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recado para Governo
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Sobram reclamações

D  eputados criticam gestão 
estadual e cobram paga-
mento das emendas par-

lamentares   | PÁGINA 9

A quem ainda interessa a presen-
ça de Cipriano Maia à frente da 
Secretaria de Saúde do RN?

POLÍTICA. 4 |  O governo inicia o paga-
mento de R$ 2,2 milhões em emendas 
impositivas.  O atraso no pagamento 
ganhou visibilidade quando presi-
dente da Assembleia, Ezequiel Ferrei-
ra, fez a cobrança de forma pública.

GERAL. 13 |   As aulas presenciais em 
Cerro Corá, no Seridó potiguar, foram 
suspensas por causa de um surto nos 
casos de covid-19. O prefeito Raimun-
do Marcelino Borges confirmou a sus-
pensão e monitora a situação.

ECONOMIA. 7 |  Depois de anos de 
paralisia urbana, finalmente é a vez da 
Zona Norte se desenvolver na mesma 
intensidade de sua enorme importân-
cia sócio-econômica para Natal, com  
a revisão do Plano Diretor da cidade.

CIDADES. 9 |  Uma série de assaltos 
foram registrados na zona Oeste de 
Natal , atribuídos a um falso gari. Em 
Nova Parnamirim, policiais civis e mi-
litares prenderam acusados de tráfico 
e apreenderam drogas.

Estado promete 
começar a pagar 
cobrança feita por 
deputados estaduais

Aulas são suspensas 
após surto de casos de 
covid-19 no município 
de Cerro Corá

Zona Norte se prepara 
para crescer ainda 
mais com o novo 
Plano Diretor de Natal

Bandido usa roupa de 
gari para assaltar em 
Natal e acusados de 
tráfico são presos

5G

Governadora denuncia 
desmantelamento das 
políticas ambientais no 
governo Jair Bolsonaro
POLÍTICA. 3 |  Fátima Bezerra, participando da 26ª Convenção das ONU sobre 
Mudanças Climáticas, ressaltou que RN é líder no campo das energias renováveis

ECONOMIA. 8 |  As operadoras Claro, 
Vivo e TIM arremataram três lotes na 
faixa de 3,5 GHz, o principal do leilão 
da tecnologia móvel 5G, realizado nesta 
quinta-feira 4 pela Anatel. O ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, na foto ao 
lado com o presidente Jair Bolsonaro, 
afirmou que a tecnologia deve promover 
um acréscimo do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro nos próximos anos

Governadora Fátima Bezerra 
disse que o Nordeste vem 
desempenhando papel 
fundamental na diversifi cação 
da matriz energética 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

ELISA ELSIE/ASSECOM



Política

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Dir.Administrativo

Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

Trabalhar no erro do adversário 
sempre foi uma estratégia válida 
para aqueles que não são consi-

derados favoritos no jogo.
No esporte é assim e na política 

também. Virar placares, no � m das 
contas, é o que leva grandes torcidas 
aos estádios.

Embora a sucessão de Bolsonaro 
em 22 já tenha começado, experientes 
players tentam antecipar jogadas como 
se estivessem disputando uma partida 
de xadrez.

Outros, menos aptos, já de� niram 
sua estratégia por pura questão de 
sobrevivência. Ou seja, estão com os 
poderosos em absoluta subserviência.

Mas é nas quatro linhas – para usar 
essa expressão detestável – que aconte-
ce o jogo bruto, as caneladas, as entra-
das desleais.

É nesse jogo que os favoritos des-
moronam e os azarões prosperam con-
tra qualquer prognóstico.

Por isso, eleições, sejam elas majo-
ritárias ou não, atraem tantos interes-
sados.

É uma questão de poder ou a conso-
lidação dele para efeito de mais poder.

É nessa cachaça viciante que repou-
sam as democracias representativas.

No Brasil, onde a � gura do presiden-
te é quase uma divindade, tamanhos 
são os seus poderes, a ideia de estabele-
cer um mando político de longo prazo é 
o nome do jogo desde o � m do Império.

