex-prefeito de 
Natal em uma chapa com a gover-
nadora, nas eleições, Júnior falou 
que tudo gira ainda no campo das 
especulações. “Temos que tratar isso 

com a atenção devida, para assegu-
rar que, dentro do ‘cronograma’ que 
estabelecemos, possamos discutir e 
dar publicidade às nossas resoluções, 
ouvida a militância”, a� rmou.

O líder do governo na Assem-
bleia Legislativa, deputado Fran-
cisco do PT, também defende que 
é antecipado falar em alianças 
regionais quando o diretório na-
cional ainda não de� niu nenhum 
direcionamento, e que este sempre 

in� uencia as decisões adotadas 
pelos estados. Seguindo seu estilo 
conciliador, o parlamentar defende 
o diálogo como base para constru-
ção de apoios e entendimentos pre-
cisos para se avançar no compro-
misso � rmado com os potiguares.

“No momento, é prematuro ava-
liar cenários futuros, até porque as 
decisões nacionais terão in� uência 
nos estados. Pessoalmente, penso 
que o diálogo, com base no compro-

misso com o projeto que vem dando 
certo no nosso Estado, liderado pela 
nossa governadora, deve ser manti-
do com partidos, lideranças políticas 
e setores organizados da sociedade”, 
a� rmou.

Sem dizer seu posicionamento 
quanto a uma possível aliança Fá-
tima Bezerra-Carlos Eduardo ou o 
porquê de parte de seus colegas de 
partido rechaçar, com veemência, es-
sa possibilidade, o deputado preferiu 
silenciar, sem tecer pré-julgamentos. 
“Pre� ro aguardar as de� nições que 
serão tomadas coletivamente. Neste 
momento é o que tenho a declarar”, 
a� rmou.

Para a deputada estadual Isol-
da Dantas, mais importante que 
discutir e concentrar atenção em 
possibilidades, ela defende que o PT 
deve concentrar foco e ações nas 
candidaturas próprias para os cargos 
majoritários, antes de qualquer dis-
cussão sobre formação de alianças e 
decisões que envolvam outras legen-
das, no Rio Grande do Norte.

 “As alianças e a chapa do PT pa-
ra 2022 ainda não estão de� nidas. 
Falar em alianças, por enquanto, é 
precipitado. Essa é uma decisão que 
vai passar por um debate em todo 
o partido e, que vai ser decidido em 
conjunto. Quanto ao que defendo, 
acredito que o PT deve priorizar suas 
candidaturas próprias para os cargos 
de governo e Senado”, enfatizou.

Contra aliança Fátima-Carlos Eduardo, 
maioria do PT foca nas proporcionais
RESISTÊNCIA | Contra 
possível aliança, petistas 
defendem foco em eleições 
proporcionais e afirmam que 
decisão nacional influenciará 
batida de martelo no RN

Júnior Souto disse que posição unânime do PT é priorizar eleição majoritária nacional, depois as proporcionais no RN
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A governadora Fátima Bezerra 
(PT) con� rmou que o seu 
partido está conversando com 

forças políticas de centro esquerda 
para a composição de uma frente 
partidária ampla, visando as Eleições 
de 2022. As siglas que devem compor 
esta aliança são as que fazem oposi-
ção ao presidente Jair Bolsonaro (PL) 
e, dentro desta estratégia, estão inclu-
ídos o MDB e o PDT. A governadora 
declarou que as vagas de candidatos 
à vice, e ao Senado, na sua chapa ma-
joritária, podem ser preenchidas por 
partidos que vão compor esta frente, 
abrindo a possibilidade para o MDB 
e o PDT, durante entrevista à rádio 
Jovem Pan News Natal, nesta quarta-
-feira 15. 

“Existem sim conversas com o 
MDB, também houve a sinalização 
por parte do PDT com nosso vice-
-governador Antenor Roberto, que é 
um grande parceiro e vem desempe-
nhando sua função de vice com ma-
estria. Mas, sabemos também que ele 
(Antenor Roberto) é uma liderança 
partidária, muito natural que conver-
se com outros partidos. Essa frente 
deve ter per� l progressista. Não entra 
bolsonarista. Uma frente que reúna 
os partidos de centro esquerda”, dis-
se.

Fátima Bezerra a� rmou que não 
pensa em processo eleitoral, que 
seu tempo é voltado para adminis-

tração estadual, para sua gestão, e 
que as negociações partidárias es-
tão a cargo do chefe da Casa Civil, 
Raimundo Alves. “Meu tempo está 
todo tomado para gestão, nós te-
mos muita coisa boa para anunciar. 
Evidentemente que as conversas 
políticas estão acontecendo, elas 
estão a cargo do núcleo político do 
governo, quem tem coordenado es-
tas conversas é o chefe da Casa Civil 
Raimundo Alves. Ele está conver-
sando sim com vários partidos. Eu, 
particularmente, comungo da tese 
do presidente Lula, que se faz ne-
cessário, mais do que nunca, diante 
da conjuntura que ai estar, com re-
trocesso, obscurantismo, conserva-
dorismo,  in� ação voltando , cares-
tia, desigualdade social [...] diante 
desta conjuntura, eu concordo com 

que devemos ter maturidade políti-
ca para fazer uma frente de caráter 
mais amplo”, declarou.

A petista admitiu que tanto a 
vaga ao Senado, quanto à vice vai 
entrar nesta discussão. Com relação 
às declarações da deputada Natália 
Bonavides (PT) de que não admitia 
uma chapa sem o nome do senador 
Jean Paul concorrendo à reeleição, 
Fátima Bezerra considerou natural e 
argumentou que há discussões den-
tro do PT, porém após uma decisão 
tomada, todos acatam. “No momen-
to oportuno vamos debater tudo isso.  
Se outros partidos vierem discutir 
conosco, não vamos rejeitar apoio. 
Os debates fazem parte do PT. Nosso 
partido tem essa característica. To-
dos nós sabemos que este debate é 
feito dentro do partido, porém, após a 

decisão � nal, sempre existe unidade e 
todos defendem as decisões tomadas 
dentro do partido”.

E acrescentou: “Todos sabem 
que tenho um carinho enorme 
pelo companheiro Jean Paul, que 
me sucedeu, aliás faz um trabalho 
importante no Senado Federal pelo 
povo do Rio Grande do Norte, com 
muita dignidade, muito talento e 
muita competência. Mas, o que 
eu quero colocar, veja bem, é que 
esse time a ser formado, a aliança, 
a tática, tanto para disputa majori-
tária, quanto para disputa propor-
cional - levando em consideração 
esse dado novo que é a possibilida-
de da constituição das federações 
partidárias -, tudo isso traz para 
nós a necessidade de fazermos o 
debate, olhando do ponto de vista 

da estratégia eleitoral”.
Fátima Bezerra ainda ressaltou 

que, no momento certo, o caminho 
será o que se mostrar mais adequado. 
“Evidentemente que as escolhas se-
rão feitas pelo conjunto dos partidos 
que vão integrar a aliança, que vão ter 
maturidade, sabedoria e responsabi-
lidade política para de� nir a melhor 
estratégia, isso é coisa lá para o ano 
que vem”, frisou.

CPI da Covid-19 no RN
A governadora comentou tam-

bém sobre a situação da compra mal-
sucedida de respiradores pulmonares 
através do Consórcio Nordeste junto 
à empresa Hempcare em 2020, dizen-
do que não medirá esforços para rea-
ver os R$ 4,9 milhões pagos pelo Esta-
do para receber 30 aparelhos que não 
foram entregues. “O Governo, através 
da Procuradoria Geral do Estado, que 
é quem cuida dessas demandas, já 
entrou com ações (para recuperar a 
verba). Vamos lutar até o � m para re-
ceber o dinheiro do Estado”, declarou 
a governadora, lembrando que foi o 
próprio Consórcio Nordeste que fez 
a denúncia contra as empresas en-
volvidas na compra, e destacou que 
o pagamento antecipado dos respi-
radores estava de acordo com o que a 
legislação previa.

Sobre a CPI da Covid na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte, Fátima elogiou o relatório feito 
pelo relator, deputado Francisco do 
PT, e evidenciou que a CPI não encon-
trou quaisquer irregularidades em 
contratos feitos pelo governo. Fátima 
elogiou a participação dos servidores 
que foram convocados pela CPI e des-
tacou a postura dos pro� ssionais de 
saúde que arriscaram suas vidas para 
salvar outras vidas. 

Fátima admite aliança do PT com o 
MDB dos Alves e PDT de Carlos Eduardo
ENTREVISTA | Gestora admite 
alianças “estratégicas” com 
partidos de centro esquerda, 
visando eleições gerais

Fátima: “Diante da conjuntura nacional, concordo que devemos ter maturidade política para termos uma frente ampla” 

Antes de falar sobre política, 
a governadora comentou sobre 
sua gestão, mostrando que tirou 
o Rio Grande do Norte de um 
estado deplorável e o colocou 
nos trilhos, inclusive servidores 
sem receber seus salários, com 
apenas R$ 3 milhões no cofre 
público e uma dívida de mais de 
R$ 1 bilhão. “Encontramos um 
Estado na UTI, falido, e mesmo 
atravessando um período pandê-
mico, honramos com nosso com-
promisso.  Foi um período desa-
� ador, nós não contávamos com 
uma pandemia tão devastadora 
como esta que temos enfrentado, 
muitas perdas, impactos diversos 

[...] mas com consciência, pri-
meiro perante à Deus, e depois 
perante o povo do Rio Grande do 
Norte, � zemos o possível e o im-
possível para mitigar os efeito da 
pandemia no Estado”, falou.

E acrescentou: “O pior da 
pandemia já passou, mas fez com 
que a minha agenda � casse re-
presada. Meu per� l é do contato 
direto, foi assim como militante 
e como parlamentar, no governo 
não poderia ser diferente. E, ago-
ra, depois que tomei a terceira 
dose da vacina, estou fazendo es-
tes contatos e levando benefícios 
direto para a população, bené� co 
concretos, como a estrada para a 

comunidade Boi Selado no mu-
nicípio de Jucurutu, que tive a 
oportunidade de visitar nesta 
semana”.  

Fátima Bezerra denunciou o 
desmonte dos equipamentos de 
Educação promovido pelo gover-
no federal, e fez questão de frisar 
as reformas e ampliação das 
escolas, em um total de 160 uni-
dades, o programa Nova Escola 
Potiguar, onde estão inseridos os 
IERNs, que com a fase 3 serão 12 
unidades espalhadas pelo Esta-
do, um investimento de mais de 
R$ 400 milhões. Falou também 
do Geração Conectada, onde se-
rão destinados entre R$ 40 e 50 

milhões, que vai bene� ciar 615 
escolas com acesso à Internet e 
equipamentos de informática.

Lembrou do compromisso de 
devolver à Natal e ao Rio Gran-
de do Norte, até dezembro, seis 
equipamentos culturais, quatro 
deles já entregues: a Biblioteca 
Câmara Cascudo, a Escola de 
Dança, o espaço de artes visuais 
Pinacoteca, e o Papódromo. No 
próximo sábado 18, entrega o Te-
atro Alberto Maranhão, e no dia 
25 de dezembro a Fortaleza dos 
Reis Magos.

Em relação aos servidores, 
ressaltou que, além de colocar 
o salário em dia, reestruturou o 

plano de cargos e carreiras de 
algumas categorias, introduziu 
o sistema de verticalização na 
remuneração dos professores. E 
promoveu a melhoria salarial de 
onze categorias. E, está saldando 
a dívida junto aos fornecedores.

No âmbito da Segurança Pú-
blica promoveu concurso público 
para Polícia Civil, e ano que vem 
vai convocar 300 novos delega-
dos, agentes e escrivães. Nomeou 
1.017 policiais militares, este ano 
foram 290 convocados. Foram 
convocados também 300 novos 
bombeiros e 147 policiais penais. 
No próximo ano, terá concurso 
para PM, serão 1.158 novas vagas.

“Mesmo com pandemia devastadora, RN tem choque 
de gestão em três anos de mandato”, diz Fátima
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A governadora Fátima Bezerra 
(PT) con� rmou que o seu 
partido está conversando com 

forças políticas de centro esquerda 
para a composição de uma frente 
partidária ampla, visando as Eleições 
de 2022. As siglas que devem compor 
esta aliança são as que fazem oposi-
ção ao presidente Jair Bolsonaro (PL) 
e, dentro desta estratégia, estão inclu-
ídos o MDB e o PDT. A governadora 
declarou que as vagas de candidatos 
à vice, e ao Senado, na sua chapa ma-
joritária, podem ser preenchidas por 
partidos que vão compor esta frente, 
abrindo a possibilidade para o MDB 
e o PDT, durante entrevista à rádio 
Jovem Pan News Natal, nesta quarta-
-feira 15. 

“Existem sim conversas com o 
MDB, também houve a sinalização 
por parte do PDT com nosso vice-
-governador Antenor Roberto, que é 
um grande parceiro e vem desempe-
nhando sua função de vice com ma-
estria. Mas, sabemos também que ele 
(Antenor Roberto) é uma liderança 
partidária, muito natural que conver-
se com outros partidos. Essa frente 
deve ter per� l progressista. Não entra 
bolsonarista. Uma frente que reúna 
os partidos de centro esquerda”, dis-
se.

Fátima Bezerra a� rmou que não 
pensa em processo eleitoral, que 
seu tempo é voltado para adminis-

tração estadual, para sua gestão, e 
que as negociações partidárias es-
tão a cargo do chefe da Casa Civil, 
Raimundo Alves. “Meu tempo está 
todo tomado para gestão, nós te-
mos muita coisa boa para anunciar. 
Evidentemente que as conversas 
políticas estão acontecendo, elas 
estão a cargo do núcleo político do 
governo, quem tem coordenado es-
tas conversas é o chefe da Casa Civil 
Raimundo Alves. Ele está conver-
sando sim com vários partidos. Eu, 
particularmente, comungo da tese 
do presidente Lula, que se faz ne-
cessário, mais do que nunca, diante 
da conjuntura que ai estar, com re-
trocesso, obscurantismo, conserva-
dorismo,  in� ação voltando , cares-
tia, desigualdade social [...] diante 
desta conjuntura, eu concordo com 

que devemos ter maturidade políti-
ca para fazer uma frente de caráter 
mais amplo”, declarou.

A petista admitiu que tanto a 
vaga ao Senado, quanto à vice vai 
entrar nesta discussão. Com relação 
às declarações da deputada Natália 
Bonavides (PT) de que não admitia 
uma chapa sem o nome do senador 
Jean Paul concorrendo à reeleição, 
Fátima Bezerra considerou natural e 
argumentou que há discussões den-
tro do PT, porém após uma decisão 
tomada, todos acatam. “No momen-
to oportuno vamos debater tudo isso.  
Se outros partidos vierem discutir 
conosco, não vamos rejeitar apoio. 
Os debates fazem parte do PT. Nosso 
partido tem essa característica. To-
dos nós sabemos que este debate é 
feito dentro do partido, porém, após a 

decisão � nal, sempre existe unidade e 
todos defendem as decisões tomadas 
dentro do partido”.

E acrescentou: “Todos sabem 
que tenho um carinho enorme 
pelo companheiro Jean Paul, que 
me sucedeu, aliás faz um trabalho 
importante no Senado Federal pelo 
povo do Rio Grande do Norte, com 
muita dignidade, muito talento e 
muita competência. Mas, o que 
eu quero colocar, veja bem, é que 
esse time a ser formado, a aliança, 
a tática, tanto para disputa majori-
tária, quanto para disputa propor-
cional - levando em consideração 
esse dado novo que é a possibilida-
de da constituição das federações 
partidárias -, tudo isso traz para 
nós a necessidade de fazermos o 
debate, olhando do ponto de vista 

da estratégia eleitoral”.
Fátima Bezerra ainda ressaltou 

que, no momento certo, o caminho 
será o que se mostrar mais adequado. 
“Evidentemente que as escolhas se-
rão feitas pelo conjunto dos partidos 
que vão integrar a aliança, que vão ter 
maturidade, sabedoria e responsabi-
lidade política para de� nir a melhor 
estratégia, isso é coisa lá para o ano 
que vem”, frisou.

CPI da Covid-19 no RN
A governadora comentou tam-

bém sobre a situação da compra mal-
sucedida de respiradores pulmonares 
através do Consórcio Nordeste junto 
à empresa Hempcare em 2020, dizen-
do que não medirá esforços para rea-
ver os R$ 4,9 milhões pagos pelo Esta-
do para receber 30 aparelhos que não 
foram entregues. “O Governo, através 
da Procuradoria Geral do Estado, que 
é quem cuida dessas demandas, já 
entrou com ações (para recuperar a 
verba). Vamos lutar até o � m para re-
ceber o dinheiro do Estado”, declarou 
a governadora, lembrando que foi o 
próprio Consórcio Nordeste que fez 
a denúncia contra as empresas en-
volvidas na compra, e destacou que 
o pagamento antecipado dos respi-
radores estava de acordo com o que a 
legislação previa.

Sobre a CPI da Covid na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte, Fátima elogiou o relatório feito 
pelo relator, deputado Francisco do 
PT, e evidenciou que a CPI não encon-
trou quaisquer irregularidades em 
contratos feitos pelo governo. Fátima 
elogiou a participação dos servidores 
que foram convocados pela CPI e des-
tacou a postura dos pro� ssionais de 
saúde que arriscaram suas vidas para 
salvar outras vidas. 

Fátima admite aliança do PT com o 
MDB dos Alves e PDT de Carlos Eduardo
ENTREVISTA | Gestora admite 
alianças “estratégicas” com 
partidos de centro esquerda, 
visando eleições gerais

Fátima: “Diante da conjuntura nacional, concordo que devemos ter maturidade política para termos uma frente ampla” 

Antes de falar sobre política, 
a governadora comentou sobre 
sua gestão, mostrando que tirou 
o Rio Grande do Norte de um 
estado deplorável e o colocou 
nos trilhos, inclusive servidores 
sem receber seus salários, com 
apenas R$ 3 milhões no cofre 
público e uma dívida de mais de 
R$ 1 bilhão. “Encontramos um 
Estado na UTI, falido, e mesmo 
atravessando um período pandê-
mico, honramos com nosso com-
promisso.  Foi um período desa-
� ador, nós não contávamos com 
uma pandemia tão devastadora 
como esta que temos enfrentado, 
muitas perdas, impactos diversos 

[...] mas com consciência, pri-
meiro perante à Deus, e depois 
perante o povo do Rio Grande do 
Norte, � zemos o possível e o im-
possível para mitigar os efeito da 
pandemia no Estado”, falou.

E acrescentou: “O pior da 
pandemia já passou, mas fez com 
que a minha agenda � casse re-
presada. Meu per� l é do contato 
direto, foi assim como militante 
e como parlamentar, no governo 
não poderia ser diferente. E, ago-
ra, depois que tomei a terceira 
dose da vacina, estou fazendo es-
tes contatos e levando benefícios 
direto para a população, bené� co 
concretos, como a estrada para a 

comunidade Boi Selado no mu-
nicípio de Jucurutu, que tive a 
oportunidade de visitar nesta 
semana”.  

Fátima Bezerra denunciou o 
desmonte dos equipamentos de 
Educação promovido pelo gover-
no federal, e fez questão de frisar 
as reformas e ampliação das 
escolas, em um total de 160 uni-
dades, o programa Nova Escola 
Potiguar, onde estão inseridos os 
IERNs, que com a fase 3 serão 12 
unidades espalhadas pelo Esta-
do, um investimento de mais de 
R$ 400 milhões. Falou também 
do Geração Conectada, onde se-
rão destinados entre R$ 40 e 50 

milhões, que vai bene� ciar 615 
escolas com acesso à Internet e 
equipamentos de informática.

Lembrou do compromisso de 
devolver à Natal e ao Rio Gran-
de do Norte, até dezembro, seis 
equipamentos culturais, quatro 
deles já entregues: a Biblioteca 
Câmara Cascudo, a Escola de 
Dança, o espaço de artes visuais 
Pinacoteca, e o Papódromo. No 
próximo sábado 18, entrega o Te-
atro Alberto Maranhão, e no dia 
25 de dezembro a Fortaleza dos 
Reis Magos.

Em relação aos servidores, 
ressaltou que, além de colocar 
o salário em dia, reestruturou o 

plano de cargos e carreiras de 
algumas categorias, introduziu 
o sistema de verticalização na 
remuneração dos professores. E 
promoveu a melhoria salarial de 
onze categorias. E, está saldando 
a dívida junto aos fornecedores.

No âmbito da Segurança Pú-
blica promoveu concurso público 
para Polícia Civil, e ano que vem 
vai convocar 300 novos delega-
dos, agentes e escrivães. Nomeou 
1.017 policiais militares, este ano 
foram 290 convocados. Foram 
convocados também 300 novos 
bombeiros e 147 policiais penais. 
No próximo ano, terá concurso 
para PM, serão 1.158 novas vagas.

“Mesmo com pandemia devastadora, RN tem choque 
de gestão em três anos de mandato”, diz Fátima
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Além de poder ter acesso 
a serviços públicos de 
qualidade, mantendo em 

dia os pagamentos dos tributos 
municipais, os contribuintes 
que não possuem nenhum dé-
bito com o � sco da Prefeitura de 
Natal também podem ter acesso 
a vantagens e benefícios. Para 
premiar essa parcela de cidadãos 
em dia com as suas obrigações, 
a administração municipal insti-
tuiu o Programa Bom Pagador. A 
iniciativa concede um desconto 
de 16% na quitação antecipada 
do Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IP-
TU) de 2022, até o próximo dia 20 
de janeiro. 

A emissão do boleto para efe-
tuação do pagamento já está dis-
ponível no site da Secretaria Mu-
nicipal de Tributação (Semut). 
De acordo com números da 

Semut, existem cerca de 124 mil 
imóveis na capital potiguar com 
direito a pleitear o desconto para 
o pagamento antecipado.

“A oferta desse desconto é 
uma forma de reconhecimento 
da gestão pública municipal aos 
contribuintes que estão com a 
sua situação regularizada em 
relação aos tributos vinculados 
à Prefeitura. Estamos em um 
período difícil e esse esforço dos 
cidadãos precisa ser valorizado. 
Também alargamos mais o pra-
zo para o pagamento antecipa-
do, para dar a oportunidade de 
quem ainda tem algum débito 
possa quitá-lo e se habilitar ao 
desconto”, observa o prefeito Ál-
varo Dias.

Embora sejam emitidos pela 
internet, a Prefeitura informou 
que em 2022, em função da pan-
demia, optou também por im-

primir os carnês, inclusive com 
o boleto referente ao pagamento 
antecipado. Nos anos anterio-
res, o acesso ao boleto era feito 
apenas pela internet. Os reco-
lhimentos do IPTU, da Taxa de 

Coleta, Remoção, Transporte e 
Destinação do Lixo (Taxa de Li-
xo) e da Contribuição de Ilumina-
ção Pública (COSIP) podem ser 
realizados em parcela única até 
a data de seu vencimento, sem 

acréscimos.
Os pagamentos poderão ser 

efetuados utilizando as ferra-
mentas do sistema PIX, através 
da leitura do QR-Code presente 
nos Carnês ou nos Documentos 
de Arrecadação Municipal, em 
qualquer instituição � nanceira 
autorizada pelo Banco Central ou 
com a leitura do código de barras 
convencional nos canais eletrô-
nicos do Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Lotéricas e 
Correspondentes Bancários. 

“Nossa expectativa é de que 
até o � nal do Re� s, em 31 de de-
zembro, cerca de 130 mil imóveis 
estejam habilitados ao desconto 
antecipado. Esse universo é mui-
to expressivo, pois corresponde a 
mais de 40% dos 300 mil imóveis 
existentes na capital”, enfatiza o 
secretário municipal de Tributa-
ção, Ludenilson Lopes.

Prefeitura de Natal mantém vantagens para 
contribuintes regularizarem situação fiscal
OPORTUNIDADE | Facilidades 
incluem parcelamento 
de débitos em 40 vezes 
e perdão de juros; 
regularização deixa 
cidadãos aptos a descontos 
no IPTU 2022

Os contribuintes natalenses 
com situação � scal pendente 
continuam dispondo de con-

dições facilitadas para regularizar 
seus cadastros. A Prefeitura de Natal 
iniciou uma nova etapa do Programa 
Municipal de Renegociação Fiscal 
(Re� s), oferecendo condições favo-
ráveis para que os cidadãos com 
débitos junto ao Tesouro Municipal 
quitem suas dívidas. Os benefícios da 
iniciativa são considerados os melho-
res já disponibilizados, inclusive com 
o perdão de todos os juros incidentes 
sobre as dívidas tributárias.

Na atual — e última — fase do 
Re� s, o contribuinte que deseja re-
gularizar sua situação � scal pode ter 
as suas dívidas relativas aos tributos 
municipais parceladas em até 40 
vezes, com valor da primeira parcela 
não inferior a 15% do montante fra-
cionado. A concretização do acordo 
terá que ser efetivada até o próximo 
dia 31 de dezembro. O pagamento da 
primeira parcela caracteriza a efeti-
vação do parcelamento, bem como o 
reconhecimento irretratável dos crédi-
tos dele integrantes e a desistência de 
eventuais litígios, administrativos ou 
judiciais. Com a situação regularizada, 
o contribuinte pode dispor de outras 

vantagens, � cando habilitado, por 
exemplo, a ter descontos no pagamen-
to do IPTU 2022 (ver matéria abaixo).

“As condições contidas no Re� s 
Municipal foram únicas e considera-
das as melhores de todos os tempos 
oferecidas aos contribuintes. Mos-
trando muita sensibilidade, a nossa 
gestão entendeu o momento � nan-
ceiro difícil vivido pela sociedade, 
potencializado pela pandemia. Essa 
foi a forma que encontramos para 
auxiliar tanto o contribuinte comum 
quanto a classe produtiva da nossa 
cidade a � car em dia com as suas 

obrigações � scais relativas à Prefei-
tura”, explica o prefeito Álvaro Dias. 

O prefeito faz ainda um apelo aos 
contribuintes que ainda não busca-
ram se regularizar: “A Prefeitura foi 
até o seu limite para facilitar a vida de 
quem possui débitos com o Tesouro 
Municipal. Estamos agora na última 
etapa do Re� s e é preciso que as pes-
soas que precisam renegociar suas 
dívidas, e ainda não o � zeram, façam 
sua parte e procurem logo a Semut 
para aderir ao programa”.

O secretário municipal de Tribu-
tação, Ludenilson Lopes, reforça a 

importância da regularização � scal, 
pois o pagamento em dia das obriga-
ções tributárias é revertido na oferta 
de serviços públicos de qualidade. 
“Tudo o que arrecadamos é aplica-
do para fazer a máquina pública se 
movimentar. Em Natal, tratamos os 
recursos dos impostos com muito 
zelo e responsabilidade. O exemplo 
concreto disso pode ser visto na estru-
tura montada pela Prefeitura na cam-
panha de vacinação da Covid-19, no 
projeto de drenagem e pavimentação 
de mais de 330 ruas da Zona Norte, as 
obras de saneamento do Planalto e no 

pagamento em dia do funcionalismo 
público. En� m, o contribuinte vê de 
fato onde o seu dinheiro está sendo 
aplicado”, elenca o secretário.

Arrecadação
Segundo o balanço mais recente 

da Secretaria Municipal de Tributa-
ção (Semut), já foram concretizados 
12.177 parcelamentos desde que o 
Re� s Natal foi iniciado, em julho pas-
sado. A Semut informou ainda que o 
valor total da dívida bruta negociável 
relativa a impostos como IPTU, ISS e 
taxa de lixo até o momento é de R$ 
267,6 milhões. 

Com as condições oferecidas pe-
lo Re� s, a Prefeitura renunciou a uma 
receita de R$ 93,2 milhões, gerando 
um crédito em valores líquidos que 
a Municipalidade espera receber, 
caso todos os contribuintes venham 
a cumprir seus acordos, de R$ 174,4 
milhões. Desse total, entre quitação 
da parcela de entrada e os pagamen-
tos das demais parcelas pactuadas, 
mais de R$ 22,8 milhões já entraram 
nos cofres da Prefeitura de Natal des-
de o início do Re� s.

Para solicitar o parcelamento 
(acesso – requerimento de acesso) 
ou pagamento à vista (emissão de 
DAM), o contribuinte pode acessar 
o endereço eletrônico www.natal.
rn.gov.br/semut e a plataforma do 
Directa, da Secretaria Municipal de 
Tributação. As pessoas que não con-
seguirem acessar os meios remotos 
podem se dirigir até a sede física da 
Secretaria (Rua Açu, 394 - Tirol) para 
serem atendidas das 08h às 14h, res-
peitando todos os protocolos sanitá-
rios vigentes.

IPTU 2022 pode ter desconto de até 16%
JOANA LIMA/SECOM PMN

JOANA LIMA/SECOM PMN

Regularização fi scal é revertida na oferta de serviços públicos de qualidade, como drenagem e pavimentação de ruas

Emissão do boleto para o pagamento do IPTU já está disponível no site da Semut
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A educação é a pedra angu-
lar do crescimento econômico 
e do desenvolvimento social, 
e um dos principais meios pa-
ra melhorar o bem-estar dos 
indivíduos, declara o Banco 
Mundial, o maior � nanciador 
da educação no mundo. Mas há 
algo de podre no reino da edu-
cação, o prestígio e a expansão 
da escola contrastam com uma 
espantosa pobreza de resulta-
dos. Eric Voegelin, � lósofo ale-
mão, aponta nos movimentos 
revolucionários, progressismo, 
positivismo, psicanálise, comu-
nismo, fascismo, uma raiz que 
remonta às seitas gnósticas, que 
põe na terra a idealização de um 
mundo novo, onde a natureza 
humana seja consertada. A edu-
cação é então seu instrumento 
predileto. O lema gnóstico é 
sempre “outro mundo é possí-
vel”, assim a utopia gnóstica é 
um canal alternativo para os 
impulsos religiosos do homem 
moderno, que perdido o sentido 
de transcendência, mergulha 
nas ideologias que miram a sa-
tisfação dos desejos materiais, 
onde considerações de ordem 
espiritual ou de consciência se 
tornam marginais. Os regimes 
totalitários abraçaram a edu-
cação e a doutrinação como 
sinônimas. John Dewey imagi-
nou a escola como um meio de 
derrubar barreiras entre as clas-
ses e só secundariamente como 
estabelecimentos de ensino. É a 
ideia da engenharia social como 
projeto de reforma social. As po-
líticas educacionais tendem a se 
uniformizar, passando às mãos 
de entidades supranacionais, 
onde o multiculturalismo é uma 
aposta na convivência pací� ca, 
embora o resultado mais co-
mum seja o discurso de  vitimi-
zação, ressentimento e rancor. 
A educação não procura “pre-
parar o homem para a virtude, 
a maturidade ou a santidade, a 
educação moderna, na socieda-
de planejada, é apenas uma boa 
peça para a máquina social”, 
escreve Fausto Zamboni em 
“Contra A Escola”. A escola pas-
sa a ser a instituição adequada a 
implantar novos fundamentos 
culturais, demolindo os valores 
tradicionais para construir uma 
nova visão de mundo é, portan-
to, um lugar privilegiado para a 
manipulação do comportamen-
to. Muitos � lósofos contribuem 
para o per� l da escola atual, 

Nietzche incentiva a libertar-se 
do peso das tradições, em favor 
do individualismo, a psicanálise 
coloca a matriz do conheci-
mento no inconsciente e seu 
jogo de forças, movidas por 
impulso sexual, o Marxismo co-
loca tudo como subproduto da 
infraestrutura econômica, Jac-
ques Derrida nega a verdade no 
discurso, apontando o sentido 
construído por mitos e valores, 
herdados da tradição. As novas 
gerações, a partir da década de 
60, legitimaram a preferência ao 
relativismo sobre os fatos. As te-
orias de linguagem se tornaram 
instrumentos do relativismo, 
passando o signi� cado de uma 
palavra de verdadeiro ou falso 
para adequado ou inadequa-
do, “os discursos não revelam 
a realidade, mas a criam”, diz 
Zamboni. Para Rorty, as teorias 
devem ser aceitas não por cor-
responder à realidade, mas por 
produzir um discurso útil e con-
veniente. O conceito de verdade 
passa a ser desacreditado, já 
que não há mais correspondên-
cia entre ideias e coisas. Dentro 
desse panorama de negação da 
realidade, a escola se transfor-
ma num instrumento político, 
em vez de educacional. A edu-
cação agora se dirige contra as 
injustiças da sociedade, para as 
quais acredita ter as soluções. 
O movimento é anti-intelectual 
e tem características de uma 
cruzada, pontua Bloom. Os 
disparates pedagógicos impin-
gidos aos alunos, de que uma 
sociedade injusta os coloca em 
condição de vítima, permite 
que “mantenham a � cção de 
que a sociedade que os rodeia 
é brutal e que eles são vítimas 
dessa injustiça”, diz � eodore 
Dalrymple. A educação de sem-
pre é a educação para o traba-
lho, “precisamos de educação 
porque precisamos trabalhar e 
trabalhar bem, pois é aí, no tra-
balho, que tiramos a prova real 
da e� cácia dos métodos em-
pregados na formação, escreve 
Clístenes Fernandes, que realça 
“a educação é a pedagogia do 
oprimido pela ignorância que 
busca a autonomia para que, 
por suas próprias pernas, possa 
buscar o que é bom, belo e ver-
dadeiro; possa trabalhar, con-
templar a realidade e ter cada 
vez mais certeza de que está no 
caminho certo, caminho sem 
� m, mas certo”.

A EDUCAÇÃO CAPTURADA PELA 
UTOPIA IDEOLÓGICA

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

A BEM DA
VERDADE

Dr. Geraldo Ferreira

Em reunião extraordinária da 
Comissão de Finanças da 
Câmara Municipal de Natal 

sobre o Plano Diretor da capital, a 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (Fecomércio 
RN), representando o setor produ-
tivo, conduziu apresentações para 
aprofundar pontos técnicos sobre 
o documento que será colocado em 
votação até o dia 23 de dezembro. 

Além da Federação do Comér-
cio, a Câmara Municipal recebeu 
representantes da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Gran-
de do Norte (Fiern), Federação da 
Agricultura, Pecuária e Pesca do RN 
(Faern), Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Rio Grande 
do Norte (ABIH-RN), Associação 
Comercial e Empresarial do Rio 
Grande do Norte (ACRN), Natal 
Convention Bureau, Sindicato das 
Empresas do Turismo (Sindetur-
-RN) e Associação dos Empresários 
do Bairro do Alecrim (AEBA).  

Presidente da comissão, o verea-
dor Ranieri Barbosa, relembrou que 
a Fecomércio participou das nove 
audiências públicas, em comissões 
técnicas da casa municipal e na co-
missão especial referente a análise 
da minuta do Plano Diretor. “Para-
benizo a iniciativa da Fecomércio, 

Fecomércio RN conduz discussão 
técnica em audiência pública 
sobre o Plano Diretor de Natal
ATUAÇÃO | Entidade 
publicou cartilha e vídeos 
sobre os benefícios da 
revisão do Plano Diretor de 
Natal, que estão disponíveis 
no endereço: fecomerciorn.
com.br 

Estimular a criação 
de um ambiente de 
desenvolvimento 
é imprescindível. 
Precisamos desmistificar 
o conceito de que ser 
desenvolvimentista é 
algo negativo e que vai 
de encontro a conceitos 
como respeito e convívio 
com o meio ambiente”

“

MARCELO QUEIROZ
PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO

que comanda este movimento, 
pela sua participação e compro-
metimento sobre o assunto, sem-
pre pautando o debate de forma 
técnica e respeitosa”, a� rmou.     

O presidente da Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz, relembrou 
que a entidade também promoveu 
diversas ações, como seminários e 
encontros técnicos, compartilhan-
do informações com os poderes 
públicos, sociedade civil organiza-
da e interessados no tema, com o 
objetivo de alinhar o discurso de 
uma cidade melhor para a popula-
ção, para os turistas e investidores.  

“Estimular a criação de um am-
biente de desenvolvimento é im-
prescindível. Precisamos desmis-
ti� car o conceito, extremamente 
equivocado, de que ser desenvol-

vimentista é algo negativo e que vai 
de encontro a conceitos basilares, 
como respeito e bom convívio com 
o meio ambiente e democratização 
de oportunidades. Esse cenário é 
perfeitamente possível a partir de 
um conjunto de normas urbanís-
ticas, ambientais e de mobilidade 
urbana que tenham no seu foco a 
preferência pela coletividade e pela 
modernização de nossas regras de 
ocupação do solo”, a� rmou o execu-
tivo da Fecomércio RN.  

Na Câmara, foram expostos 
cinco principais temas do docu-
mento que impactam diretamente 
a ocupação urbana da capital: Eixos 
Estruturantes; Verticalização; Áreas 
Especiais de Interesse Social (AE-
IS), Zonas de Proteção Ambiental 
(ZPAs), Áreas Especiais de Interesse 
Turístico e Paisagístico (AEITP), 
apresentados pelos engenheiros 
Wilson Cardoso e Carlos Luiz, ar-
quiteto Fabricio Amorim, e o coor-
denador da Câmara Empresarial 
do Turismo da Fecomércio, George 
Costa.  

Legislação para o 
Desenvolvimento Urbano 

O Plano Diretor é a principal 
legislação municipal que orienta 
o desenvolvimento urbano. É um 
conjunto de normas, elaboradas 
pelo poder público em parceria com 
a sociedade, com o objetivo de pro-
jetar a cidade desejada e promover 
a melhoria da qualidade de vida de 
seus habitantes. Ele organiza o cres-
cimento e a ocupação do município, 
a � m de garantir a função socioam-
biental da cidade. Em Natal, há 14 
anos, a norma não passa por uma 
revisão.

DIVULGAÇÃO

Marcelo Queiroz participou da reunião extraordinária da Comissão de Finanças, sobre o Plano Diretor da capital 
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Além de poder ter acesso 
a serviços públicos de 
qualidade, mantendo em 

dia os pagamentos dos tributos 
municipais, os contribuintes 
que não possuem nenhum dé-
bito com o � sco da Prefeitura de 
Natal também podem ter acesso 
a vantagens e benefícios. Para 
premiar essa parcela de cidadãos 
em dia com as suas obrigações, 
a administração municipal insti-
tuiu o Programa Bom Pagador. A 
iniciativa concede um desconto 
de 16% na quitação antecipada 
do Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IP-
TU) de 2022, até o próximo dia 20 
de janeiro. 

A emissão do boleto para efe-
tuação do pagamento já está dis-
ponível no site da Secretaria Mu-
nicipal de Tributação (Semut). 
De acordo com números da 

Semut, existem cerca de 124 mil 
imóveis na capital potiguar com 
direito a pleitear o desconto para 
o pagamento antecipado.

“A oferta desse desconto é 
uma forma de reconhecimento 
da gestão pública municipal aos 
contribuintes que estão com a 
sua situação regularizada em 
relação aos tributos vinculados 
à Prefeitura. Estamos em um 
período difícil e esse esforço dos 
cidadãos precisa ser valorizado. 
Também alargamos mais o pra-
zo para o pagamento antecipa-
do, para dar a oportunidade de 
quem ainda tem algum débito 
possa quitá-lo e se habilitar ao 
desconto”, observa o prefeito Ál-
varo Dias.

Embora sejam emitidos pela 
internet, a Prefeitura informou 
que em 2022, em função da pan-
demia, optou também por im-

primir os carnês, inclusive com 
o boleto referente ao pagamento 
antecipado. Nos anos anterio-
res, o acesso ao boleto era feito 
apenas pela internet. Os reco-
lhimentos do IPTU, da Taxa de 

Coleta, Remoção, Transporte e 
Destinação do Lixo (Taxa de Li-
xo) e da Contribuição de Ilumina-
ção Pública (COSIP) podem ser 
realizados em parcela única até 
a data de seu vencimento, sem 

acréscimos.
Os pagamentos poderão ser 

efetuados utilizando as ferra-
mentas do sistema PIX, através 
da leitura do QR-Code presente 
nos Carnês ou nos Documentos 
de Arrecadação Municipal, em 
qualquer instituição � nanceira 
autorizada pelo Banco Central ou 
com a leitura do código de barras 
convencional nos canais eletrô-
nicos do Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Lotéricas e 
Correspondentes Bancários. 

“Nossa expectativa é de que 
até o � nal do Re� s, em 31 de de-
zembro, cerca de 130 mil imóveis 
estejam habilitados ao desconto 
antecipado. Esse universo é mui-
to expressivo, pois corresponde a 
mais de 40% dos 300 mil imóveis 
existentes na capital”, enfatiza o 
secretário municipal de Tributa-
ção, Ludenilson Lopes.

Prefeitura de Natal mantém vantagens para 
contribuintes regularizarem situação fiscal
OPORTUNIDADE | Facilidades 
incluem parcelamento 
de débitos em 40 vezes 
e perdão de juros; 
regularização deixa 
cidadãos aptos a descontos 
no IPTU 2022

Os contribuintes natalenses 
com situação � scal pendente 
continuam dispondo de con-

dições facilitadas para regularizar 
seus cadastros. A Prefeitura de Natal 
iniciou uma nova etapa do Programa 
Municipal de Renegociação Fiscal 
(Re� s), oferecendo condições favo-
ráveis para que os cidadãos com 
débitos junto ao Tesouro Municipal 
quitem suas dívidas. Os benefícios da 
iniciativa são considerados os melho-
res já disponibilizados, inclusive com 
o perdão de todos os juros incidentes 
sobre as dívidas tributárias.

Na atual — e última — fase do 
Re� s, o contribuinte que deseja re-
gularizar sua situação � scal pode ter 
as suas dívidas relativas aos tributos 
municipais parceladas em até 40 
vezes, com valor da primeira parcela 
não inferior a 15% do montante fra-
cionado. A concretização do acordo 
terá que ser efetivada até o próximo 
dia 31 de dezembro. O pagamento da 
primeira parcela caracteriza a efeti-
vação do parcelamento, bem como o 
reconhecimento irretratável dos crédi-
tos dele integrantes e a desistência de 
eventuais litígios, administrativos ou 
judiciais. Com a situação regularizada, 
o contribuinte pode dispor de outras 

vantagens, � cando habilitado, por 
exemplo, a ter descontos no pagamen-
to do IPTU 2022 (ver matéria abaixo).

“As condições contidas no Re� s 
Municipal foram únicas e considera-
das as melhores de todos os tempos 
oferecidas aos contribuintes. Mos-
trando muita sensibilidade, a nossa 
gestão entendeu o momento � nan-
ceiro difícil vivido pela sociedade, 
potencializado pela pandemia. Essa 
foi a forma que encontramos para 
auxiliar tanto o contribuinte comum 
quanto a classe produtiva da nossa 
cidade a � car em dia com as suas 

obrigações � scais relativas à Prefei-
tura”, explica o prefeito Álvaro Dias. 

O prefeito faz ainda um apelo aos 
contribuintes que ainda não busca-
ram se regularizar: “A Prefeitura foi 
até o seu limite para facilitar a vida de 
quem possui débitos com o Tesouro 
Municipal. Estamos agora na última 
etapa do Re� s e é preciso que as pes-
soas que precisam renegociar suas 
dívidas, e ainda não o � zeram, façam 
sua parte e procurem logo a Semut 
para aderir ao programa”.