Graças a Deus, limitou-se moder-
namente a dois mandatos presiden-

ciais, seguido de um super mandato de 
oito anos para a Câmara Alta (Senado) 
e vários outros de quatro anos para os 
demais, o que é uma in� nidade intermi-
nável de políticos que vivem do ofício.   

Se é bom ou ruim, trata-se de uma 
discussão recorrente, já que o Brasil é 
uma república presidencialista desde 
1889, quando um golpe militar (sempre 
ele) extinguiu o Império e, por conse-
guinte, a monarquia parlamentarista.

O presidencialismo propriamente 
dito só apareceu na Constituição da Re-
pública dois anos depois, já in� uencia-
da pela Constituição norte-americana 
promulgada um século antes.

 O parlamentarismo chegou a dar 
o ar da graça por aqui em setembro de 
1961 na forma de uma emenda à Cons-
tituição de 1946, mas só para resolver o 
problema político da posse do vice-pre-
sidente, João Goulart, com a renúncia 
de Jânio Quadros e visto como comu-
nista pelos militares.

O resto da história a gente conhece: 
como é tradição, os milicos meteram o 
bedelho e a pretexto de organizar a casa 
� caram 21 anos no poder entre 1964 e 
1985.

Com a volta dos civis ao poder, toda 
a vez que se falava em parlamentarismo 
a esquerda (então no poder) esperneava 
e associava sua simples menção a uma 
tentativa de golpe.

Agora com Bolsonaro na presidên-
cia faz três anos, parece claro que, antes 
de qualquer coisa, o parlamentarismo é 
uma necessidade.

Trabalhar no erro é da política

Tô podendo!
A história está na Folha de 

S.Paulo. Para driblar os óbices, 
Bolsonaro acionou o chefe da 
unidade da Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações 
e Investimentos em Miami, o 
general da reserva Mauro Cesar 
Lourena Cid, um de seus mais 
próximos colegas da turma de 
1977 da Academia das Agulhas 
Negras. E nem precisaria, já que 
é o presidente mesmo.

Desculpa
A Folha, é claro, questionou 

a Apex sobre a indicação e teve 
como resposta a pérola de que 
“mesmo antes da pandemia, já 
vinha trabalhando para fortale-
cer a base industrial de saúde, 
seja com ações de promoção 
comercial, seja de atração de 
investimentos estrangeiros di-
retos”.

O argumento usado foi o se-
guinte:

“A agência pretende reforçar 
a atuação de sua rede de escritó-
rios internacionais nesse cam-
po. Esse reforço deverá incluir 
a contratação de pro� ssional 
especializado, mas ainda não há 
de� nição de nomes”.

Claro que já escolheu.

Expofruit
 Um cálculo preliminar in-

dica que, com mais de 90% dos 
estandes vendidos, a Feira In-
ternacional de Fruticultura Tro-
pical Irrigada - Expofruit 2021 
– promete reeditar os anos de 
pré-pandemia.

A feira acontece de 24 a 26 de 
novembro e espera receber mais 
de 15 mil pessoas nos três dias 
de evento, movimentando pelo 
menos R$ 60 milhões em negó-
cios. São 360 estandes distribuí-
dos numa área de 15 mil m2 .

Prejuízos
O iFood promete ressarcir os 

restaurantes  que tiveram pedi-
dos cancelados esta semana de-
pois que um bolsonarista com 
acesso privilegiado substituiu 
os nomes de alguns estabeleci-
mentos por frases pró-Bolsona-
ro na tela do aplicativo.

A Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel)  
está calculando uma compen-
sação � nanceira e segurança 
de dados do IFood, que precisa 
urgentemente repensar esse 
modelo.

REPRODUÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“O governo nunca repassou 
dinheiro ao Consórcio 
Nordeste a título de taxa 

ordinária. Apesar de reconhecermos 
a sua importância para a promoção 
conjunta de políticas públicas e ge-
ração de economias decorrentes de 
compras em alta escala”. Essa foi a 
declaração do controlador-geral do 
Rio Grande do Norte, Pedro Lopes.