O secretário municipal de Tribu-
tação, Ludenilson Lopes, reforça a 

importância da regularização � scal, 
pois o pagamento em dia das obriga-
ções tributárias é revertido na oferta 
de serviços públicos de qualidade. 
“Tudo o que arrecadamos é aplica-
do para fazer a máquina pública se 
movimentar. Em Natal, tratamos os 
recursos dos impostos com muito 
zelo e responsabilidade. O exemplo 
concreto disso pode ser visto na estru-
tura montada pela Prefeitura na cam-
panha de vacinação da Covid-19, no 
projeto de drenagem e pavimentação 
de mais de 330 ruas da Zona Norte, as 
obras de saneamento do Planalto e no 

pagamento em dia do funcionalismo 
público. En� m, o contribuinte vê de 
fato onde o seu dinheiro está sendo 
aplicado”, elenca o secretário.

Arrecadação
Segundo o balanço mais recente 

da Secretaria Municipal de Tributa-
ção (Semut), já foram concretizados 
12.177 parcelamentos desde que o 
Re� s Natal foi iniciado, em julho pas-
sado. A Semut informou ainda que o 
valor total da dívida bruta negociável 
relativa a impostos como IPTU, ISS e 
taxa de lixo até o momento é de R$ 
267,6 milhões. 

Com as condições oferecidas pe-
lo Re� s, a Prefeitura renunciou a uma 
receita de R$ 93,2 milhões, gerando 
um crédito em valores líquidos que 
a Municipalidade espera receber, 
caso todos os contribuintes venham 
a cumprir seus acordos, de R$ 174,4 
milhões. Desse total, entre quitação 
da parcela de entrada e os pagamen-
tos das demais parcelas pactuadas, 
mais de R$ 22,8 milhões já entraram 
nos cofres da Prefeitura de Natal des-
de o início do Re� s.

Para solicitar o parcelamento 
(acesso – requerimento de acesso) 
ou pagamento à vista (emissão de 
DAM), o contribuinte pode acessar 
o endereço eletrônico www.natal.
rn.gov.br/semut e a plataforma do 
Directa, da Secretaria Municipal de 
Tributação. As pessoas que não con-
seguirem acessar os meios remotos 
podem se dirigir até a sede física da 
Secretaria (Rua Açu, 394 - Tirol) para 
serem atendidas das 08h às 14h, res-
peitando todos os protocolos sanitá-
rios vigentes.

IPTU 2022 pode ter desconto de até 16%
JOANA LIMA/SECOM PMN

JOANA LIMA/SECOM PMN

Regularização fi scal é revertida na oferta de serviços públicos de qualidade, como drenagem e pavimentação de ruas

Emissão do boleto para o pagamento do IPTU já está disponível no site da Semut
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A educação é a pedra angu-
lar do crescimento econômico 
e do desenvolvimento social, 
e um dos principais meios pa-
ra melhorar o bem-estar dos 
indivíduos, declara o Banco 
Mundial, o maior � nanciador 
da educação no mundo. Mas há 
algo de podre no reino da edu-
cação, o prestígio e a expansão 
da escola contrastam com uma 
espantosa pobreza de resulta-
dos. Eric Voegelin, � lósofo ale-
mão, aponta nos movimentos 
revolucionários, progressismo, 
positivismo, psicanálise, comu-
nismo, fascismo, uma raiz que 
remonta às seitas gnósticas, que 
põe na terra a idealização de um 
mundo novo, onde a natureza 
humana seja consertada. A edu-
cação é então seu instrumento 
predileto. O lema gnóstico é 
sempre “outro mundo é possí-
vel”, assim a utopia gnóstica é 
um canal alternativo para os 
impulsos religiosos do homem 
moderno, que perdido o sentido 
de transcendência, mergulha 
nas ideologias que miram a sa-
tisfação dos desejos materiais, 
onde considerações de ordem 
espiritual ou de consciência se 
tornam marginais. Os regimes 
totalitários abraçaram a edu-
cação e a doutrinação como 
sinônimas. John Dewey imagi-
nou a escola como um meio de 
derrubar barreiras entre as clas-
ses e só secundariamente como 
estabelecimentos de ensino. É a 
ideia da engenharia social como 
projeto de reforma social. As po-
líticas educacionais tendem a se 
uniformizar, passando às mãos 
de entidades supranacionais, 
onde o multiculturalismo é uma 
aposta na convivência pací� ca, 
embora o resultado mais co-
mum seja o discurso de  vitimi-
zação, ressentimento e rancor. 
A educação não procura “pre-
parar o homem para a virtude, 
a maturidade ou a santidade, a 
educação moderna, na socieda-
de planejada, é apenas uma boa 
peça para a máquina social”, 
escreve Fausto Zamboni em 
“Contra A Escola”. A escola pas-
sa a ser a instituição adequada a 
implantar novos fundamentos 
culturais, demolindo os valores 
tradicionais para construir uma 
nova visão de mundo é, portan-
to, um lugar privilegiado para a 
manipulação do comportamen-
to. Muitos � lósofos contribuem 
para o per� l da escola atual, 

Nietzche incentiva a libertar-se 
do peso das tradições, em favor 
do individualismo, a psicanálise 
coloca a matriz do conheci-
mento no inconsciente e seu 
jogo de forças, movidas por 
impulso sexual, o Marxismo co-
loca tudo como subproduto da 
infraestrutura econômica, Jac-
ques Derrida nega a verdade no 
discurso, apontando o sentido 
construído por mitos e valores, 
herdados da tradição. As novas 
gerações, a partir da década de 
60, legitimaram a preferência ao 
relativismo sobre os fatos. As te-
orias de linguagem se tornaram 
instrumentos do relativismo, 
passando o signi� cado de uma 
palavra de verdadeiro ou falso 
para adequado ou inadequa-
do, “os discursos não revelam 
a realidade, mas a criam”, diz 
Zamboni. Para Rorty, as teorias 
devem ser aceitas não por cor-
responder à realidade, mas por 
produzir um discurso útil e con-
veniente. O conceito de verdade 
passa a ser desacreditado, já 
que não há mais correspondên-
cia entre ideias e coisas. Dentro 
desse panorama de negação da 
realidade, a escola se transfor-
ma num instrumento político, 
em vez de educacional. A edu-
cação agora se dirige contra as 
injustiças da sociedade, para as 
quais acredita ter as soluções. 
O movimento é anti-intelectual 
e tem características de uma 
cruzada, pontua Bloom. Os 
disparates pedagógicos impin-
gidos aos alunos, de que uma 
sociedade injusta os coloca em 
condição de vítima, permite 
que “mantenham a � cção de 
que a sociedade que os rodeia 
é brutal e que eles são vítimas 
dessa injustiça”, diz � eodore 
Dalrymple. A educação de sem-
pre é a educação para o traba-
lho, “precisamos de educação 
porque precisamos trabalhar e 
trabalhar bem, pois é aí, no tra-
balho, que tiramos a prova real 
da e� cácia dos métodos em-
pregados na formação, escreve 
Clístenes Fernandes, que realça 
“a educação é a pedagogia do 
oprimido pela ignorância que 
busca a autonomia para que, 
por suas próprias pernas, possa 
buscar o que é bom, belo e ver-
dadeiro; possa trabalhar, con-
templar a realidade e ter cada 
vez mais certeza de que está no 
caminho certo, caminho sem 
� m, mas certo”.

A EDUCAÇÃO CAPTURADA PELA 
UTOPIA IDEOLÓGICA

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

A BEM DA
VERDADE

Dr. Geraldo Ferreira

Em reunião extraordinária da 
Comissão de Finanças da 
Câmara Municipal de Natal 

sobre o Plano Diretor da capital, a 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (Fecomércio 
RN), representando o setor produ-
tivo, conduziu apresentações para 
aprofundar pontos técnicos sobre 
o documento que será colocado em 
votação até o dia 23 de dezembro. 

Além da Federação do Comér-
cio, a Câmara Municipal recebeu 
representantes da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Gran-
de do Norte (Fiern), Federação da 
Agricultura, Pecuária e Pesca do RN 
(Faern), Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Rio Grande 
do Norte (ABIH-RN), Associação 
Comercial e Empresarial do Rio 
Grande do Norte (ACRN), Natal 
Convention Bureau, Sindicato das 
Empresas do Turismo (Sindetur-
-RN) e Associação dos Empresários 
do Bairro do Alecrim (AEBA).  

Presidente da comissão, o verea-
dor Ranieri Barbosa, relembrou que 
a Fecomércio participou das nove 
audiências públicas, em comissões 
técnicas da casa municipal e na co-
missão especial referente a análise 
da minuta do Plano Diretor. “Para-
benizo a iniciativa da Fecomércio, 

Fecomércio RN conduz discussão 
técnica em audiência pública 
sobre o Plano Diretor de Natal
ATUAÇÃO | Entidade 
publicou cartilha e vídeos 
sobre os benefícios da 
revisão do Plano Diretor de 
Natal, que estão disponíveis 
no endereço: fecomerciorn.
com.br 

Estimular a criação 
de um ambiente de 
desenvolvimento 
é imprescindível. 
Precisamos desmistificar 
o conceito de que ser 
desenvolvimentista é 
algo negativo e que vai 
de encontro a conceitos 
como respeito e convívio 
com o meio ambiente”

“

MARCELO QUEIROZ
PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO

que comanda este movimento, 
pela sua participação e compro-
metimento sobre o assunto, sem-
pre pautando o debate de forma 
técnica e respeitosa”, a� rmou.     

O presidente da Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz, relembrou 
que a entidade também promoveu 
diversas ações, como seminários e 
encontros técnicos, compartilhan-
do informações com os poderes 
públicos, sociedade civil organiza-
da e interessados no tema, com o 
objetivo de alinhar o discurso de 
uma cidade melhor para a popula-
ção, para os turistas e investidores.  

“Estimular a criação de um am-
biente de desenvolvimento é im-
prescindível. Precisamos desmis-
ti� car o conceito, extremamente 
equivocado, de que ser desenvol-

vimentista é algo negativo e que vai 
de encontro a conceitos basilares, 
como respeito e bom convívio com 
o meio ambiente e democratização 
de oportunidades. Esse cenário é 
perfeitamente possível a partir de 
um conjunto de normas urbanís-
ticas, ambientais e de mobilidade 
urbana que tenham no seu foco a 
preferência pela coletividade e pela 
modernização de nossas regras de 
ocupação do solo”, a� rmou o execu-
tivo da Fecomércio RN.  

Na Câmara, foram expostos 
cinco principais temas do docu-
mento que impactam diretamente 
a ocupação urbana da capital: Eixos 
Estruturantes; Verticalização; Áreas 
Especiais de Interesse Social (AE-
IS), Zonas de Proteção Ambiental 
(ZPAs), Áreas Especiais de Interesse 
Turístico e Paisagístico (AEITP), 
apresentados pelos engenheiros 
Wilson Cardoso e Carlos Luiz, ar-
quiteto Fabricio Amorim, e o coor-
denador da Câmara Empresarial 
do Turismo da Fecomércio, George 
Costa.  

Legislação para o 
Desenvolvimento Urbano 

O Plano Diretor é a principal 
legislação municipal que orienta 
o desenvolvimento urbano. É um 
conjunto de normas, elaboradas 
pelo poder público em parceria com 
a sociedade, com o objetivo de pro-
jetar a cidade desejada e promover 
a melhoria da qualidade de vida de 
seus habitantes. Ele organiza o cres-
cimento e a ocupação do município, 
a � m de garantir a função socioam-
biental da cidade. Em Natal, há 14 
anos, a norma não passa por uma 
revisão.

DIVULGAÇÃO

Marcelo Queiroz participou da reunião extraordinária da Comissão de Finanças, sobre o Plano Diretor da capital 
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Plano diretor
Minha amiga, advogada e vereadora Nina Souza, em 

recente entrevista a uma emissora de comunicação, deu 
uma verdadeira aula a um vereador de oposição, que 
queria manter o plano diretor  sem desenvolvimento 
nos bairros mais periférico, a Vereadora Nina disse que 
depois de 14 anos de atraso o plano diretor foi discutido 
em todas as 04 regiões, ouvindo a população que deseja 
respeitar o meio ambiente mais o direito de construir 
prédios comerciais, condomínios residenciais com 15-
20 andares, gerando emprego, renda e desenvolvimento, 
Natal cada vez melhor, falou por mim!!!

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

O volume de exportações do Rio 
Grande do Norte sofreu uma 
baixa acentuada no penúlti-

mo mês do ano. Em novembro, o es-
tado exportou US$ 51,7 milhões, uma 
diminuição de 46,4% em comparação 
com o total exportado em outubro, 
quando o volume comercializado 
foi de US$ 96,5 milhões. As compras 
internacionais também caíram no 
mês. As importações tiveram uma 
redução de 10,7% em relação ao mês 
anterior, caindo de US$ 35,8 milhões 
para pouco mais de US$ 32 milhões. 
Apesar de a balança comercial ter en-
cerrado o mês com superávit de US$ 
19,6 milhões, o saldo é 67,6% menor 
que o de outubro deste ano.

Isso é o que revela a edição, re-
ferente a novembro, do Boletim da 
Balança Comercial do RN, um infor-
mativo elaborado mensalmente pela 
Unidade de Gestão Estratégica do 
Sebrae no Rio Grande do Norte com 
base nas informações da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex), do 
Ministério da Economia. O boletim 
acompanha a evolução do comércio 

exterior do estado mês a mês, assim 
como as operações de compra e ven-
da de mercadorias no mercado inter-
nacional durante série histórica, que 

leva em consideração os cinco últi-
mos anos. O material está disponível 
para consulta e download no Portal 
do Sebrae (www.rn.sebrae.com.br).

De acordo com a publicação, os 
principais produtos exportados no 
mês passado foram os melões (US$ 
20,9 milhões), que voltaram a liderar 

a pauta de exportações potiguar, as 
melancias (US$ 9,5 milhões), açúcar 
(US$ 4,4 milhão), produtos de origem 
animal (US$ 1,7 milhões) e mangas 
(US$ 1,3 milhão), resultando, junta-
mente com outras mercadorias, um 
total de US$ 51,7 milhões. No acumu-
lado do ano, as exportações potigua-
res somam US$ 454,4 milhões, contra 
US$ 262,9 milhões acumulados no 
mesmo período do ano passado.

Já as importações também tive-
ram uma queda de 10,7% em novem-
bro, chegando a um volume de US$ 32 
milhões. O item mais importado no 
mês passado foram os painéis fotovol-
taicos comprados principalmente da 
China. Esses produtos totalizaram em 
importações pouco mais de US$ 8 mi-
lhões. Os coques de petróleo � caram 
na segunda posição na pauta de im-
portação do estado com um volume 
negociado de US$ 6,8 milhões.

O trigo e as misturas com centeio 
comprados no país vizinho, a Argen-
tina, totalizaram US$ 3,4 milhões em 
importações dessas mercadorias. 
O Rio Grande do Norte acumula no 
ano um volume de importações da 
ordem de US$ 295,9 milhões. No mes-
mo intervalo de 2020, o volume foi de 
US$ 164,7 milhões em importações.

Com isso, o saldo da balança 
comercial do estado em novembro 
fechou com um superávit de US$ 
19,7 milhões, bem abaixo do saldo 
registrado no mês anterior, que foi de 
US$ 60,7 milhões. Porém, a balança 
comercial acumula um superávit no 
ano de US$ 158,6 milhões.

Exportações potiguares têm queda 
de 46,4% no mês de novembro

DIVULGAÇÃO

Segundo o Sebrae, principais produtos exportados no mês passado foram os melões: 20,9 milhões de dólares

ECONOMIA | Envio de 
mercadorias do RN para o 
mercado internacional teve 
decréscimo, caindo de US$ 
96,5 milhões para US$ 51,7 
milhões de outubro para 
novembro. Importações 
sofreram baixas de 10,7%

Vacina
Prefeitura de Natal, tomou uma excelente atitu-

de, que é botar atendimento de vacinação nas feiras 
públicas, ontem foi na feira do carrasco, hoje na 
feira do Panorama, de 08:00 as 12:00, Nos shoppings 
Midway e Norte Shopping também haverá nos das 
14:00 as 21:00, pessoas de todas as idades, de qual-
quer local, para tomar a 1º, 2º e 3º.

Política
O Ex-Governador, Senador, Garibaldi Alves Fi-

lho, admite manter a tradição do MDB, afastado do 
PT e reacender as dobradinhas das campanhas do 
saudoso Aluízio e Henrique Alves, muitos eleitores 
concordam com a manutenção da família Alves, va-
mos aguardar, lembrando que Henrique era o � lho 
preferido do saudoso Aluízio.

Segurança
Por mais que a nossa sofrida e gloriosa polícia 

venha se esforçando, está comprovado no mínimo 
dois roubos de carros e moto por dia, um número 
alarmante que a população pede ao Governo Fatima 
mais segurança e blitz permanente nas 04 regiões, 
combatendo o roubo e a venda de drogas.

Natal Zona Norte
Con� rmado para o dia 22 de De-

zembro, das 17:00 às 22:00, o Natal da 
Zona Norte na Área de Lazer do Panatis, 
haverá distribuição de pipoca, pirulito, 
confeitos, em media 500 lancheirinhas, 
500 crianças receberão a pulseirinha nu-
merada para concorrer a sorteio de car-
rinhos, bonecas, bicicletas, bolas, shows 
com Palhaço Macarrão e Miojo e parque 
de diversão, esta festa teve autorização 
da FUNCART, será toda coordenada por 
amigos da Zona Norte, Luduvina, Suzete 
Braga, Gerson do Bairro Nordeste, Galego Queiroz de Igapó, Claudinho, Omar da 
Pompeia, Fátima do Arraia Nova Natal, Edna do Câmara Cascudo, etc… Apoio: 
96FM/O Povo No Radio, Band Natal, Jornal Agora RN e o Blog Natal Notícias. 

Walfredo Gurgel
A partir de hoje, o Hospital Walfredo Gurgel, passará a ter um controle de-

nominado como “Entrada Regular”, a população carente está preocupada, por 
que se a situação era ruim a tendencia é piorar, exemplo: A Senhora Maria de 
Fatima da Silva, 61 anos, moradora de Santos Reis, precisa urgente de uma to-
mogra� a computadorizada e uma colonoscopia, exames que o SUS, postos de 
saudes, upas, não realizam e que com essa nova regra, o Walfredo também não, 
a pergunta é; vai morrer a míngua?
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Durante a solenidade de 
entrega das medalhas, os 
homenageados destaca-

ram a iniciativa da FIERN e da 
CNI com a concessão das honra-
rias. 

Em nome dos homenageados 
com a Medalha do Mérito Indus-
trial Walter Byron Dore, o presi-
dente do Sindicato da Indústria 
de Pesca do Estado do Rio Gran-
de do Norte (SINDIPESCA-RN), 
Gabriel Calzavara, a� rmou que 
“a FIERN passou a ser um porto 
seguro, uma carta de navegação 
aos gestores públicos do Rio 
Grande do Norte, do Nordeste, ao 
gerar instrumentos para a formu-
lação de políticas públicas”. 

E enfatizou que “é onde nós, 
líderes empresariais, estaremos 
posicionados diante desse novo 
momento do nosso país”. 

Para o presidente do SINDI-
PESCA-RN, Gabriel Calzavara, a 
medalha signi� ca “uma honra 
muito grande em ser reconheci-
do pelos meus pares pelo traba-
lho desenvolvido em um período 
tão difícil”.

O presidente do Sindicato 
das Indústrias de Reciclagem e 
Descartáveis do RN (SINDIRE-
CICLA-RN), Etelvino Patrício de 
Medeiros, comentou que receber 

a medalha é motivo de muita 
alegria e emoção. É o reconhe-
cimento de todo um trabalho”. 
Para ele, ser homenageado assim 
“é um apoio, dizer que vale a pena 
e precisamos continuar em nossa 
caminhada gerando empregos 
e divisas para o estado fazendo 
com que a indústria do Rio Gran-
de do Norte se fortaleça e seja o 
grande diferencial econômico do 
estado”.

À frente da presidência do 
Grupo Farias, Eduardo Farias 
lembrou que estão há quase 50 
anos no Rio Grande do Norte 
e, atualmente, são quase 2.500 
empregos diretos gerados. “Essa 
medalha nos anima a trabalhar 
por muito mais tempo. Estamos 
comprometidos com o Rio Gran-
de do Norte e o Brasil”, a� rmou.

Falando em nome do home-
nageado Álvaro Coutinho da 

Motta (in memorian), a profes-
sora Karla Motta lembrou que o 
pai sempre foi muito empreen-
dedor. “Um homem da indústria 
do Rio Grande do Norte. Sempre 
teve como foco a promoção do 
desenvolvimento do estado por 
meio de incentivo à indústria, a 
geração de empregos e riqueza. 
A vida dele foi dedicada a essa 
causa e é muito signi� cativo pa-
ra nós essa homenagem”, disse.

Ao receber a comenda con-
cedida pela CNI, o empresário 
Antônio Leite Jales relembrou 
sua trajetória à frente da in-
dústria de sorvetes, polpa de 
fruta e água mineral Sterbom, 
iniciada há 30 anos, “com um 
freezer emprestado”. Hoje, com 
cerca de 1 mil funcionários, a 
empresa atende mercados de 
sete estados, sendo também a 
maior indústria de casquinhas 
de sorvetes.

 “É um momento de muita 
emoção [receber a Medalha da 
Ordem do Mérito Industrial]. É 
um sonho”, disse.

Toinho da Sterbom, como 
é mais conhecido, foi indicado 
pelo presidente Amaro Sales, 
que é chanceler da Ordem do 
Mérito Industrial da CNI, e pelo 
vice-presidente da FIERN, Vilmar 
Pereira, para receber a comenda 
da indústria nacional. Há dois 
anos, ele foi agraciado pela com a 
Medalha Walter Byron Dore.

Ele também destacou o apoio 
da Federação das Indústrias aos 
empresários da indústria local.

“A FIERN teve papel muito 
importante junto ao governo 
para não deixar fechar empresas. 
Graças a Deus estamos aqui. So-
mos todos vitoriosos”, concluiu.

FIERN e CNI homenageiam industriais 
do RN com suas principais honrarias
EVENTO | O presidente da 
FIERN e chanceler da Ordem 
do Mérito Industrial da CNI, 
Amaro Sales de Araújo, 
aproveitou para lembrar os 
68 anos da instituição na luta 
pelos legítimos interesses da 
indústria potiguar

Em reconhecimento ao em-
preendedorismo, trabalho 
para o desenvolvimento da 

indústria e em defesa da livre ini-
ciativa, a Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte fez a entre-
ga da Medalha do Mérito Industrial 
Walter Byron Dore, principal hon-
raria da Instituição, concedida anu-
almente, em solenidade realizada 
no Olimpo Recepções, na noite de 
terça-feira, 14.

A Medalha da Ordem do Mérito 
Industrial - a mais importante con-
decoração da indústria brasileira e 
entregue pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) - também foi 
conferida na ocasião. A comenda 
é dedicada aos empresários que 

contribuem para o fortalecimento 
da indústria nacional e para o cres-
cimento sustentado da economia 
brasileira.

Foram homenageados, com 
a Medalha do Mérito Industrial 
Walter Byron Dore, os empresá-
rios Álvaro Coutinho da Motta (in 
memorian), Eduardo José de Fa-
rias, Etelvino Patrício de Medeiros, 
Francisco Ferreira Souto Filho e 
Gabriel Calzavara de Araújo.

Já a Medalha da Ordem do Mé-
rito Industrial da CNI foi entregue 
ao empresário potiguar Antônio 
Leite Jales.

Presidente da FIERN e chance-
ler da Ordem do Mérito Industrial 
da CNI, Amaro Sales de Araújo, 
recordou que, em 14 de dezembro, 
a Federação completou 68 anos 
“na luta dos legítimos interesses 
da indústria potiguar com ações 
embasadas na responsabilidade 
social, sustentabilidade e desenvol-
vimento industrial”. A data marca a 
entrega da Carta Sindical que deu 
origem à entidade. 

Ele ressaltou que, a cada � nal 
de ano, a história de personalida-
des que fazem parte da indústria 

potiguar é celebrada. “Com a en-
trega da Medalha do Mérito Indus-
trial Walter Dore, homenageamos 
a própria indústria do Rio Grande 
do Norte, a� nal, se trata da conde-
coração merecida destes empresá-

rios, porque eles são demonstração 
e exemplo da capacidade empre-
endedora do empresário potiguar”, 
a� rmou. E destacou que o Sistema 
FIERN e a CNI continuam � rmes 
no propósito de apoiar todos os in-

dustriais e empreendedores.
Presente ao evento, a gover-

nadora Fátima Bezerra disse que 
as homenagens são importantes e 
que a Medalha Walter Byron Dore 
tem também um caráter pedagógi-
co e signi� ca o reconhecimento e 
valorização do empreendedorismo 
pelo papel que os empresários re-
presentam no contexto do desen-
volvimento econômico e social. 

“A medalha é incentivo e apoio 
à trajetória empresarial de cada um 
dos homenageados e um reconhe-
cimento de quanto contribuem pa-
ra o estado do Rio Grande do Norte. 
Porque o empreendedorismo de 
vocês (empresários) traz emprego e 
dignidade ao povo do RN”, a� rmou 
Fátima Bezerra, ao tempo que des-
tacou o diálogo entre o Governo e 
o setor produtivo do Rio Grande do 
Norte. “Que continuemos assim”, 
disse.

Entre os seis homenageados, 
cinco com a comenda da FIERN e 
um com a da CNI, estão industriais 
dos setores de curtume e confec-
ções, sucroalcooleiro, reciclagem, 
pesca, sal e alimentos do Rio Gran-
de do Norte.

Homenageados destacam iniciativa da Fiern e da CNI

MORAES NETO

Toinho da Sterbom (ao centro) recebeu a comenda da indústria nacional 

MORAES NETO

Presidente Amaro Sales: “Com a entrega da Medalha, homenageamos a própria indústria do Rio Grande do Norte”
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Plano diretor
Minha amiga, advogada e vereadora Nina Souza, em 

recente entrevista a uma emissora de comunicação, deu 
uma verdadeira aula a um vereador de oposição, que 
queria manter o plano diretor  sem desenvolvimento 
nos bairros mais periférico, a Vereadora Nina disse que 
depois de 14 anos de atraso o plano diretor foi discutido 
em todas as 04 regiões, ouvindo a população que deseja 
respeitar o meio ambiente mais o direito de construir 
prédios comerciais, condomínios residenciais com 15-
20 andares, gerando emprego, renda e desenvolvimento, 
Natal cada vez melhor, falou por mim!!!

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

O volume de exportações do Rio 
Grande do Norte sofreu uma 
baixa acentuada no penúlti-

mo mês do ano. Em novembro, o es-
tado exportou US$ 51,7 milhões, uma 
diminuição de 46,4% em comparação 
com o total exportado em outubro, 
quando o volume comercializado 
foi de US$ 96,5 milhões. As compras 
internacionais também caíram no 
mês. As importações tiveram uma 
redução de 10,7% em relação ao mês 
anterior, caindo de US$ 35,8 milhões 
para pouco mais de US$ 32 milhões. 
Apesar de a balança comercial ter en-
cerrado o mês com superávit de US$ 
19,6 milhões, o saldo é 67,6% menor 
que o de outubro deste ano.

Isso é o que revela a edição, re-
ferente a novembro, do Boletim da 
Balança Comercial do RN, um infor-
mativo elaborado mensalmente pela 
Unidade de Gestão Estratégica do 
Sebrae no Rio Grande do Norte com 
base nas informações da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex), do 
Ministério da Economia. O boletim 
acompanha a evolução do comércio 

exterior do estado mês a mês, assim 
como as operações de compra e ven-
da de mercadorias no mercado inter-
nacional durante série histórica, que 

leva em consideração os cinco últi-
mos anos. O material está disponível 
para consulta e download no Portal 
do Sebrae (www.rn.sebrae.com.br).

De acordo com a publicação, os 
principais produtos exportados no 
mês passado foram os melões (US$ 
20,9 milhões), que voltaram a liderar 

a pauta de exportações potiguar, as 
melancias (US$ 9,5 milhões), açúcar 
(US$ 4,4 milhão), produtos de origem 
animal (US$ 1,7 milhões) e mangas 
(US$ 1,3 milhão), resultando, junta-
mente com outras mercadorias, um 
total de US$ 51,7 milhões. No acumu-
lado do ano, as exportações potigua-
res somam US$ 454,4 milhões, contra 
US$ 262,9 milhões acumulados no 
mesmo período do ano passado.

Já as importações também tive-
ram uma queda de 10,7% em novem-
bro, chegando a um volume de US$ 32 
milhões. O item mais importado no 
mês passado foram os painéis fotovol-
taicos comprados principalmente da 
China. Esses produtos totalizaram em 
importações pouco mais de US$ 8 mi-
lhões. Os coques de petróleo � caram 
na segunda posição na pauta de im-
portação do estado com um volume 
negociado de US$ 6,8 milhões.

O trigo e as misturas com centeio 
comprados no país vizinho, a Argen-
tina, totalizaram US$ 3,4 milhões em 
importações dessas mercadorias. 
O Rio Grande do Norte acumula no 
ano um volume de importações da 
ordem de US$ 295,9 milhões. No mes-
mo intervalo de 2020, o volume foi de 
US$ 164,7 milhões em importações.

Com isso, o saldo da balança 
comercial do estado em novembro 
fechou com um superávit de US$ 
19,7 milhões, bem abaixo do saldo 
registrado no mês anterior, que foi de 
US$ 60,7 milhões. Porém, a balança 
comercial acumula um superávit no 
ano de US$ 158,6 milhões.

Exportações potiguares têm queda 
de 46,4% no mês de novembro

DIVULGAÇÃO

Segundo o Sebrae, principais produtos exportados no mês passado foram os melões: 20,9 milhões de dólares

ECONOMIA | Envio de 
mercadorias do RN para o 
mercado internacional teve 
decréscimo, caindo de US$ 
96,5 milhões para US$ 51,7 
milhões de outubro para 
novembro. Importações 
sofreram baixas de 10,7%

Vacina
Prefeitura de Natal, tomou uma excelente atitu-

de, que é botar atendimento de vacinação nas feiras 
públicas, ontem foi na feira do carrasco, hoje na 
feira do Panorama, de 08:00 as 12:00, Nos shoppings 
Midway e Norte Shopping também haverá nos das 
14:00 as 21:00, pessoas de todas as idades, de qual-
quer local, para tomar a 1º, 2º e 3º.

Política
O Ex-Governador, Senador, Garibaldi Alves Fi-

lho, admite manter a tradição do MDB, afastado do 
PT e reacender as dobradinhas das campanhas do 
saudoso Aluízio e Henrique Alves, muitos eleitores 
concordam com a manutenção da família Alves, va-
mos aguardar, lembrando que Henrique era o � lho 
preferido do saudoso Aluízio.

Segurança
Por mais que a nossa sofrida e gloriosa polícia 

venha se esforçando, está comprovado no mínimo 
dois roubos de carros e moto por dia, um número 
alarmante que a população pede ao Governo Fatima 
mais segurança e blitz permanente nas 04 regiões, 
combatendo o roubo e a venda de drogas.

Natal Zona Norte
Con� rmado para o dia 22 de De-

zembro, das 17:00 às 22:00, o Natal da 
Zona Norte na Área de Lazer do Panatis, 
haverá distribuição de pipoca, pirulito, 
confeitos, em media 500 lancheirinhas, 
500 crianças receberão a pulseirinha nu-
merada para concorrer a sorteio de car-
rinhos, bonecas, bicicletas, bolas, shows 
com Palhaço Macarrão e Miojo e parque 
de diversão, esta festa teve autorização 
da FUNCART, será toda coordenada por 
amigos da Zona Norte, Luduvina, Suzete 
Braga, Gerson do Bairro Nordeste, Galego Queiroz de Igapó, Claudinho, Omar da 
Pompeia, Fátima do Arraia Nova Natal, Edna do Câmara Cascudo, etc… Apoio: 
96FM/O Povo No Radio, Band Natal, Jornal Agora RN e o Blog Natal Notícias. 

Walfredo Gurgel
A partir de hoje, o Hospital Walfredo Gurgel, passará a ter um controle de-

nominado como “Entrada Regular”, a população carente está preocupada, por 
que se a situação era ruim a tendencia é piorar, exemplo: A Senhora Maria de 
Fatima da Silva, 61 anos, moradora de Santos Reis, precisa urgente de uma to-
mogra� a computadorizada e uma colonoscopia, exames que o SUS, postos de 
saudes, upas, não realizam e que com essa nova regra, o Walfredo também não, 
a pergunta é; vai morrer a míngua?
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Durante a solenidade de 
entrega das medalhas, os 
homenageados destaca-

ram a iniciativa da FIERN e da 
CNI com a concessão das honra-
rias. 

Em nome dos homenageados 
com a Medalha do Mérito Indus-
trial Walter Byron Dore, o presi-
dente do Sindicato da Indústria 
de Pesca do Estado do Rio Gran-
de do Norte (SINDIPESCA-RN), 
Gabriel Calzavara, a� rmou que 
“a FIERN passou a ser um porto 
seguro, uma carta de navegação 
aos gestores públicos do Rio 
Grande do Norte, do Nordeste, ao 
gerar instrumentos para a formu-
lação de políticas públicas”. 

E enfatizou que “é onde nós, 
líderes empresariais, estaremos 
posicionados diante desse novo 
momento do nosso país”. 

Para o presidente do SINDI-
PESCA-RN, Gabriel Calzavara, a 
medalha signi� ca “uma honra 
muito grande em ser reconheci-
do pelos meus pares pelo traba-
lho desenvolvido em um período 
tão difícil”.

O presidente do Sindicato 
das Indústrias de Reciclagem e 
Descartáveis do RN (SINDIRE-
CICLA-RN), Etelvino Patrício de 
Medeiros, comentou que receber 

a medalha é motivo de muita 
alegria e emoção. É o reconhe-
cimento de todo um trabalho”. 
Para ele, ser homenageado assim 
“é um apoio, dizer que vale a pena 
e precisamos continuar em nossa 
caminhada gerando empregos 
e divisas para o estado fazendo 
com que a indústria do Rio Gran-
de do Norte se fortaleça e seja o 
grande diferencial econômico do 
estado”.

À frente da presidência do 
Grupo Farias, Eduardo Farias 
lembrou que estão há quase 50 
anos no Rio Grande do Norte 
e, atualmente, são quase 2.500 
empregos diretos gerados. “Essa 
medalha nos anima a trabalhar 
por muito mais tempo. Estamos 
comprometidos com o Rio Gran-
de do Norte e o Brasil”, a� rmou.

Falando em nome do home-
nageado Álvaro Coutinho da 

Motta (in memorian), a profes-
sora Karla Motta lembrou que o 
pai sempre foi muito empreen-
dedor. “Um homem da indústria 
do Rio Grande do Norte. Sempre 
teve como foco a promoção do 
desenvolvimento do estado por 
meio de incentivo à indústria, a 
geração de empregos e riqueza. 
A vida dele foi dedicada a essa 
causa e é muito signi� cativo pa-
ra nós essa homenagem”, disse.

Ao receber a comenda con-
cedida pela CNI, o empresário 
Antônio Leite Jales relembrou 
sua trajetória à frente da in-
dústria de sorvetes, polpa de 
fruta e água mineral Sterbom, 
iniciada há 30 anos, “com um 
freezer emprestado”. Hoje, com 
cerca de 1 mil funcionários, a 
empresa atende mercados de 
sete estados, sendo também a 
maior indústria de casquinhas 
de sorvetes.

 “É um momento de muita 
emoção [receber a Medalha da 
Ordem do Mérito Industrial]. É 
um sonho”, disse.

Toinho da Sterbom, como 
é mais conhecido, foi indicado 
pelo presidente Amaro Sales, 
que é chanceler da Ordem do 
Mérito Industrial da CNI, e pelo 
vice-presidente da FIERN, Vilmar 
Pereira, para receber a comenda 
da indústria nacional. Há dois 
anos, ele foi agraciado pela com a 
Medalha Walter Byron Dore.

Ele também destacou o apoio 
da Federação das Indústrias aos 
empresários da indústria local.

“A FIERN teve papel muito 
importante junto ao governo 
para não deixar fechar empresas. 
Graças a Deus estamos aqui. So-
mos todos vitoriosos”, concluiu.

FIERN e CNI homenageiam industriais 
do RN com suas principais honrarias
EVENTO | O presidente da 
FIERN e chanceler da Ordem 
do Mérito Industrial da CNI, 
Amaro Sales de Araújo, 
aproveitou para lembrar os 
68 anos da instituição na luta 
pelos legítimos interesses da 
indústria potiguar

Em reconhecimento ao em-
preendedorismo, trabalho 
para o desenvolvimento da 

indústria e em defesa da livre ini-
ciativa, a Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte fez a entre-
ga da Medalha do Mérito Industrial 
Walter Byron Dore, principal hon-
raria da Instituição, concedida anu-
almente, em solenidade realizada 
no Olimpo Recepções, na noite de 
terça-feira, 14.

A Medalha da Ordem do Mérito 
Industrial - a mais importante con-
decoração da indústria brasileira e 
entregue pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) - também foi 
conferida na ocasião. A comenda 
é dedicada aos empresários que 

contribuem para o fortalecimento 
da indústria nacional e para o cres-
cimento sustentado da economia 
brasileira.

Foram homenageados, com 
a Medalha do Mérito Industrial 
Walter Byron Dore, os empresá-
rios Álvaro Coutinho da Motta (in 
memorian), Eduardo José de Fa-
rias, Etelvino Patrício de Medeiros, 
Francisco Ferreira Souto Filho e 
Gabriel Calzavara de Araújo.

Já a Medalha da Ordem do Mé-
rito Industrial da CNI foi entregue 
ao empresário potiguar Antônio 
Leite Jales.

Presidente da FIERN e chance-
ler da Ordem do Mérito Industrial 
da CNI, Amaro Sales de Araújo, 
recordou que, em 14 de dezembro, 
a Federação completou 68 anos 
“na luta dos legítimos interesses 
da indústria potiguar com ações 
embasadas na responsabilidade 
social, sustentabilidade e desenvol-
vimento industrial”. A data marca a 
entrega da Carta Sindical que deu 
origem à entidade. 

Ele ressaltou que, a cada � nal 
de ano, a história de personalida-
des que fazem parte da indústria 

potiguar é celebrada. “Com a en-
trega da Medalha do Mérito Indus-
trial Walter Dore, homenageamos 
a própria indústria do Rio Grande 
do Norte, a� nal, se trata da conde-
coração merecida destes empresá-

rios, porque eles são demonstração 
e exemplo da capacidade empre-
endedora do empresário potiguar”, 
a� rmou. E destacou que o Sistema 
FIERN e a CNI continuam � rmes 
no propósito de apoiar todos os in-

dustriais e empreendedores.
Presente ao evento, a gover-

nadora Fátima Bezerra disse que 
as homenagens são importantes e 
que a Medalha Walter Byron Dore 
tem também um caráter pedagógi-
co e signi� ca o reconhecimento e 
valorização do empreendedorismo 
pelo papel que os empresários re-
presentam no contexto do desen-
volvimento econômico e social. 

“A medalha é incentivo e apoio 
à trajetória empresarial de cada um 
dos homenageados e um reconhe-
cimento de quanto contribuem pa-
ra o estado do Rio Grande do Norte. 
Porque o empreendedorismo de 
vocês (empresários) traz emprego e 
dignidade ao povo do RN”, a� rmou 
Fátima Bezerra, ao tempo que des-
tacou o diálogo entre o Governo e 
o setor produtivo do Rio Grande do 
Norte. “Que continuemos assim”, 
disse.

Entre os seis homenageados, 
cinco com a comenda da FIERN e 
um com a da CNI, estão industriais 
dos setores de curtume e confec-
ções, sucroalcooleiro, reciclagem, 
pesca, sal e alimentos do Rio Gran-
de do Norte.

Homenageados destacam iniciativa da Fiern e da CNI

MORAES NETO

Toinho da Sterbom (ao centro) recebeu a comenda da indústria nacional 

MORAES NETO

Presidente Amaro Sales: “Com a entrega da Medalha, homenageamos a própria indústria do Rio Grande do Norte”
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GALINHOS, CNPJ 01.110.991/0001-77 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação, com prazo de validade até 06/12/2025, em favor do empreendimento 
Unidade de Triagem e Estação de transbordo de resíduos sólidos, localizadas nas proximidades do 
Assentamento Pirangi, zona rural, do município de Galinhos/RN.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

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

DATA: 15/12/2021
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 158/2021, ID 155 GO – 1, 
Processo SEI nº 00610194.000140/2021-11, destinado a Aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI para enfrentamento e combate ao COVID 19 no dia 22 de 
dezembro de 2021, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-
e . com.b r  sob  ID  n º  913986 .  O  Ed i t a l  encon t ra - se  no  re fe r i do  s i t e  e  no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 
– Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Ana Paula Borges Moreira
Pregoeira

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 SRP

O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO , do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser 
observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28/12/2021, às 
09h00min. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará 
disponível para consulta e retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
através do e-mail: tangara.cpl@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00 horas. 

Tangará/RN, 15 de dezembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

A Policia Federal de� agrou 
duas operações e prendeu 
um homem durante a ma-

nhã de quarta 15, no Rio Grande do 
Norte. Na cidade de Areia Branca, a 
PF prendeu um homem de 23 anos,  
de nome não revelado, acusado de 
promover a internalização clandes-
tina de cigarros contrabandeados 
no país. Ele estava foragido desde 
a de� agração da segunda fase de 
Operação “Falsos Heróis”, ocorrida 
em outubro passado.  

Além do cumprimento de man-
dado de prisão preventiva expedido 
pela 8ª Vara da Justiça Federal de 
Mossoró/RN, o investigado, que é 
ex-funcionário da Capitania dos 
Portos, já tinha sido preso anterior-
mente, em � agrante, em 13.09.2021, 
no município de Carnaubais. Na 
ocasião, ele foi acusado de transpor-
tar mercadorias contrabandeadas 
na companhia de outros dois indi-
víduos.

Conduzido para os devidos 
procedimentos cartorários na De-
legacia da PF em Mossoró, o preso 
foi em seguida transferido para a 
Cadeia Pública daquela cidade, 
onde permanecerá sob custódia, à 
disposição da Justiça.

Falsos Heróis
A Operação Falsos Heróis II foi 

de� agrada pela PF em 26 de outu-
bro de 2021, visando investigar as 
atividades de uma organização cri-
minosa que pratica o contrabando 

de cigarros e produtos falsi� cados.
Na época, policiais federais 

cumpriram 16 mandados de busca 
e apreensão e 5 mandados de prisão 
preventiva expedidos pela 8ª Vara 
da Justiça Federal/RN, nos muni-
cípios potiguares de Apodi, Areia 
Branca, Grossos, Mossoró, Natal e 
Parnamirim, além da cidade de São 
Paulo/SP. Nas ações de combate ao 
crime, 398.950 R$ foram apreendi-
dos pela PF na capital paulista.

Também foi determinado o 
sequestro judicial de 21 contas 
bancárias, bem como a adoção de 
medidas cautelares diversas de pri-
são com relação a 11 investigados, 
incluindo o afastamento da função 
de dois policiais civis.

De acordo com o inquérito po-
licial instaurado, a organização cri-
minosa foi investigada pela suspeita 
de promover o transporte marítimo 
de produtos contrabandeados, vin-
dos do Suriname, e internalizados 
de forma clandestina em pontos 
da costa potiguar através dos mu-
nicípios de Areia Branca, Porto do 
Mangue e Macau, sendo depois dis-
tribuídos para outros estados. 