Agora RN - Porque a governadora 
Fátima Bezerra insiste em conti-
nuar no Consórcio Nordeste?

Pedro Lopes - Os pequenos e 
médios supermercados aqui no 
Rio Grande do Norte, por exem-
plo, se juntam em redes para 
comprar coletivamente e assim 
obter preços que os possibilitam 
concorrer com as grandes em-
presas nacionais. Temos no país, 
além do Consórcio Nordeste, o 
Consórcio de Integração Sul e 
Sudeste (Cosud), que abrange os 
estados das regiões Sul e Sudeste; 
temos o Consórcio Interestadual 
de Desenvolvimento do Brasil 
Central, o BrC, que abrange esta-
dos das regiões Norte e Centro-
-Oeste. Os municípios também 
se organizam em consórcios e 
são registrados mais de 200 no 
país. Se encontrarmos algum 
problema na gestão do Consór-
cio Nordeste devemos enfrentar, 
corrigir, exigir responsabilidades 
para os infratores, mas nunca 
abandonar a ideia porque quem 
perderá ao � nal será a sociedade.

Agora RN - Esse valor de 1 milhão 
que seria repassado ao Con-
sórcio Nordeste, que o senhor 
mencionou que está suspenso é 
referente a que? 

Pedro Lopes - São valores pagos 
para cobrir as despesas adminis-
trativas da organização, inclusi-
ve pagamento de funcionários 
do Consórcio. 

Agora RN - E como são feitos es-
ses repasses ou como eram feitos 
anteriormente?

Pedro Lopes - O governo nunca 
repassou dinheiro ao Consórcio 
Nordeste a título de taxa ordi-
nária. Apesar de reconhecer-
mos a sua importância para a 
promoção conjunta de políticas 
públicas e geração de economias 
decorrentes de compras em alta 
escala, não é nossa prioridade no 
momento fazer os aportes. 

Agora RN - Qual é a previsão para 
voltar a ser feito repasse?

Pedro Lopes - Todos sabem que 
recebemos a gestão com qua-
tro folhas em aberto e débitos 
milionários com fornecedores 
e enquanto não cumprirmos 
esses compromissos e manter a 
regularidade com os atuais for-
necedores, nada será repassado 
ao Consórcio.  

Agora RN - Na sua avaliação, o 
senhor acha justo o RN pagar R$ 
1 milhão de reais por ano para 
permanecer no Consórcio?

Pedro Lopes - O valor justo é 
aquele necessário para cobrir as 
despesas de funcionamento e os 
projetos a serem implementados 
pela organização, de acordo com 
planejamento dos integrantes. O 
valor do meu condomínio, por 
exemplo, é determinado pelos 
serviços que os moradores de-
sejarem usufruir, logo o conceito 
de valor justo é relativo. A de� ni-
ção da participação � nanceira 
de cada estado no Consórcio 
Nordeste teve como parâmetro 
a programação de desembolso 
para a organização, como base 
nas ações a serem adotadas.

Pedro Lopes: “O RN 
nunca repassou dinheiro 
ao Consórcio Nordeste”

Viva o chefe!
Uma das razões pelas quais o 

presidente Jair Bolsonaro é tão que-
rido, venerado e bajulado entre seus 
amigos e apoiadores decorre de 
sua infinita generosidade.  Ele aca-
ba de pedir à Apex-Brasil que abra 
uma vaga para acolher seu médico 
pessoal no escritório da agência de 
promoção comercial brasileira em 
Miami.

O sortudo, que conta com a es-
tima presidencial, é Ricardo Cama-
rinha, que trabalha na Presidência e 
atende diretamente o presidente na 
qualidade de assessor especial.

O rapaz quer se mudar para 
os Estados Unidos por motivos de 
família. O problema é que sem tra-
balho, obter um visto de residência 
é complicado. E é aí que  o pistolão 
entra.