Operação Revoada
Já em Natal, a Polícia Federal, 

juntamente com o apoio de outras 
instituições, de� agrou a Operação 
Revoada, que tem como objetivo 
prender investigados suspeitos da 
prática de trá� co de drogas.

Ao todo, cinco mandados de 
busca e apreensão estão sendo 
cumpridos em Natal, e três manda-
dos de prisão preventiva expedidos 
pela 12ª Vara Criminal da Comarca 
de Natal. Armas e drogas foram 
apreendidas durante a operação.

Após submetidos a exames de 

corpo de delito no ITEP, os presos 
foram conduzidos à sede da PF para 
os devidos procedimentos legais e, 
logo após serão encaminhados ao 
sistema prisional do estado, onde 
permanecerão custodiados à dispo-
sição da Justiça. 

Operação Desafino
A PF ainda de� agrou a Opera-

ção Desa� no, que teve como obje-
tivo prender um investigado que é 
suspeito da prática de fabricação, 
montagem, manutenção e trá� co 
de armas de fogo de grosso calibre 
no estado do Rio Grande do Norte.

Foram cumpridos 2 mandados 
de busca e apreensão e 1 mandado de 
prisão temporária nas cidades de Can-
guaretama e Natal expedidos pela Vara 
única da Comarca de Canguaretama.

Após submetido a exame de 
corpo de delito no ITEP, o preso foi 
conduzido à sede da PF, para os de-
vidos procedimentos legais. Duran-
te a operação, armas e drogas foram 
apreendidas

Em seguida, ele será encami-
nhado ao sistema prisional do esta-
do, onde permanecerá custodiado, 
à disposição da Justiça.

A Força-Tarefa SUSP no Rio 
Grande do Norte é composta pela 
Polícia Civil, Polícia Militar, Polí-
cia Federal, Polícia Rodoviária Fe-
deral, Departamento Penitenciá-
rio Nacional, Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciária 
(Seap) e Secretaria da Segurança 
Pública e da Defesa Social do RN 
(Sesed).

A Polícia Federal pede que a 
população continue enviando infor-
mações de forma anônima, pelo te-
lefone (84) 3204-5500 ou pelo e-mail:  
denuncia.srrn@pf.gov.br

PF prende acusado de contrabandear cigarros
DETIDO | Investigado tinha 
sido preso anteriormente, em 
flagrante, no município de 
Carnaubais, interior do RN

DIVULGAÇÃO

PF ainda defl agrou a Operação Desafi no, para prender investigado suspeito da prática de fabricação, montagem, manutenção e tráfi co de armas de fogo de grosso calibre no estado do Rio Grande do Norte
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Semsur antecipa feiras livres devido 
aos feriados de Natal e Ano Novo
ALTERAÇÃO | Medida foi em 
virtude dos feriados dos dias 
25 de dezembro e 01 de 
janeiro de 2022

Os consumidores de feiras 
livres em Natal devem � car 
atentos à antecipação do 

serviço em alguns bairros em fun-
ção dos feriados de Natal e Ano 
Novo. O Diário O� cial do Municí-
pio desta quarta-feira 15, publicou 
uma portaria da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos (Sem-
sur) que determina a antecipa-

ção das Feiras Livres do Alecrim, 
Santa Catarina e Pajuçara, para os 
dias 24 de dezembro e 31 de de-
zembro. A medida foi tomada em 
virtude dos feriados dos dias 25 de 
dezembro e 01 de janeiro de 2022.

Tradicionalmente realizadas 
aos sábados, as três feiras livres 
serão antecipadas para a sexta-
-feira. De acordo com a Portaria, 

as feiras do dia 24 deverão ser 
montadas no dia 23, enquanto 
que as feiras do dia 31 deverão ser 
montadas no dia 30. As demais 
feiras livres da semana mantêm o 
mesmo horário e local, funcionan-
do das 5h às 13h, inclusive as que 
serão realizadas na sexta-feira e 
no domingo.

Para o secretário Irapoã Nóbre-

ga, a justi� cativa é que nesse perí-
odo e, principalmente, nos dias 24 
e 31, há grande diminuição no mo-
vimento das feiras livres, tanto de 
consumidores, como de feirantes.  
“A antecipação vai permitir que os 
consumidores habituados a fazer 
suas compras nas feiras, possam 
realizá-las com mais tranquilida-
de e a antecedência devida”, disse.

Macaíba volta a realizar mutirão de cirurgias 
de catarata após dois anos de interrupção
Visando atender à demanda 

reprimida de pacientes que 
aguardavam por cirurgias 

desde os anos de 2018 e 2019, a Se-
cretaria Municipal de Saúde (SMS) 
de Macaíba promove neste mês de 
dezembro um mutirão de operação 
de catarata após cerca de dois anos 
de interrupção. No último sábado 11, 
foram feitos 17 procedimentos, se-
gundo a secretária responsável pela 
pasta, Roberta Guilhermina.

Ainda neste mês de dezembro, 
serão realizadas mais 14 cirurgias. Es-
ses 31 procedimentos mencionados 
são custeados por meio do Fundo de 

Ações Estratégicas e Compensação 
(FAEC), do Governo Federal.

Ainda de acordo com Roberta 
Guilhermina, mediante Chamada 
Pública, o próprio Município de Ma-
caíba irá possibilitar a realização de 
mais 30 cirurgias em convênio com 
uma clínica particular, localizada no 
conjunto Monte Líbano, região cen-
tral da cidade.

A demanda chegou a registrar 
700 pacientes na � la de espera. A 
SMS continuará empenhada em 
providenciar a realização desses e 
de outros procedimentos cirúrgicos 
para os usuários da rede local.

SAÚDE PÚBLICA

DIVULGAÇÃO

SMS continuará empenhada em providenciar a realização desses e de outros procedimentos cirúrgicos

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

 De acordo com a Portaria, as feiras do dia 24 deverão ser montadas no dia 23, enquanto que as feiras do dia 31 deverão ser montadas no dia 30
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GALINHOS, CNPJ 01.110.991/0001-77 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação, com prazo de validade até 06/12/2025, em favor do empreendimento 
Unidade de Triagem e Estação de transbordo de resíduos sólidos, localizadas nas proximidades do 
Assentamento Pirangi, zona rural, do município de Galinhos/RN.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal

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

DATA: 15/12/2021
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 158/2021, ID 155 GO – 1, 
Processo SEI nº 00610194.000140/2021-11, destinado a Aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI para enfrentamento e combate ao COVID 19 no dia 22 de 
dezembro de 2021, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-
e . com.b r  sob  ID  n º  913986 .  O  Ed i t a l  encon t ra - se  no  re fe r i do  s i t e  e  no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 
– Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Ana Paula Borges Moreira
Pregoeira

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 SRP

O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO , do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser 
observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28/12/2021, às 
09h00min. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará 
disponível para consulta e retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
através do e-mail: tangara.cpl@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00 horas. 

Tangará/RN, 15 de dezembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

A Policia Federal de� agrou 
duas operações e prendeu 
um homem durante a ma-

nhã de quarta 15, no Rio Grande do 
Norte. Na cidade de Areia Branca, a 
PF prendeu um homem de 23 anos,  
de nome não revelado, acusado de 
promover a internalização clandes-
tina de cigarros contrabandeados 
no país. Ele estava foragido desde 
a de� agração da segunda fase de 
Operação “Falsos Heróis”, ocorrida 
em outubro passado.  

Além do cumprimento de man-
dado de prisão preventiva expedido 
pela 8ª Vara da Justiça Federal de 
Mossoró/RN, o investigado, que é 
ex-funcionário da Capitania dos 
Portos, já tinha sido preso anterior-
mente, em � agrante, em 13.09.2021, 
no município de Carnaubais. Na 
ocasião, ele foi acusado de transpor-
tar mercadorias contrabandeadas 
na companhia de outros dois indi-
víduos.

Conduzido para os devidos 
procedimentos cartorários na De-
legacia da PF em Mossoró, o preso 
foi em seguida transferido para a 
Cadeia Pública daquela cidade, 
onde permanecerá sob custódia, à 
disposição da Justiça.

Falsos Heróis
A Operação Falsos Heróis II foi 

de� agrada pela PF em 26 de outu-
bro de 2021, visando investigar as 
atividades de uma organização cri-
minosa que pratica o contrabando 

de cigarros e produtos falsi� cados.
Na época, policiais federais 

cumpriram 16 mandados de busca 
e apreensão e 5 mandados de prisão 
preventiva expedidos pela 8ª Vara 
da Justiça Federal/RN, nos muni-
cípios potiguares de Apodi, Areia 
Branca, Grossos, Mossoró, Natal e 
Parnamirim, além da cidade de São 
Paulo/SP. Nas ações de combate ao 
crime, 398.950 R$ foram apreendi-
dos pela PF na capital paulista.

Também foi determinado o 
sequestro judicial de 21 contas 
bancárias, bem como a adoção de 
medidas cautelares diversas de pri-
são com relação a 11 investigados, 
incluindo o afastamento da função 
de dois policiais civis.

De acordo com o inquérito po-
licial instaurado, a organização cri-
minosa foi investigada pela suspeita 
de promover o transporte marítimo 
de produtos contrabandeados, vin-
dos do Suriname, e internalizados 
de forma clandestina em pontos 
da costa potiguar através dos mu-
nicípios de Areia Branca, Porto do 
Mangue e Macau, sendo depois dis-
tribuídos para outros estados. 

Operação Revoada
Já em Natal, a Polícia Federal, 

juntamente com o apoio de outras 
instituições, de� agrou a Operação 
Revoada, que tem como objetivo 
prender investigados suspeitos da 
prática de trá� co de drogas.

Ao todo, cinco mandados de 
busca e apreensão estão sendo 
cumpridos em Natal, e três manda-
dos de prisão preventiva expedidos 
pela 12ª Vara Criminal da Comarca 
de Natal. Armas e drogas foram 
apreendidas durante a operação.

Após submetidos a exames de 

corpo de delito no ITEP, os presos 
foram conduzidos à sede da PF para 
os devidos procedimentos legais e, 
logo após serão encaminhados ao 
sistema prisional do estado, onde 
permanecerão custodiados à dispo-
sição da Justiça. 

Operação Desafino
A PF ainda de� agrou a Opera-

ção Desa� no, que teve como obje-
tivo prender um investigado que é 
suspeito da prática de fabricação, 
montagem, manutenção e trá� co 
de armas de fogo de grosso calibre 
no estado do Rio Grande do Norte.

Foram cumpridos 2 mandados 
de busca e apreensão e 1 mandado de 
prisão temporária nas cidades de Can-
guaretama e Natal expedidos pela Vara 
única da Comarca de Canguaretama.

Após submetido a exame de 
corpo de delito no ITEP, o preso foi 
conduzido à sede da PF, para os de-
vidos procedimentos legais. Duran-
te a operação, armas e drogas foram 
apreendidas

Em seguida, ele será encami-
nhado ao sistema prisional do esta-
do, onde permanecerá custodiado, 
à disposição da Justiça.

A Força-Tarefa SUSP no Rio 
Grande do Norte é composta pela 
Polícia Civil, Polícia Militar, Polí-
cia Federal, Polícia Rodoviária Fe-
deral, Departamento Penitenciá-
rio Nacional, Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciária 
(Seap) e Secretaria da Segurança 
Pública e da Defesa Social do RN 
(Sesed).

A Polícia Federal pede que a 
população continue enviando infor-
mações de forma anônima, pelo te-
lefone (84) 3204-5500 ou pelo e-mail:  
denuncia.srrn@pf.gov.br

PF prende acusado de contrabandear cigarros
DETIDO | Investigado tinha 
sido preso anteriormente, em 
flagrante, no município de 
Carnaubais, interior do RN

DIVULGAÇÃO

PF ainda defl agrou a Operação Desafi no, para prender investigado suspeito da prática de fabricação, montagem, manutenção e tráfi co de armas de fogo de grosso calibre no estado do Rio Grande do Norte
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Semsur antecipa feiras livres devido 
aos feriados de Natal e Ano Novo
ALTERAÇÃO | Medida foi em 
virtude dos feriados dos dias 
25 de dezembro e 01 de 
janeiro de 2022

Os consumidores de feiras 
livres em Natal devem � car 
atentos à antecipação do 

serviço em alguns bairros em fun-
ção dos feriados de Natal e Ano 
Novo. O Diário O� cial do Municí-
pio desta quarta-feira 15, publicou 
uma portaria da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos (Sem-
sur) que determina a antecipa-

ção das Feiras Livres do Alecrim, 
Santa Catarina e Pajuçara, para os 
dias 24 de dezembro e 31 de de-
zembro. A medida foi tomada em 
virtude dos feriados dos dias 25 de 
dezembro e 01 de janeiro de 2022.

Tradicionalmente realizadas 
aos sábados, as três feiras livres 
serão antecipadas para a sexta-
-feira. De acordo com a Portaria, 

as feiras do dia 24 deverão ser 
montadas no dia 23, enquanto 
que as feiras do dia 31 deverão ser 
montadas no dia 30. As demais 
feiras livres da semana mantêm o 
mesmo horário e local, funcionan-
do das 5h às 13h, inclusive as que 
serão realizadas na sexta-feira e 
no domingo.

Para o secretário Irapoã Nóbre-

ga, a justi� cativa é que nesse perí-
odo e, principalmente, nos dias 24 
e 31, há grande diminuição no mo-
vimento das feiras livres, tanto de 
consumidores, como de feirantes.  
“A antecipação vai permitir que os 
consumidores habituados a fazer 
suas compras nas feiras, possam 
realizá-las com mais tranquilida-
de e a antecedência devida”, disse.

Macaíba volta a realizar mutirão de cirurgias 
de catarata após dois anos de interrupção
Visando atender à demanda 

reprimida de pacientes que 
aguardavam por cirurgias 

desde os anos de 2018 e 2019, a Se-
cretaria Municipal de Saúde (SMS) 
de Macaíba promove neste mês de 
dezembro um mutirão de operação 
de catarata após cerca de dois anos 
de interrupção. No último sábado 11, 
foram feitos 17 procedimentos, se-
gundo a secretária responsável pela 
pasta, Roberta Guilhermina.

Ainda neste mês de dezembro, 
serão realizadas mais 14 cirurgias. Es-
ses 31 procedimentos mencionados 
são custeados por meio do Fundo de 

Ações Estratégicas e Compensação 
(FAEC), do Governo Federal.

Ainda de acordo com Roberta 
Guilhermina, mediante Chamada 
Pública, o próprio Município de Ma-
caíba irá possibilitar a realização de 
mais 30 cirurgias em convênio com 
uma clínica particular, localizada no 
conjunto Monte Líbano, região cen-
tral da cidade.

A demanda chegou a registrar 
700 pacientes na � la de espera. A 
SMS continuará empenhada em 
providenciar a realização desses e 
de outros procedimentos cirúrgicos 
para os usuários da rede local.

SAÚDE PÚBLICA

DIVULGAÇÃO

SMS continuará empenhada em providenciar a realização desses e de outros procedimentos cirúrgicos

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

 De acordo com a Portaria, as feiras do dia 24 deverão ser montadas no dia 23, enquanto que as feiras do dia 31 deverão ser montadas no dia 30
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

E os teus resultados com muitas confraternizações de fim de ano? Como ficam?!
REPRODUÇÃO

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE CIDADES

Casadas há quase 6 anos, a tatu-
adora e in� uenciadora digital 
Say Ribeiro e a cabelereira Be-

atriz Ribeiro sempre tiveram o sonho 
de aumentar a família. Foi a partir des-
sa vontade que surgiu a ideia de fazer 
a inseminação arti� cial. Em função 
das di� culdades que encontram em 
fazer a inseminação em clínicas de 
fertilização, as duas optaram por reali-
zar a inseminação caseira. Ao AGORA 
RN, Say, que teve as gêmeas há 25 dias, 
contou detalhes do processo.

“Tenho um relacionamento de 5 
anos e 11 meses com a minha esposa, 
Beatriz Ribeiro. Sempre foi nosso so-
nho aumentar a nossa família, e sabí-
amos que a inseminação arti� cial em 
clínica de fertilização tem um custo 
muito alto e nem sempre se consegue 
o positivo na primeira tentativa. Então 
era algo distante para nossa realidade, 
até que vimos uma reportagem na 
TV sobre a inseminação caseira, mais 
conhecida como IC, e fomos estudar a 
fundo sobre o assunto, até que acha-
mos grupos no Facebook e no What-
sApp de tentantes e doadores de todo 
o Brasil. Inclusive, alguns que doavam 
para clínicas: a maioria é de doadores 
de sangue também, e nenhum cobra 
pela doação do material”, contou Say.

Os custos da inseminação arti� -
cial (injetar espermatozoides direta-
mente no útero) e da inseminação in 

vitro (espermatozoides e óvulos � cam 
em uma estufa para, depois, a fecun-
dação ser injetada no útero) sofrem 
grandes oscilações, de acordo com a 
região e clínica, variando de R$ 5 mil a 
R$ 20 mil. Contribuem para essa dife-
rença o tipo de cobertura, hormônios 
e medicamentos utilizados no decor-
rer do processo. Como a maternidade 
é o sonho de muitas mulheres, a inse-
minação caseira se tornou uma solu-
ção viável para aquelas que desejam 
engravidar, mas que não podem arcar 
com os custos de uma inseminação 
em uma clínica especializada.

Ela revelou como conseguiu, jun-
to a sua companheira, um doador 
de esperma, e falou também sobre 
o procedimento realizado em casa. 
“Conseguimos um doador com as ca-
racterísticas que queríamos, porque 
eu queria um doador que lembrasse a 
minha esposa para ter alguma seme-

lhança com ela, e pagamos os custos 
de deslocamento dele até a nossa ci-
dade no meu período fértil”, relatou. 
O procedimento caseiro consiste em 
o doador retirar o sêmen, colocar em 
um pote esterilizado e, com uma se-
ringa, a mulher coletar o sêmen para 
que seja injetado no corpo. “15 dias se 
passaram e veio o nosso tão sonhado 
positivo, e na primeira ultrassono-
gra� a tivemos uma grande surpresa: 
eram gêmeos”.

O casal, que mora em Natal, pas-
sou os 9 meses de gestação cumprindo 
todas as regras que uma gravidez exi-
ge, com apanhamento médico mensal 
e todos os cuidados necessários para 
um parto saudável. Ela conta que foi 
preciso procurar a Defensoria Pública 
do Estado para conseguir acompa-
nhar a companheira durante o parto.

“Para felicidade das mamães ser 
ainda maior, a minha esposa fez todo 

o pré-natal comigo. Próximo ao parto, 
� camos sabendo que ela não poderia 
me acompanhar no parto cesariana, 
no centro cirúrgico de um hospital 
público da capital potiguar. Foi aí que 
procuramos a Defensoria Pública, 
porém não foi necessário entrar com 
ação contra o hospital pois os direto-
res entenderam a nossa necessidade 
e a importância de ter a mãe não 
gestante no primeiro contato com as 
� lhas”, relembrou.

Após o nascimento de Maria Ester 
e Maria Isabel, o casal se deparou com 
outro problema: registrar as meninas 
constando os nomes das duas nas 
certidões de nascimento. Após uma 
decisão da juíza Virginia de Fátima 
Marques Bezerra, as duas consegui-
ram registrar as gêmeas nesta quarta-
-feira 15 no Cartório de Igapó.

“Como foi inseminação caseira, a 
lei não permite que seja registrado no 

nome das duas mães. Entramos em 
contato com uma advogada, Úrsula 
Bezerra Lira, para nos ajudar com uma 
ação para poder acrescentar o nome 
da minha esposa no registro como mãe 
também. Ela juntou todas as informa-
ções sobre o nosso relacionamento 
desde o início até aqui e deu entrada 
no processo de dupla maternidade por 
inseminação caseira, foram exatos 30 
dias de espera, e recentemente rece-
bemos a resposta positiva da juíza, que 
poderíamos registrar nossas meninas 
no cartório”, a� rmou Say.

Segundo especialistas em repro-
dução assistida, o método caseiro 
sempre existiu, e oferece riscos. O doa-
dor anônimo pode falsi� car exames e, 
além disso, bactérias podem ser pegas 
no momento da inseminação.

Âmbito jurídico
O doador possui direito ao ano-

nimato, previsto nas resoluções nº 
1.358/92 e nº 1.957/2010, do Conse-
lho Federal de Medicina. A legislação 
faz menção à inseminação arti� cial 
in vitro, por consequência, pode ser 
utilizada no método de inseminação 
caseira.

É essencial que seja celebrado um 
contrato entre as partes, esclarecendo 
que o doador não possui nenhuma 
relação amorosa com a mãe. Deixan-
do claro que apenas está doando o 
seu sêmen, sem nenhuma pretensão 
futura de paternidade, e que renuncia 
qualquer direito de pai que eventual-
mente teria.

Esse contrato pode ter como 
fundamento as resoluções 1.358/92 
e 1.957/2010. O dispositivo legal de-
termina que “os doadores não devem 
conhecer a identidade dos receptores 
e vice-versa”.

Casal de lésbicas faz inseminação caseira e tem gêmeas
FAMÍLIA | Elas moram em 
Natal e passaram o período 
de gestação cumprindo 
regras que gravidez exige

ACERVO PESSOAL

Say Ribeiro e Beatriz Ribeiro alimentavam o sonho de aumentar a família e decidiram partir para a inseminação caseira

Para inúmeras pessoas, ape-
sar de ser muito prazeroso, esse 
período pode ser também um 
desa� o para manter os resulta-
dos. Todos os � ns de semana e até 
mesmo durante a semana, temos 
nossas confraternizações para 
comemorar o término do ano, 
com família, amigos ou pessoas 
do trabalho. E você pode curtir os 
seus momentos especiais sem se 
privar de comer o que gosta. Basta 
agir com consciência. 

Vou dar algumas diquinhas 
para tornar esse processo mais 
leve:

1 - antes do evento, alimente-se 
normalmente, de maneira saudá-
vel, sem fazer grandes restrições. 
Assim, você chegará na confrater-
nização mais equilibrado (a), com 

menos fome, e, naturalmente, co-
merá menos;

2 - evite “comer por comer”. Ali-
mente-se com o que realmente 
vale a pena para você, dando prio-
ridade ao encontro e às conversas 
com os seus amigos;

3 - sempre podemos escolher pra-
tos e petiscos mais leves dentre 
as opções. Carpaccios, saladas 
diversas, peixes, castanhas, alguns 
queijos, frutas… podem ser boas 
pedidas. Evite o excesso de mas-
sas, frituras e molhos gordurosos;

4 - no local do evento, sentar mais 
distante dos alimentos pode aju-
dar a diminuir a vontade de � car 
“beliscando”;

5 - hidrate-se bastante! Passe o dia 

ingerindo mais água, assim como 
no momento da confraternização;

6 - mantenha regular o seu ritmo 
de exercícios. Tente treinar, ao 
menos, 4x na semana;

7 - se for ingerir bebidas alcoóli-
cas, nunca beba em jejum. Busque 
mais os acompanhamentos “low 
carb” e reforce a hidratação (para 
cada gole da bebida, um gole de 
água);

8 - lembre que não serão as noi-
tes de Natal e de Reveillon que 
comprometerão os seus resulta-
dos. Aproveite esses momentos 
encantadores! O problema está 
em transformar o mês inteiro em 
comilanças .

Boas festas!
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simonesilvarn1@gmail.com

LIVE
A empresária Andréia Layse 

inaugurou na noite da última terça a 
primeira loja exclusiva da LIVE, em 
Natal. Ao lado do marido, André Mon-
teiro, recebeu cerca de 80 convidados 
entre educadores físicos, nutricionistas, 
influenciadores, jornalistas e amigos. 
Apresentou a marca que existe desde 
2002 e tem como missão inspirar as 
pessoas a ter uma vida mais ativa, 
saudável e feliz, através de peças para 
fitness, beachwear e dia-a-dia.  Reúne 
produtos de modelagem moderna, 
tecidos texturizados e técnicas de 
estamparia digital. O evento foi de mui-
tos brindes da Cantu e buffet saudável 
de responsabilidade de Kelly Lima. 

ANDANÇAS
Controlador da Terceirize editora e 

projetos gráficos, Marcelo Antunes par-
te para férias merecidas de final de ano. 
Comemora ao lado da esposa, Silvia, 30 
anos de casado em tour  pela Europa. 
Serão 22 dias entre Portugal, França, 
Bélgica, Holanda, Londres e Espanha e 
contando também com a companhia 
da filha caçula, Fernandinha Antunes.

FERREIRA COSTA 
Contando com a presença do di-

retor-superintendente, André Ferreira 
da Costa e sua esposa Jaqueline e do 
diretor Guilherme Ferreira Costa, a 
unidade Natal do Home center Ferreira 
Costa foi inaugurado ontem, com a 
benção do Padre Thiago de Melo. 

*
Oitava loja do grupo, recebeu um 

investimento de R$ 80 milhões e após 
dois anos de obras, passa a oferecer 
aos natalenses 80 mil itens, em 38 
categorias de produtos, em 10 mil 
metros quadrados. A governadora 
Fátima Bezerra e o prefeito Álvaro 
Dias estiveram presentes ao evento, 
que contou com o execelente buffet de 
Caruaru,de Renato Machado ele, aliás, 
uma simpatia.

*
Originalmente pernambucana, 

da cidade de Garanhuns, A home 
foi fundada em 1884, pelo imigrante 
português João Ferreira da Costa.

APP
O Telegram foi classi� cado 

como o app que mais recebeu 
novos usuários em 2021, segundo 
o relatório da empresa de análise 
de mercado App Annie. A pes-
quisa mostra que o aplicativo de 
mensagens instantâneas ocupa o 
primeiro lugar no ranking da cate-
goria, com o maior crescimento de 
usuários ativos por mês, seguido 
pelo Instagram, Zoom e TikTok. 

ODISSEIA 
Hoje a Nova Acrópole Natal 

promove sua última atividade 
para todos os membros: o Baile do 
Solstício, a partir das 19h30 quan-
do será apresentado o espetáculo 
Odisseia, contando a história de 
Ulysses em seu retorno para casa. 

*
Falando na escola de � loso� a 

à moda clássica e prática, outra 
unidade deve ser inaugurada 
na Zona Norte. Vai funcionar na 
Chácara Boa Sorte, na Avenida 
João Medeiros Filho, Pajuçara.

MINORIA 
A realidade nua e crua é de 

90% o percentual de  CEOs no país 
que são homens brancos.

Apesar dos resultados positi-
vos em contratação, o alto coman-
do das empresas brasileiras ainda 
tem baixa representatividade de 
mulheres e negros na liderança 
de suas operações. É o que mostra 
um estudo da Page Executive, em 
parceria com a Fundação Dom 
Cabral: que apenas uma a cada 10 
posições de CEO é ocupada por 
mulheres ou negros. 

Happy    Birthday
� aina Lucena, Tarcila Costa, Fafá Rosito, Márcia Dantas Varela, Allan Oliveira, Valentina Dasmaceno, Mariana Madruga, Alexandre de Paula e Alexandre Gurgel

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 A história de vida do empreendedor Paulo de Paula 
se confunde com a da Universidade Potiguar. Agastando-nos 
instituição, o professor retorna para sua criação como seu mais 
novo chanceler. Ponto para a UNP.
 As entidades do turismo promoveram uma ótima confraterni-

zação no Iate Clube, na tarde da última terça, com direito a passeio de 
barco pelo Potengi e muita animação. Os operadores do setor esperam 
um ótimo 2022.
 Para ajudar no combate à pandemia, o Shopping 

Midway, em parceria com a Prefeitura, abriga até dia 31 de de-
zembro a posto o� cial de vacinação contra COVID-19. Funciona 
no piso L3, das 10h às 21h.
 Dando continuidade ao seu Programa de Regularização Fundi-

ária, o Governo do RN entrega na próxima sexta, em Ceará-Mirim, 145 
títulos a moradores do Conjunto Vale do Amanhecer que se tornam 
donos de fato das casas.

Aos 28 anos, FERNANDINHO CAMPOS 
nunca permitiu que sua de� ciência visual 
desde a infância o impedisse  de realizar 
sonhos.  Jornalista, escritor, palestrante 
e produtor de conteúdo da web ele  é um 
ariano teimoso, apaixonado pela família 
e eua adora viajar e já escreveu sobre isso 
no livro Enxergando Além do Atlântico. O 
@nandopcampos foi a motivação para o 
surgimento da CACC, conta que sempre 
buscou ter um olhar positivo para a vida é 
nos momentos tristes lembrava que cada 
pessoa tem uma limitação e que precisa 
aprender a lidar com ela, seja convivendo 
ou superando. “Viver é superar obstáculos 
e vencer medos, fazer o que gosta e o que 
não gosta também. Entender que tudo tem 
seu tempo e que não estamos no centro do 
universo”.

Não devolva coisas ruins. 
A própria vida vai ensinar as pessoas“

“

B-DAY - THAINAN LUCENA

Ainda do Carnatal, 
Juninho com Bell Marques 

Daliana, Camila e Cecilia Cascudo festejando 
a reabertura da biblioteca Câmara Cascudo

Em recente casamento, a elegância 
de Luciana Coutinho e Giann Oliveira

A blogger Mayara Cristina
com a empresária Andréia Layse

Prestigiando a inauguração da LIVE, as belas 
Jussana Porcino, Natalia Bars e Renata Regly



• Geral Natal, quinta-feira, 16 de dezembro de 202112

SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

E os teus resultados com muitas confraternizações de fim de ano? Como ficam?!
REPRODUÇÃO

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE CIDADES

Casadas há quase 6 anos, a tatu-
adora e in� uenciadora digital 
Say Ribeiro e a cabelereira Be-

atriz Ribeiro sempre tiveram o sonho 
de aumentar a família. Foi a partir des-
sa vontade que surgiu a ideia de fazer 
a inseminação arti� cial. Em função 
das di� culdades que encontram em 
fazer a inseminação em clínicas de 
fertilização, as duas optaram por reali-
zar a inseminação caseira. Ao AGORA 
RN, Say, que teve as gêmeas há 25 dias, 
contou detalhes do processo.

“Tenho um relacionamento de 5 
anos e 11 meses com a minha esposa, 
Beatriz Ribeiro. Sempre foi nosso so-
nho aumentar a nossa família, e sabí-
amos que a inseminação arti� cial em 
clínica de fertilização tem um custo 
muito alto e nem sempre se consegue 
o positivo na primeira tentativa. Então 
era algo distante para nossa realidade, 
até que vimos uma reportagem na 
TV sobre a inseminação caseira, mais 
conhecida como IC, e fomos estudar a 
fundo sobre o assunto, até que acha-
mos grupos no Facebook e no What-
sApp de tentantes e doadores de todo 
o Brasil. Inclusive, alguns que doavam 
para clínicas: a maioria é de doadores 
de sangue também, e nenhum cobra 
pela doação do material”, contou Say.

Os custos da inseminação arti� -
cial (injetar espermatozoides direta-
mente no útero) e da inseminação in 

vitro (espermatozoides e óvulos � cam 
em uma estufa para, depois, a fecun-
dação ser injetada no útero) sofrem 
grandes oscilações, de acordo com a 
região e clínica, variando de R$ 5 mil a 
R$ 20 mil. Contribuem para essa dife-
rença o tipo de cobertura, hormônios 
e medicamentos utilizados no decor-
rer do processo. Como a maternidade 
é o sonho de muitas mulheres, a inse-
minação caseira se tornou uma solu-
ção viável para aquelas que desejam 
engravidar, mas que não podem arcar 
com os custos de uma inseminação 
em uma clínica especializada.

Ela revelou como conseguiu, jun-
to a sua companheira, um doador 
de esperma, e falou também sobre 
o procedimento realizado em casa. 
“Conseguimos um doador com as ca-
racterísticas que queríamos, porque 
eu queria um doador que lembrasse a 
minha esposa para ter alguma seme-

lhança com ela, e pagamos os custos 
de deslocamento dele até a nossa ci-
dade no meu período fértil”, relatou. 
O procedimento caseiro consiste em 
o doador retirar o sêmen, colocar em 
um pote esterilizado e, com uma se-
ringa, a mulher coletar o sêmen para 
que seja injetado no corpo. “15 dias se 
passaram e veio o nosso tão sonhado 
positivo, e na primeira ultrassono-
gra� a tivemos uma grande surpresa: 
eram gêmeos”.

O casal, que mora em Natal, pas-
sou os 9 meses de gestação cumprindo 
todas as regras que uma gravidez exi-
ge, com apanhamento médico mensal 
e todos os cuidados necessários para 
um parto saudável. Ela conta que foi 
preciso procurar a Defensoria Pública 
do Estado para conseguir acompa-
nhar a companheira durante o parto.

“Para felicidade das mamães ser 
ainda maior, a minha esposa fez todo 

o pré-natal comigo. Próximo ao parto, 
� camos sabendo que ela não poderia 
me acompanhar no parto cesariana, 
no centro cirúrgico de um hospital 
público da capital potiguar. Foi aí que 
procuramos a Defensoria Pública, 
porém não foi necessário entrar com 
ação contra o hospital pois os direto-
res entenderam a nossa necessidade 
e a importância de ter a mãe não 
gestante no primeiro contato com as 
� lhas”, relembrou.

Após o nascimento de Maria Ester 
e Maria Isabel, o casal se deparou com 
outro problema: registrar as meninas 
constando os nomes das duas nas 
certidões de nascimento. Após uma 
decisão da juíza Virginia de Fátima 
Marques Bezerra, as duas consegui-
ram registrar as gêmeas nesta quarta-
-feira 15 no Cartório de Igapó.

“Como foi inseminação caseira, a 
lei não permite que seja registrado no 

nome das duas mães. Entramos em 
contato com uma advogada, Úrsula 
Bezerra Lira, para nos ajudar com uma 
ação para poder acrescentar o nome 
da minha esposa no registro como mãe 
também. Ela juntou todas as informa-
ções sobre o nosso relacionamento 
desde o início até aqui e deu entrada 
no processo de dupla maternidade por 
inseminação caseira, foram exatos 30 
dias de espera, e recentemente rece-
bemos a resposta positiva da juíza, que 
poderíamos registrar nossas meninas 
no cartório”, a� rmou Say.

Segundo especialistas em repro-
dução assistida, o método caseiro 
sempre existiu, e oferece riscos. O doa-
dor anônimo pode falsi� car exames e, 
além disso, bactérias podem ser pegas 
no momento da inseminação.

Âmbito jurídico
O doador possui direito ao ano-

nimato, previsto nas resoluções nº 
1.358/92 e nº 1.957/2010, do Conse-
lho Federal de Medicina. A legislação 
faz menção à inseminação arti� cial 
in vitro, por consequência, pode ser 
utilizada no método de inseminação 
caseira.

É essencial que seja celebrado um 
contrato entre as partes, esclarecendo 
que o doador não possui nenhuma 
relação amorosa com a mãe. Deixan-
do claro que apenas está doando o 
seu sêmen, sem nenhuma pretensão 
futura de paternidade, e que renuncia 
qualquer direito de pai que eventual-
mente teria.

Esse contrato pode ter como 
fundamento as resoluções 1.358/92 
e 1.957/2010. O dispositivo legal de-
termina que “os doadores não devem 
conhecer a identidade dos receptores 
e vice-versa”.

Casal de lésbicas faz inseminação caseira e tem gêmeas
FAMÍLIA | Elas moram em 
Natal e passaram o período 
de gestação cumprindo 
regras que gravidez exige

ACERVO PESSOAL

Say Ribeiro e Beatriz Ribeiro alimentavam o sonho de aumentar a família e decidiram partir para a inseminação caseira

Para inúmeras pessoas, ape-
sar de ser muito prazeroso, esse 
período pode ser também um 
desa� o para manter os resulta-
dos. Todos os � ns de semana e até 
mesmo durante a semana, temos 
nossas confraternizações para 
comemorar o término do ano, 
com família, amigos ou pessoas 
do trabalho. E você pode curtir os 
seus momentos especiais sem se 
privar de comer o que gosta. Basta 
agir com consciência. 

Vou dar algumas diquinhas 
para tornar esse processo mais 
leve:

1 - antes do evento, alimente-se 
normalmente, de maneira saudá-
vel, sem fazer grandes restrições. 
Assim, você chegará na confrater-
nização mais equilibrado (a), com 

menos fome, e, naturalmente, co-
merá menos;

2 - evite “comer por comer”. Ali-
mente-se com o que realmente 
vale a pena para você, dando prio-
ridade ao encontro e às conversas 
com os seus amigos;

3 - sempre podemos escolher pra-
tos e petiscos mais leves dentre 
as opções. Carpaccios, saladas 
diversas, peixes, castanhas, alguns 
queijos, frutas… podem ser boas 
pedidas. Evite o excesso de mas-
sas, frituras e molhos gordurosos;

4 - no local do evento, sentar mais 
distante dos alimentos pode aju-
dar a diminuir a vontade de � car 
“beliscando”;

5 - hidrate-se bastante! Passe o dia 

ingerindo mais água, assim como 
no momento da confraternização;

6 - mantenha regular o seu ritmo 
de exercícios. Tente treinar, ao 
menos, 4x na semana;

7 - se for ingerir bebidas alcoóli-
cas, nunca beba em jejum. Busque 
mais os acompanhamentos “low 
carb” e reforce a hidratação (para 
cada gole da bebida, um gole de 
água);

8 - lembre que não serão as noi-
tes de Natal e de Reveillon que 
comprometerão os seus resulta-
dos. Aproveite esses momentos 
encantadores! O problema está 
em transformar o mês inteiro em 
comilanças .

Boas festas!
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LIVE
A empresária Andréia Layse 

inaugurou na noite da última terça a 
primeira loja exclusiva da LIVE, em 
Natal. Ao lado do marido, André Mon-
teiro, recebeu cerca de 80 convidados 
entre educadores físicos, nutricionistas, 
influenciadores, jornalistas e amigos. 
Apresentou a marca que existe desde 
2002 e tem como missão inspirar as 
pessoas a ter uma vida mais ativa, 
saudável e feliz, através de peças para 
fitness, beachwear e dia-a-dia.  Reúne 
produtos de modelagem moderna, 
tecidos texturizados e técnicas de 
estamparia digital. O evento foi de mui-
tos brindes da Cantu e buffet saudável 
de responsabilidade de Kelly Lima. 

ANDANÇAS
Controlador da Terceirize editora e 

projetos gráficos, Marcelo Antunes par-
te para férias merecidas de final de ano. 
Comemora ao lado da esposa, Silvia, 30 
anos de casado em tour  pela Europa. 
Serão 22 dias entre Portugal, França, 
Bélgica, Holanda, Londres e Espanha e 
contando também com a companhia 
da filha caçula, Fernandinha Antunes.

FERREIRA COSTA 
Contando com a presença do di-

retor-superintendente, André Ferreira 
da Costa e sua esposa Jaqueline e do 
diretor Guilherme Ferreira Costa, a 
unidade Natal do Home center Ferreira 
Costa foi inaugurado ontem, com a 
benção do Padre Thiago de Melo. 

*
Oitava loja do grupo, recebeu um 

investimento de R$ 80 milhões e após 
dois anos de obras, passa a oferecer 
aos natalenses 80 mil itens, em 38 
categorias de produtos, em 10 mil 
metros quadrados. A governadora 
Fátima Bezerra e o prefeito Álvaro 
Dias estiveram presentes ao evento, 
que contou com o execelente buffet de 
Caruaru,de Renato Machado ele, aliás, 
uma simpatia.

*
Originalmente pernambucana, 

da cidade de Garanhuns, A home 
foi fundada em 1884, pelo imigrante 
português João Ferreira da Costa.

APP
O Telegram foi classi� cado 

como o app que mais recebeu 
novos usuários em 2021, segundo 
o relatório da empresa de análise 
de mercado App Annie. A pes-
quisa mostra que o aplicativo de 
mensagens instantâneas ocupa o 
primeiro lugar no ranking da cate-
goria, com o maior crescimento de 
usuários ativos por mês, seguido 
pelo Instagram, Zoom e TikTok. 

ODISSEIA 
Hoje a Nova Acrópole Natal 

promove sua última atividade 
para todos os membros: o Baile do 
Solstício, a partir das 19h30 quan-
do será apresentado o espetáculo 
Odisseia, contando a história de 
Ulysses em seu retorno para casa. 

*
Falando na escola de � loso� a 

à moda clássica e prática, outra 
unidade deve ser inaugurada 
na Zona Norte. Vai funcionar na 
Chácara Boa Sorte, na Avenida 
João Medeiros Filho, Pajuçara.

MINORIA 
A realidade nua e crua é de 

90% o percentual de  CEOs no país 
que são homens brancos.

Apesar dos resultados positi-
vos em contratação, o alto coman-
do das empresas brasileiras ainda 
tem baixa representatividade de 
mulheres e negros na liderança 
de suas operações. É o que mostra 
um estudo da Page Executive, em 
parceria com a Fundação Dom 
Cabral: que apenas uma a cada 10 
posições de CEO é ocupada por 
mulheres ou negros. 

Happy    Birthday
� aina Lucena, Tarcila Costa, Fafá Rosito, Márcia Dantas Varela, Allan Oliveira, Valentina Dasmaceno, Mariana Madruga, Alexandre de Paula e Alexandre Gurgel

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 A história de vida do empreendedor Paulo de Paula 
se confunde com a da Universidade Potiguar. Agastando-nos 
instituição, o professor retorna para sua criação como seu mais 
novo chanceler. Ponto para a UNP.
 As entidades do turismo promoveram uma ótima confraterni-

zação no Iate Clube, na tarde da última terça, com direito a passeio de 
barco pelo Potengi e muita animação. Os operadores do setor esperam 
um ótimo 2022.
 Para ajudar no combate à pandemia, o Shopping 

Midway, em parceria com a Prefeitura, abriga até dia 31 de de-
zembro a posto o� cial de vacinação contra COVID-19. Funciona 
no piso L3, das 10h às 21h.
 Dando continuidade ao seu Programa de Regularização Fundi-

ária, o Governo do RN entrega na próxima sexta, em Ceará-Mirim, 145 
títulos a moradores do Conjunto Vale do Amanhecer que se tornam 
donos de fato das casas.

Aos 28 anos, FERNANDINHO CAMPOS 
nunca permitiu que sua de� ciência visual 
desde a infância o impedisse  de realizar 
sonhos.  Jornalista, escritor, palestrante 
e produtor de conteúdo da web ele  é um 
ariano teimoso, apaixonado pela família 
e eua adora viajar e já escreveu sobre isso 
no livro Enxergando Além do Atlântico. O 
@nandopcampos foi a motivação para o 
surgimento da CACC, conta que sempre 
buscou ter um olhar positivo para a vida é 
nos momentos tristes lembrava que cada 
pessoa tem uma limitação e que precisa 
aprender a lidar com ela, seja convivendo 
ou superando. “Viver é superar obstáculos 
e vencer medos, fazer o que gosta e o que 
não gosta também. Entender que tudo tem 
seu tempo e que não estamos no centro do 
universo”.

Não devolva coisas ruins. 
A própria vida vai ensinar as pessoas“

“

B-DAY - THAINAN LUCENA

Ainda do Carnatal, 
Juninho com Bell Marques 

Daliana, Camila e Cecilia Cascudo festejando 
a reabertura da biblioteca Câmara Cascudo

Em recente casamento, a elegância 
de Luciana Coutinho e Giann Oliveira

A blogger Mayara Cristina
com a empresária Andréia Layse

Prestigiando a inauguração da LIVE, as belas 
Jussana Porcino, Natalia Bars e Renata Regly
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Se depender do incentivo dos astros, você vai 
mergulhar no trabalho e fará tudo que estiver ao seu 
alcance para se destacar no que faz. Dedique-se de 
corpo e alma, pois seu empenho será reconhecido e 
você pode até ser recompensada com uma gratifi cação.

O céu envia ótimas energias para quem planeja mudar 
de casa ou iniciar algum tipo de reforma para tornar o 
lar mais bonito e aconchegante. Também é um bom 
dia para organizar arquivos e descartar o que não tem 
mais serventia, seja em casa ou no trabalho.

A vontade de progredir e conquistar o seu lugar ao sol 
será enorme e você deve fi car atenta para aproveitar 
as oportunidades que deverão surgir. Além de mostrar 
toda sua competência no trabalho, você terá facilidade 
para aprender e deve investir em cursos e treinamentos.

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas 
continua sendo uma boa opção para você no trabalho, 
pois a Lua estimula a cooperação e outros astros facilitam 
a comunicação. Sua criatividade também está acentuada, e 
você usará os argumentos certos para defender seus projetos.

Os astros te convidam a encarar os problemas com fi rmeza 
e confi ança. Você terá uma boa oportunidade de virar o 
jogo e livrar-se de vez de algo que há tempos aborrece ou 
preocupa você. Algumas mudanças não serão nada fáceis 
e podem exigir sacrifícios, mas o resultado será libertador.

O céu incentivará você a se concentrar no trabalho 
e nas oportunidades de ganhar dinheiro, pois o 
desejo de engordar o bolso e melhorar de vida 
será um estímulo e tanto para você se dedicar ao 
que faz.

Vários astros te estimulam a trabalhar em equipe, 
e você pode fazer parcerias muito vantajosas ao 
longo do dia. Procure se unir aos colegas para 
executar as tarefas mais difíceis e alcançar as 
metas em comum!

Você contará com boas vibrações do céu e deve 
ter um dia muito produtivo e positivo, cristalzinho! 
No trabalho, vai esbanjar criatividade e usará todo 
seu carisma para atrair e agradar clientes, além de 
se dar bem com chefes e colegas.

Você vai mergulhar de cabeça no trabalho, principalmente 
se souber que existe uma possibilidade de conseguir 
uma promoção ou outro benefício. De olho no sucesso, 
você vai mostrar toda sua garra e competência, além de 
ser muito prestativa com os colegas.

Os astros indicam que seu trabalho será mais 
produtivo se puder se isolar num local bem 
tranquilo, longe de agitação e sem depender dos 
colegas. Por isso, se puder, escolher trabalhar em 
casa será uma boa opção.

Sua mente vai funcionar a todo vapor e isso deve 
benefi ciar seu trabalho. Além de esbanjar criatividade 
e estar cheia de boas ideias para agilizar as tarefas e 
aumentar seus ganhos, você terá um interesse enorme 
em aprender coisas novas, trocar experiências.

Você pode se destacar no trabalho com ideias 
criativas e inovadoras! Além disso, vai se entender 
muito bem com os colegas e pode fazer boas 
parcerias com eles para cumprir metas e atingir 
objetivos em comum.

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
Começaram as gravações de “To 
Tell � e Truth”, uma das novidades 

do “Domingão com Huck” para 
2022...... Nele, alguns convidados 

contam uma mesma história 
inacreditável...... Mas apenas um 

deles viveu a situação de verdade...... 
Luís Miranda, Flavia Alessandra e 
o padre Fábio de Melo formam o 
júri � xo.� iago Oliveira, Bruna 

Matuti, Carol Trentini e Fábio Bartelt 
estão no último episódio de “Rolling 

Kitchen Brasil”, hoje às 21h30, no 
GNT.Também nesta quinta, 20h, o 
Canal Like exibe uma entrevista com 

o ator Felipe Camargo, conduzida 
pela apresentadora Dominique 
Magalhães.Ticiana Villas Boas 
está na reta � nal de gravações do 

“Duelo de Mães”. Terça-feira que vem 
é a última.O Apple TV+ anunciou 

a data de lançamento da série de 
thriller, “Suspicion”: 4 de fevereiro 
de 2022...... Estrelada por Uma 

� urman, (“Kill Bill”, “Pulp Fiction”), 
a série terá oito episódios.

Independência
O diretor Luiz Fernando Carva-

lho deu inícios aos trabalhos de uma 
série especial sobre os 200 anos da In-
dependência do Brasil, com exibição 
marcada para 7 de setembro, na TV 
Cultura.

Produção entre 13 e 16 episódios, 
com as participações de Antonio 
Fagundes, Maria Fernanda Cândido, 
Daniel de Oliveira, Rafael Cortez, Ga-
briel Leone, entre outros.   

Amigos do Neymar
Na próxima terça-feira, às 23h15, 

novamente o SBT exibirá o amigo 
secreto promovido pelo craque 
Neymar.

Participações de alguns parcei-
ros, como Gabriel Medina, Formiga, 
Messi, Ronaldo Fenômeno, Wever-
ton e Gabigol.

Um pelo outro
Aqui foi informado que, chama-

do pela Record, Roberto Bon� m es-
taria no elenco de “Reis”. Assim como 
se falou que José Rubens Chacha par-
ticiparia da primeira fase da novela.

Mas faltou dizer que o Chacha 
veio a ocupar o lugar do Bon� m, que 
está tratando de um en� sema pul-
monar. Agora sim.

Vale o destaque
André Marques, alguém que de 

vez em quando também é vítima de 
perseguições maldosas, segurou a 
onda com classe e categoria no pri-
meiro dia das audições ao vivo do 
“� e Voice Brasil”. Tem estrada.

Hoje é o dia
Final da “Fazenda”, a partir das 

22h45, na Record, com Adriane Ga-
listeu, na noite desta quinta.

Depois de 94 dias, que deram 
muito que falar, o programa vai co-
nhecer o seu vencedor, entre Rico 
Melquiades, Bil, Solange e Marina.

Façam suas apostas
Curioso é que, desde o momento 

em que foram conhecidos os quatro 
� nalistas, uma parte dos especialis-
tas do gênero já começou a apontar o 
Rico como grande vencedor.

Outros, porém, mais cautelosos, 
respeitam o poder que os seus adver-
sários tem nas redes sociais. É uma 
“Fazenda” que entra pra história. 
Dados recentes apontam que o pro-
grama já foi assistido por mais de 102 
milhões de telespectadores em todo 
o Brasil.

Série de época
Brian Townes, americano radi-

cado no Brasil desde 2010, vive o co-
mandante Heinz, na série “Passapor-
te para Liberdade”, estreia da Globo 
no dia 20.

Em 2018, Townes fez uma parti-
cipação na novela “Segundo Sol”. Já 
no cinema, foi Joshua no � lme “Ba-
curau”, ao lado de Sonia Braga.

Record News 
vai transmitir a 
“Fórmula 1 dos 
mares”

Em um evento realizado em 
Itajaí no começo da semana, com 
a presença do seu presidente, 
Reinaldo Gilli, e do diretor � iago 
Feitosa, a Record News tornou-se 
a emissora o� cial da “� e Ocean 
Race”, considerada a “Fórmula 1 
dos Mares”.

A cidade catarinense, desde 
já, se prepara, uma vez mais, pa-
ra hospedar a competição, que 
se realiza de três em três anos. A 

chegada ao Brasil es-
tá prevista para abril 
de 2023, com cober-
tura da Record News 
para todo território 
nacional.

No momento em 
que a televisão tem 
diversi� cado seus 
trabalhos nas trans-
missões esportivas, 
colocando na vitrine 
as modalidades mais 
diversas – surfe, skate 
e companhia bela, 
essa conquista com 
exclusividade da RN é um fato a ser 
destacado.

O ponto de partida da “� e Oce-
an Race” é sempre um país europeu 

e a rota normalmente sofre altera-
ções, porque existe a necessidade 
de acomodar os vários pontos de 
escala. A Holanda, até aqui, detém 
o recorde de três conquistas.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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CLE
MOLAMBENTO

FIMSARARA
SEMSITE

ESTERCOGP
IAEAMAR
OCABDADO

ANTIRRUGAS
ATEIMOSA

URCATOC
IACONCHA
OLHOTOAR

USOMCALVA
TOUCAEM

VERMINOSE

(?) Vegas:
a capital
mundial
do jogo

Mulato de
cabelos
claros

Opõe-se à
poesia
(Lit.)

Táxi, em
inglês

O bairro
do Pão de

Açúcar 
(RJ)

Simples;
trivial

Substân-
cia usada

para
grudar

Material
metálico
de cercas

Órgão
afetado

pela
catarata

Utensílio
para
servir
sopas

Motivo de
desgaste
do lápis

O cantor
de funk

Valentia;
coragem

Mastiga
(chiclete) 

Ato que oficializa a transferên-
cia da posse do imóvel ao seu

compra-
dor

(?) kwon 
do, luta

Porção de
oceano

Página (na
internet)
Recome-
ça (a loja)

Astro com cauda
Os religiosos que
evangelizaram os

índios (BR)
Roto; es-
farrapado
Término;
conclusão

Feiticeiro
Santos (?),
o Pai da
Aviação

Vogais de
"mesa"

Faz refe-
rência a 

Cubo
numerado
Cerimônia
religiosa

Privado de
Estrume

usado co-
mo adubo

Sufixo de
"cortesia"

O produto
para

evitar o 
envelhe-
cimento
facial

A pessoa 
cabeça-dura
Dívida não
paga (pop.)

Produzir
som forte 
201, em
romanos

Infecção
produzida
por para-
sitas in-
testinais

Tipo de
decote

Protege os
cabelos durante a

natação

Otávio
Augusto,

ator 
brasileiro

Clara;
límpida

Sílaba de
"andar"

Prepo-
sição

indicativa
de lugar

3/cab — las — tae. 4/site. 10/antirrugas — molambento.
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As despedidas e os � ns de ca-
da ciclo possibilitam novas 
experiências. Mesmo em 

tempos difíceis, é necessário “re-
construir para seguir” – esse é o te-
ma do Festival Camomila 2021, que 
começa nesta quinta-feira 16 e se-
gue até o dia 19 em formato virtual. 
Com programação gratuita, o fes-
tival contará com ciclo de o� cinas 
gratuitas pelo Zoom, atividades de 
cultura e autoconhecimento, além 
de apresentações musicais. 

O objetivo é proporcionar mo-
mentos de aproximação, mesmo 
de casa, entre os espectadores e 
os convidados, promovendo uma 
re� exão após quase dois anos de 
pandemia. “A decisão de manter o 
festival online veio da vontade de 
compartilhar a cultura e o autoco-
nhecimento como agentes trans-
formadores da sociedade. Diante 
de um tempo tão difícil, acredita-
mos que o festival pode bene� ciar 
as pessoas com meditação e cul-
tura, através de o� cinas, palestras, 
músicas e dança”, contou Juliana 
Furtado, idealizadora do Festival 
Camomila. 

Para ela, o caminho da recons-
trução tem múltiplas escolhas. 

“Podemos seguir algo que estava 
amparado, podemos mudar de 
rota, como também podemos ava-
liar melhor nossas ações e nossa 
responsabilidade social. A cultura 
promove uma transformação nas 
vidas que toca e o autoconheci-
mento nos ajuda a perceber partes 
do nosso ser que talvez estejam 
adormecidas, que precisam ser 
abandonadas ou valorizadas. En-
tão reconstruir se faz necessário 
para poder seguir mais forte”.

A Shabbad Rattan, que ministra-
rá o� cinas via Zoom dentro da pro-
gramação, falou sobre o signi� cado 
da reconstrução. “Reconstruir, para 
mim, signi� ca uma oportunidade 
de renovar. Tendo a experiência da 
construção anterior, é possível criar 
algo com novas bases, mais fortes e 
mais autênticas. Uma con� guração 
que re� ita valores mais alinhados 
com o agora, também honrando o 
presente que é estar vivo. Busquei 
raízes nos mantras dentro da tra-
dição que pratico, Kundalini Yoga. 
Considero que a base sólida para a 
reconstrução sempre é o centro do 
nosso ser. Essa é a única jornada que 
realmente importa, de volta para 
nós mesmos, para nossa essência. 
E os mantras são ferramentas ex-
traordinárias para nos ajudar nesse 
percurso”. 

A comunicadora criativa Ceci 
Oliveira comandará um bate-papo 
sobre gordofobia no esporte. “Um 
dos pilares do Festival Camomila 
é pautar bem-estar e autocuida-
do. Ser convidada para participar 
desta programação falando sobre 
atividade física e gordofobia é algo 
que me deixa muito emocionada, 
pois é sobre ocupar os espaços e 

também, sobre provocar uma re� e-
xão muito necessária. A atividade 
física não precisa estar associada a 
punição e emagrecimento, precisa 
ser acima de tudo, divertida”, disse. 

No sábado 18, a banda Camo-
mila Chá lançará um videoclipe da 
música “Tudo tem uma razão de 
ser“, que foi gravado no Rio Gran-
de do Sul, buscando a temática do 
inverno como recolhimento, re� e-
xão e busca de si mesmo. “Mesmo 
que a vida às vezes nos surpreenda 
com adversidades, com bons olhos 
podemos enxergar aprendizado 
em cada passo”, contou Juliana, 
que também faz parte do grupo. Na 
montagem e � nalização do clipe, 
participam pro� ssionais potigua-
res Larinha Dantas e Sylara Silvério.

“No festival gostamos de trazer 
a arte em diversas formas: teremos 
dança, exposição da artista poti-
guar Ara Teles, música com Luana 
Simplício, Ananda K e Camomila 
Chá. Teremos uma mostra de � lmes 
acessíveis, em parceria com a cine-
mateca do IFRN. Estamos muito fe-
lizes com este momento pois ama-
mos o cinema. Além disso, teremos 
meditação, construção do processo 
criativo na música, teremos um pre-
sente lindo dado por Isis de Castro 
sobre o processo de envelhecimento 
e por aí vai”, contou Juliana.

No per� l do Instagram @festi-
valcamomila está a programação 
completa do evento virtual. O Fes-
tival Camomila foi pensado como 
um evento para toda a família e 
contou com o patrocínio da Pre-
feitura do Natal, através da Lei de 
incentivo Djalma Maranhão, e da 
Unimed Natal, com realização da 
Guria Produtora.

Festival Camomila aposta 
no poder da reconstrução
ONLINE | Ainda em tempos 
pandêmicos, a edição 
2021 do evento será de 
forma virtual. O festival 
começa nesta quinta-feira 
16 e contará com ciclo de 
oficinas gratuitas, atividades 
de autoconhecimento e 
apresentações musicais

DIVULGAÇÃO

Banda Camomila Chá lançará videoclipe da música “Tudo tem uma razão de ser“, gravado no Rio Grande do Sul 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0010-18 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 13/12/2027 em favor do empreendimento com a 
atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTADE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na RUA 
MANOEL BASÍLIO, 278 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA CEP: 59.470-000 no município 
de RIACHUELO/RN.  

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
EMPRESARIO 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0001-27 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 03/12/2027 em favor do empreendimento com a 
atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTADE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na AVENIDA 
PRESIDENTE JUSCELINO, 1087 CENTRO CEP: 59.464-000 no município de SANTA MARIA/RN.  

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
EMPRESÁRIO 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO 

 
HILDA FERREIRA ALBUQUERQUE TRANSPORTES, CNPJ: 40.069.992/0001-28, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Operação - LO, com validade: 13/12/2027, para Transporte de cargas perigosas (combustível líquido), 
Capacidade 14,94t, Localizado Rua José Luiz da Silva, 130, Centro, Santa Terezinha/PE. 
 

HILDA FERREIRA ALBUQUERQUE 
PROPRIETARIA 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
IDENILDE ARCANJO CALDAS, CPF: 429.133.734-53, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, para Projeto de Carcinicultura Marinha, em uma área produtiva de: 8,52ha, localizado no 
Sítio Bela Vista, 1, Zona Rural, Ares/RN. 
 

IDENILDE ARCANJO CALDAS 
PROPRIETARIA 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

A empresa M. DIONISIO DE MEDEIROS FILHO - EPP de CNPJ: 03.033.221/0002-35, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada – LS, com prazo de validade até 13/12/2027, para desenvolver a atividade de Comércio 
de Madeira sem Beneficiamento, em terreno de 381,10 m2, com 305,75 de área construída, localizada na Rua 
Maestro Júlio dos Santos, nº. 110 – Matadouro – Jardim do Seridó/RN. 
 

MANOEL DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO 
Diretor - Responsável 

 
 

 
ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL 

Autorização de Supressão Vegetal de Uso Alternativo do Solo a Nordex Energia Brasil, 13.536.632/0001-16, 
torna público que firmou compromisso com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA Compromisso para Reposição Florestal, referente a autorização com validade até 
04/12/2022, em favor do empreendimento Fábrica de Aerogeradores Nordex, localizado no município de 
Lajes - RN. 

Felipe Ferreira Ramalho 
Procurador 

 

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINAERN 
CNPJ: 09.097.098/0001-11 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria do SINAERN, com base no seu Art. 32-Das Assembleias Gerais, no seu Parágrafo 2º - Assembleias Gerais 
Extraordinárias, e ainda no seu Art. 38-Atribuições da Diretoria Executiva, Alínea “e”: Tratar de assuntos pendentes, pela 
via da convocação de Assembleias Extraordinárias, e por último, do seu “Art. 39-São atribuições do Presidente: Convocar 
e presidir todas as reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Diretoria Executiva, das Assembleias e outros eventos 
previstos em seu Estatuto.”, vem por meio deste, convocar a categoria dos Administradores do Estado do Rio Grande do 
Norte, associados e quites com este sindicato, a comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua 
sede, situada na Av. Amintas Barros, 2121 – Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.062-250, no dia 22 de dezembro de 2021, 
às 18:00 horas, em primeira chamada, e às 19:00 horas, em segunda e última chamada, com qualquer números de 
associados presentes, para que, com finalidade específica, deliberarem sobre as seguintes necessidades de modificação 
e correção estatutária: 
1 – MUDANÇA DO CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL – CEP, DO SINAERN; 
2 – EXCLUSÃO DO ESTATUTO DO SINAERN, DA INFORMAÇÃO DE ENDERÊÇO DA ENTIDADE. 
Essas providências têm por propósito, adequar os dados de endereço do sindicato, com os códigos oficiais de 
endereçamento junto aos órgãos públicos municipais, estaduais, federais, concessionárias e outros.  

 
Natal, 15 de dezembro de 2021. 

 
Ivo Freire dos Santos Rocha (CPF: 047.817.504-35) 

Presidente do SINAERN 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Se depender do incentivo dos astros, você vai 
mergulhar no trabalho e fará tudo que estiver ao seu 
alcance para se destacar no que faz. Dedique-se de 
corpo e alma, pois seu empenho será reconhecido e 
você pode até ser recompensada com uma gratifi cação.

O céu envia ótimas energias para quem planeja mudar 
de casa ou iniciar algum tipo de reforma para tornar o 
lar mais bonito e aconchegante. Também é um bom 
dia para organizar arquivos e descartar o que não tem 
mais serventia, seja em casa ou no trabalho.

A vontade de progredir e conquistar o seu lugar ao sol 
será enorme e você deve fi car atenta para aproveitar 
as oportunidades que deverão surgir. Além de mostrar 
toda sua competência no trabalho, você terá facilidade 
para aprender e deve investir em cursos e treinamentos.

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas 
continua sendo uma boa opção para você no trabalho, 
pois a Lua estimula a cooperação e outros astros facilitam 
a comunicação. Sua criatividade também está acentuada, e 
você usará os argumentos certos para defender seus projetos.

Os astros te convidam a encarar os problemas com fi rmeza 
e confi ança. Você terá uma boa oportunidade de virar o 
jogo e livrar-se de vez de algo que há tempos aborrece ou 
preocupa você. Algumas mudanças não serão nada fáceis 
e podem exigir sacrifícios, mas o resultado será libertador.

O céu incentivará você a se concentrar no trabalho 
e nas oportunidades de ganhar dinheiro, pois o 
desejo de engordar o bolso e melhorar de vida 
será um estímulo e tanto para você se dedicar ao 
que faz.

Vários astros te estimulam a trabalhar em equipe, 
e você pode fazer parcerias muito vantajosas ao 
longo do dia. Procure se unir aos colegas para 
executar as tarefas mais difíceis e alcançar as 
metas em comum!

Você contará com boas vibrações do céu e deve 
ter um dia muito produtivo e positivo, cristalzinho! 
No trabalho, vai esbanjar criatividade e usará todo 
seu carisma para atrair e agradar clientes, além de 
se dar bem com chefes e colegas.

Você vai mergulhar de cabeça no trabalho, principalmente 
se souber que existe uma possibilidade de conseguir 
uma promoção ou outro benefício. De olho no sucesso, 
você vai mostrar toda sua garra e competência, além de 
ser muito prestativa com os colegas.

Os astros indicam que seu trabalho será mais 
produtivo se puder se isolar num local bem 
tranquilo, longe de agitação e sem depender dos 
colegas. Por isso, se puder, escolher trabalhar em 
casa será uma boa opção.

Sua mente vai funcionar a todo vapor e isso deve 
benefi ciar seu trabalho. Além de esbanjar criatividade 
e estar cheia de boas ideias para agilizar as tarefas e 
aumentar seus ganhos, você terá um interesse enorme 
em aprender coisas novas, trocar experiências.

Você pode se destacar no trabalho com ideias 
criativas e inovadoras! Além disso, vai se entender 
muito bem com os colegas e pode fazer boas 
parcerias com eles para cumprir metas e atingir 
objetivos em comum.

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
Começaram as gravações de “To 
Tell � e Truth”, uma das novidades 

do “Domingão com Huck” para 
2022...... Nele, alguns convidados 

contam uma mesma história 
inacreditável...... Mas apenas um 

deles viveu a situação de verdade...... 
Luís Miranda, Flavia Alessandra e 
o padre Fábio de Melo formam o 
júri � xo.� iago Oliveira, Bruna 

Matuti, Carol Trentini e Fábio Bartelt 
estão no último episódio de “Rolling 

Kitchen Brasil”, hoje às 21h30, no 
GNT.Também nesta quinta, 20h, o 
Canal Like exibe uma entrevista com 

o ator Felipe Camargo, conduzida 
pela apresentadora Dominique 
Magalhães.Ticiana Villas Boas 
está na reta � nal de gravações do 

“Duelo de Mães”. Terça-feira que vem 
é a última.O Apple TV+ anunciou 

a data de lançamento da série de 
thriller, “Suspicion”: 4 de fevereiro 
de 2022...... Estrelada por Uma 

� urman, (“Kill Bill”, “Pulp Fiction”), 
a série terá oito episódios.

Independência
O diretor Luiz Fernando Carva-

lho deu inícios aos trabalhos de uma 
série especial sobre os 200 anos da In-
dependência do Brasil, com exibição 
marcada para 7 de setembro, na TV 
Cultura.

Produção entre 13 e 16 episódios, 
com as participações de Antonio 
Fagundes, Maria Fernanda Cândido, 
Daniel de Oliveira, Rafael Cortez, Ga-
briel Leone, entre outros.   

Amigos do Neymar
Na próxima terça-feira, às 23h15, 

novamente o SBT exibirá o amigo 
secreto promovido pelo craque 
Neymar.

Participações de alguns parcei-
ros, como Gabriel Medina, Formiga, 
Messi, Ronaldo Fenômeno, Wever-
ton e Gabigol.

Um pelo outro
Aqui foi informado que, chama-

do pela Record, Roberto Bon� m es-
taria no elenco de “Reis”. Assim como 
se falou que José Rubens Chacha par-
ticiparia da primeira fase da novela.

Mas faltou dizer que o Chacha 
veio a ocupar o lugar do Bon� m, que 
está tratando de um en� sema pul-
monar. Agora sim.

Vale o destaque
André Marques, alguém que de 

vez em quando também é vítima de 
perseguições maldosas, segurou a 
onda com classe e categoria no pri-
meiro dia das audições ao vivo do 
“� e Voice Brasil”. Tem estrada.

Hoje é o dia
Final da “Fazenda”, a partir das 

22h45, na Record, com Adriane Ga-
listeu, na noite desta quinta.

Depois de 94 dias, que deram 
muito que falar, o programa vai co-
nhecer o seu vencedor, entre Rico 
Melquiades, Bil, Solange e Marina.

Façam suas apostas
Curioso é que, desde o momento 

em que foram conhecidos os quatro 
� nalistas, uma parte dos especialis-
tas do gênero já começou a apontar o 
Rico como grande vencedor.

Outros, porém, mais cautelosos, 
respeitam o poder que os seus adver-
sários tem nas redes sociais. É uma 
“Fazenda” que entra pra história. 
Dados recentes apontam que o pro-
grama já foi assistido por mais de 102 
milhões de telespectadores em todo 
o Brasil.

Série de época
Brian Townes, americano radi-

cado no Brasil desde 2010, vive o co-
mandante Heinz, na série “Passapor-
te para Liberdade”, estreia da Globo 
no dia 20.

Em 2018, Townes fez uma parti-
cipação na novela “Segundo Sol”. Já 
no cinema, foi Joshua no � lme “Ba-
curau”, ao lado de Sonia Braga.

Record News 
vai transmitir a 
“Fórmula 1 dos 
mares”

Em um evento realizado em 
Itajaí no começo da semana, com 
a presença do seu presidente, 
Reinaldo Gilli, e do diretor � iago 
Feitosa, a Record News tornou-se 
a emissora o� cial da “� e Ocean 
Race”, considerada a “Fórmula 1 
dos Mares”.

A cidade catarinense, desde 
já, se prepara, uma vez mais, pa-
ra hospedar a competição, que 
se realiza de três em três anos. A 

chegada ao Brasil es-
tá prevista para abril 
de 2023, com cober-
tura da Record News 
para todo território 
nacional.

No momento em 
que a televisão tem 
diversi� cado seus 
trabalhos nas trans-
missões esportivas, 
colocando na vitrine 
as modalidades mais 
diversas – surfe, skate 
e companhia bela, 
essa conquista com 
exclusividade da RN é um fato a ser 
destacado.

O ponto de partida da “� e Oce-
an Race” é sempre um país europeu 

e a rota normalmente sofre altera-
ções, porque existe a necessidade 
de acomodar os vários pontos de 
escala. A Holanda, até aqui, detém 
o recorde de três conquistas.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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(?) Vegas:
a capital
mundial
do jogo

Mulato de
cabelos
claros

Opõe-se à
poesia
(Lit.)

Táxi, em
inglês

O bairro
do Pão de

Açúcar 
(RJ)

Simples;
trivial

Substân-
cia usada

para
grudar

Material
metálico
de cercas

Órgão
afetado

pela
catarata

Utensílio
para
servir
sopas

Motivo de
desgaste
do lápis

O cantor
de funk

Valentia;
coragem

Mastiga
(chiclete) 

Ato que oficializa a transferên-
cia da posse do imóvel ao seu

compra-
dor

(?) kwon 
do, luta

Porção de
oceano

Página (na
internet)
Recome-
ça (a loja)

Astro com cauda
Os religiosos que
evangelizaram os

índios (BR)
Roto; es-
farrapado
Término;
conclusão

Feiticeiro
Santos (?),
o Pai da
Aviação
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numerado
Cerimônia
religiosa
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Dívida não
paga (pop.)
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som forte 
201, em
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Infecção
produzida
por para-
sitas in-
testinais

Tipo de
decote

Protege os
cabelos durante a

natação

Otávio
Augusto,

ator 
brasileiro

Clara;
límpida

Sílaba de
"andar"

Prepo-
sição

indicativa
de lugar

3/cab — las — tae. 4/site. 10/antirrugas — molambento.
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As despedidas e os � ns de ca-
da ciclo possibilitam novas 
experiências. Mesmo em 

tempos difíceis, é necessário “re-
construir para seguir” – esse é o te-
ma do Festival Camomila 2021, que 
começa nesta quinta-feira 16 e se-
gue até o dia 19 em formato virtual. 
Com programação gratuita, o fes-
tival contará com ciclo de o� cinas 
gratuitas pelo Zoom, atividades de 
cultura e autoconhecimento, além 
de apresentações musicais. 

O objetivo é proporcionar mo-
mentos de aproximação, mesmo 
de casa, entre os espectadores e 
os convidados, promovendo uma 
re� exão após quase dois anos de 
pandemia. “A decisão de manter o 
festival online veio da vontade de 
compartilhar a cultura e o autoco-
nhecimento como agentes trans-
formadores da sociedade. Diante 
de um tempo tão difícil, acredita-
mos que o festival pode bene� ciar 
as pessoas com meditação e cul-
tura, através de o� cinas, palestras, 
músicas e dança”, contou Juliana 
Furtado, idealizadora do Festival 
Camomila. 

Para ela, o caminho da recons-
trução tem múltiplas escolhas. 

“Podemos seguir algo que estava 
amparado, podemos mudar de 
rota, como também podemos ava-
liar melhor nossas ações e nossa 
responsabilidade social. A cultura 
promove uma transformação nas 
vidas que toca e o autoconheci-
mento nos ajuda a perceber partes 
do nosso ser que talvez estejam 
adormecidas, que precisam ser 
abandonadas ou valorizadas. En-
tão reconstruir se faz necessário 
para poder seguir mais forte”.

A Shabbad Rattan, que ministra-
rá o� cinas via Zoom dentro da pro-
gramação, falou sobre o signi� cado 
da reconstrução. “Reconstruir, para 
mim, signi� ca uma oportunidade 
de renovar. Tendo a experiência da 
construção anterior, é possível criar 
algo com novas bases, mais fortes e 
mais autênticas. Uma con� guração 
que re� ita valores mais alinhados 
com o agora, também honrando o 
presente que é estar vivo. Busquei 
raízes nos mantras dentro da tra-
dição que pratico, Kundalini Yoga. 
Considero que a base sólida para a 
reconstrução sempre é o centro do 
nosso ser. Essa é a única jornada que 
realmente importa, de volta para 
nós mesmos, para nossa essência. 
E os mantras são ferramentas ex-
traordinárias para nos ajudar nesse 
percurso”. 

A comunicadora criativa Ceci 
Oliveira comandará um bate-papo 
sobre gordofobia no esporte. “Um 
dos pilares do Festival Camomila 
é pautar bem-estar e autocuida-
do. Ser convidada para participar 
desta programação falando sobre 
atividade física e gordofobia é algo 
que me deixa muito emocionada, 
pois é sobre ocupar os espaços e 

também, sobre provocar uma re� e-
xão muito necessária. A atividade 
física não precisa estar associada a 
punição e emagrecimento, precisa 
ser acima de tudo, divertida”, disse. 

No sábado 18, a banda Camo-
mila Chá lançará um videoclipe da 
música “Tudo tem uma razão de 
ser“, que foi gravado no Rio Gran-
de do Sul, buscando a temática do 
inverno como recolhimento, re� e-
xão e busca de si mesmo. “Mesmo 
que a vida às vezes nos surpreenda 
com adversidades, com bons olhos 
podemos enxergar aprendizado 
em cada passo”, contou Juliana, 
que também faz parte do grupo. Na 
montagem e � nalização do clipe, 
participam pro� ssionais potigua-
res Larinha Dantas e Sylara Silvério.

“No festival gostamos de trazer 
a arte em diversas formas: teremos 
dança, exposição da artista poti-
guar Ara Teles, música com Luana 
Simplício, Ananda K e Camomila 
Chá. Teremos uma mostra de � lmes 
acessíveis, em parceria com a cine-
mateca do IFRN. Estamos muito fe-
lizes com este momento pois ama-
mos o cinema. Além disso, teremos 
meditação, construção do processo 
criativo na música, teremos um pre-
sente lindo dado por Isis de Castro 
sobre o processo de envelhecimento 
e por aí vai”, contou Juliana.

No per� l do Instagram @festi-
valcamomila está a programação 
completa do evento virtual. O Fes-
tival Camomila foi pensado como 
um evento para toda a família e 
contou com o patrocínio da Pre-
feitura do Natal, através da Lei de 
incentivo Djalma Maranhão, e da 
Unimed Natal, com realização da 
Guria Produtora.

Festival Camomila aposta 
no poder da reconstrução
ONLINE | Ainda em tempos 
pandêmicos, a edição 
2021 do evento será de 
forma virtual. O festival 
começa nesta quinta-feira 
16 e contará com ciclo de 
oficinas gratuitas, atividades 
de autoconhecimento e 
apresentações musicais

DIVULGAÇÃO

Banda Camomila Chá lançará videoclipe da música “Tudo tem uma razão de ser“, gravado no Rio Grande do Sul 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0010-18 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 13/12/2027 em favor do empreendimento com a 
atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTADE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na RUA 
MANOEL BASÍLIO, 278 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA CEP: 59.470-000 no município 
de RIACHUELO/RN.  

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
EMPRESARIO 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0001-27 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 03/12/2027 em favor do empreendimento com a 
atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTADE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na AVENIDA 
PRESIDENTE JUSCELINO, 1087 CENTRO CEP: 59.464-000 no município de SANTA MARIA/RN.  

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
EMPRESÁRIO 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO 

 
HILDA FERREIRA ALBUQUERQUE TRANSPORTES, CNPJ: 40.069.992/0001-28, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Operação - LO, com validade: 13/12/2027, para Transporte de cargas perigosas (combustível líquido), 
Capacidade 14,94t, Localizado Rua José Luiz da Silva, 130, Centro, Santa Terezinha/PE. 
 

HILDA FERREIRA ALBUQUERQUE 
PROPRIETARIA 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
IDENILDE ARCANJO CALDAS, CPF: 429.133.734-53, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, para Projeto de Carcinicultura Marinha, em uma área produtiva de: 8,52ha, localizado no 
Sítio Bela Vista, 1, Zona Rural, Ares/RN. 
 

IDENILDE ARCANJO CALDAS 
PROPRIETARIA 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

A empresa M. DIONISIO DE MEDEIROS FILHO - EPP de CNPJ: 03.033.221/0002-35, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada – LS, com prazo de validade até 13/12/2027, para desenvolver a atividade de Comércio 
de Madeira sem Beneficiamento, em terreno de 381,10 m2, com 305,75 de área construída, localizada na Rua 
Maestro Júlio dos Santos, nº. 110 – Matadouro – Jardim do Seridó/RN. 
 

MANOEL DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO 
Diretor - Responsável 

 
 

 
ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL 

Autorização de Supressão Vegetal de Uso Alternativo do Solo a Nordex Energia Brasil, 13.536.632/0001-16, 
torna público que firmou compromisso com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA Compromisso para Reposição Florestal, referente a autorização com validade até 
04/12/2022, em favor do empreendimento Fábrica de Aerogeradores Nordex, localizado no município de 
Lajes - RN. 

Felipe Ferreira Ramalho 
Procurador 

 

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINAERN 
CNPJ: 09.097.098/0001-11 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria do SINAERN, com base no seu Art. 32-Das Assembleias Gerais, no seu Parágrafo 2º - Assembleias Gerais 
Extraordinárias, e ainda no seu Art. 38-Atribuições da Diretoria Executiva, Alínea “e”: Tratar de assuntos pendentes, pela 
via da convocação de Assembleias Extraordinárias, e por último, do seu “Art. 39-São atribuições do Presidente: Convocar 
e presidir todas as reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Diretoria Executiva, das Assembleias e outros eventos 
previstos em seu Estatuto.”, vem por meio deste, convocar a categoria dos Administradores do Estado do Rio Grande do 
Norte, associados e quites com este sindicato, a comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua 
sede, situada na Av. Amintas Barros, 2121 – Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.062-250, no dia 22 de dezembro de 2021, 
às 18:00 horas, em primeira chamada, e às 19:00 horas, em segunda e última chamada, com qualquer números de 
associados presentes, para que, com finalidade específica, deliberarem sobre as seguintes necessidades de modificação 
e correção estatutária: 
1 – MUDANÇA DO CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL – CEP, DO SINAERN; 
2 – EXCLUSÃO DO ESTATUTO DO SINAERN, DA INFORMAÇÃO DE ENDERÊÇO DA ENTIDADE. 
Essas providências têm por propósito, adequar os dados de endereço do sindicato, com os códigos oficiais de 
endereçamento junto aos órgãos públicos municipais, estaduais, federais, concessionárias e outros.  

 
Natal, 15 de dezembro de 2021. 

 
Ivo Freire dos Santos Rocha (CPF: 047.817.504-35) 

Presidente do SINAERN 
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América reúne trio de qualidade para início da temporada 
Após as contratações do jovem atacante Zé Eduardo e do expe-

riente meio-campista Márcio Mossoró, o América con� rmou a ter-
ceira e, na minha avaliação, mais impactante contratação para tem-
porada 2022 na última terça (14). Após uma breve saída para o Santa 
Cruz-PE, o centroavante Wallace Pernambucano ( foto) está de volta 
ao Alvirrubro. Autor de 33 gols em 59 jogos com a camisa americana 
entre 2020 e 2021, o “Tanque” volta com grande aprovação da tor-
cida e total con� ança da comissão técnica. Foram semanas de ne-
gociações intensas até que as partes chegaram a um denominador 
comum. Ao lado de Zé e Márcio, creio que Wallace pode formar uma 
importante e perigosa trinca ofensiva já no início da temporada. É 
torcer para que dê liga.

Igor César: “Potyguar de Currais 
Novos briga para ser campeão”

DOUGLAS LOPES
REPÓRTER DE ESPORTES

Depois de 9 anos, o Potyguar de 
Currais Novos voltou à elite 
do futebol potiguar e fez isso 

com autoridade. Durante a campa-
nha na segundona de 2021, o Poty-
guar disputou nove jogos, venceu 
oito e empatou um. Após conquistar 
o acesso de maneira invicta, a equi-
pe se prepara a disputar a primeira 
divisão do futebol potiguar em 2022. 
O AGORA RN conversou com Igor 
César, técnico do Leão do Seridó, 
que, con� ante, acredita que em uma 
grande campanha da equipe

“Não tem essa de pensar em se 
manter. O Potyguar briga para ser 
campeão. Vamos entrar para brigar 
de igual pra igual com todos. Come-
çamos a pré-temporada na terça, e 
no início da competição, vamos estar 
preparados para bater de igual pra 
igual com todos, seja com quem for”, 
disse.

O técnico do tricolor também fa-
lou sobre a proposta de jogo do time, 
que se adapta de acordo com o adver-
sário: “A forma que a gente trabalha 
é relativa. Ela varia de acordo com o 
adversário. O mundo do futebol está 

muito moderno, tá muito dinâmico 
e a gente tem que ir de acordo com 
o adversário. Vai ter adversário que a 
gente vai ter que esperar um pouco 
mais pra poder sair nos contra-ata-
ques. Outros, vamos ter que marcar 
mais lá em cima, pressionando nas 
linhas altas. Vai variar de adversário 

para adversário. O meu estilo de jogo 
preferido é jogar com a posse de bola, 
manter essa posse o máximo possí-
vel, e sair bem nos contra ataques em 
velocidade.”

Novos desa� os pedem reforço. 
Segundo Igor, o Potyguar manteve a 
base da equipe que venceu a segunda 

divisão, mas também contratou 28 
reforços para a disputa do campeo-
nato potiguar.

“A gente conseguiu manter uma 
parte (do elenco) da segunda divi-
são. Creio que 70% dos campeões da 
segunda divisão e contratamos ou-
tros jogadores. Desses, teve alguns 

que jogaram comigo em outros clu-
bes de outros estados, e outros não 
jogaram comigo, mas eu já vinha 
monitorando quando jogava contra 
a gente. Conseguimos montar um 
elenco barato, enxuto, mas bem 
competitivo.”

Entre as caras novas no clube, há 
nomes como o goleiro Wallef (que 
brilhou pelo Afogados e ajudou a 
equipe, com duas defesas, a passar 
pelo Atlético MG durante a Copa do 
Brasil 2020), Erick (meia campeão 
estadual pelo Globo em 2021) Eduar-
do (lateral direito que já passou pelo 
Fortaleza) e � allyson (lateral tam-
bém presente no elenco do Afogados 
que eliminou o Galo).

Igor César também falou sobre as 
melhorias que aconteceram no Poty-
guar após a conquista da segundona. 
Segundo o treinador, os patrocínios 
aumentaram e os investimentos no 
clube também.

“A segunda divisão é um nível, e 
primeira divisão é outro completa-
mente diferente. Nós iriamos preci-
sar de melhorias e essas melhorias 
vieram. Entraram novos patrocínios 
e a prefeitura passou a investir � nan-
ceiramente com um valor mais alto. 
Com certeza melhorou bastante em 
comparação com o que era na se-
gunda. A estrutura, Tudo melhorou 
100%.”

Acreditando no título, o Leão do 
Seridó se prepara para o Campeona-
to Potiguar 2022, que começa no dia 
9 de janeiro.

DESAFIO | Após conquistar o 
acesso de maneira invicta, a 
equipe se prepara a disputar 
a primeira divisão do futebol

DIVULGAÇÃO

Igor César: “Vai ter adversário que a gente vai ter que esperar um pouco mais pra poder sair nos contra-ataques”

Momento ruim
Sim, é verdade que a mais 

recente contratação americana 
teve uma passagem ruim e apa-
gada pelo Santa Cruz-PE. Mas, 
cá entre nós, quem conseguiria 
render bem naquele Santa de 
2021? Era um ambiente onde 
tudo dava errado, tanto que 
terminou com o rebaixamento 
para a Série D. Sem falar que 
Wallace pouco jogou devido a 
problemas com lesões.

Dor de cabeça
Caberá ao técnico Renati-

nho Potiguar traçar estratégias 
e criar maneiras de escalar Zé 
Eduardo e Wallace Pernam-
bucano no mesmo time. Por 
ambos terem características 
de “camisa 9”, há uma dúvida 
quanto a utilização simultânea 
dos atletas, mas acredito que 
Zé pode até ser deslocado um 
pouco mais para os lados de 
campo, haja vista ser um joga-
dor de boa aceleração.

Ainda falta
Algumas posições ainda estão 

carentes de atletas no elenco do 
ABC para 2022. É o caso da zaga e 
também da volância. Até agora, ape-
nas 3 zagueiros foram con� rmados, 
falta pelo menos mais um. No meio, 
a necessidade é de um volante com 
características mais ofensivas, o fa-
moso “segundo volante”. Até ontem 
(15) essas duas peças não haviam 
sido anunciadas. Vejamos hoje.

Lançamento
A propósito, está marcada para 

hoje (16) uma coletiva de imprensa lá 
na sede social do ABC onde a direto-
ria anunciará detalhes do evento de 
apresentação do elenco para 2022, e 
o departamento de marketing lan-
çará algumas ações para ajudar a 
promover a renovação de Wallyson. 
Que ele já renovou, isso é fato. O que 
o clube quer agora é a ajuda do torce-
dor para custear esse “� co”.

Voltou
Conforme adiantei 

aqui na coluna e nas redes 
sociais, o lateral-esquerdo 
Felipinho voltou para o ABC. 
Após um desacerto inicial 
com a diretoria, o jogador 
voltou a negociar e chegou 
a um acordo com o clube. 
Ele já se reapresentou e está 
treinando normalmente no 
CT Alberi Ferreira de Matos, 
tendo boas chances de ser o 
titular da posição no início 
da temporada.

CANINDÉ PEREIRA

RENNÊ CARVALHO