REPRODUÇÃO

DEFESA | Controlador-
Geral do Estado afirma 
que recursos repassados 
servem apenas para 
despesas administrativas

Pedro Lopes defende ideia do consórcio
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Leilão
O sucesso do leilão da tecnologia 5G, 

promovido pelo ministro das Comuni-
cações, Fábio Faria, elevou seu capital 
político dentro e fora do governo Bol-
sonaro. Para que a repercussão positiva 
chegue ao eleitor, ele precisa detalhar de 
que forma a população será bene� ciada.

Articulação
Por falar em Fábio Faria, Sherloqui-

nho descobriu que o � lho de Robinson 
andou conversando política com o 
ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. O 
� lho de Agnelo foi a Brasília e a conversa 
agradou a ambos.

Conversas
A conversa entre Fábio Faria e Carlos 

Eduardo revelou que o genro de Sílvio 
Santos é candidatíssimo a senador e, 
a partir do diálogo em Brasília, Carlos 
Eduardo também incluiu o MDB em 
suas conversas. Apesar dos avanços no 
entendimento com Fátima, Walter e Ga-
ribaldi Alves já foram procurados pelo 
primo.

Delação
Quem conversou com 

o vereador de Parnamirim, 
Diego Rodrigues, preso na 
Operação Dízimo, diz que se 
ele resolver falar o que sabe, o 
prefeito Taveira não termina 
o mandato. Na verdade, mui-
to do que o vereador sabe, foi 
recuperado da ‘nuvem’ de seu 
computador pelos promoto-
res.

Alegria
Por falar em Parnamirim, 

a turma do fuxico identi� cou, 
pela segunda vez, preservati-
vos usados no lixo da Câmara 
Trampolim da Vitória. O pes-
soal pode até não trabalhar, 
mas se diverte com prazer.

Eleição
A eleição para presidente 

do Sindicato dos trabalhado-
res da Justiça estadual ocorre 
de forma discreta, mas há in-

formações de que uma chapa 
está toda ‘bichada’ por causa 
de traquinagens � nanceiras 
e poderá cair a qualquer mo-
mento.

Pressão 
A condução coercitiva do 

prefeito de Araraquara, Edi-
nho do PT, para depor na CPI 
da Covid no RN não se sus-
tenta por conta de decisões 
judiciais que impedem a con-
vocação de gestores de outros 
estados.

Viagem
Quadro viral impediu a 

governadora Fátima Bezerra 
de viajar para a Escócia, mas 
a irmã de Tetê ainda poderá 
ir para a Dinamarca neste 
domingo, onde participará de 
eventos de atração de inves-
timentos. Nesse caso, Fátima 
viajaria com a secretária de 
Comunicação, Guia Dantas.

DIVULGAÇÃO

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A 26ª Convenção das Nações 
Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas 2021 (COP26), nesta 

quinta-feira (4), teve em seus de-
bates um painel sobre “O Nordeste 
Brasileiro e o potencial da Transição 
Energética Justa no Brasil – Mulhe-
res na vanguarda da transição ener-
gética”, que faz parte da programa-
ção do Brazil Climate Action Hub.  
O evento acontece em Glasgow na 
Escócia até o próximo dia 12.

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), a prefei-
ta do município de Jandaíra, Marina 
Dias (MDB), e a integrante do Comi-
tê de Energias Renováveis do Semiá-
rido (CERSA), Ricelia Marinho Sales 
integraram a mesa de debate sobre 
as “Mulheres na vanguarda da tran-
sição energética”.

O evento apresentou soluções 
inovadoras implantadas por gesto-
ras públicas brasileiras no uso de 
energias limpas.  A governadora po-

tiguar Fátima Bezerra deixou claro 
que diante do cenário de retrocesso 
socioambiental do nosso país, é im-
portante falar sobre uma transição 
energética justa, já que a mudança 
do clima tem uma dimensão de 
classe, étnica e de gênero. “A justiça 
social é fundamental para pensar-
mos nova maneira de produção de 
energia”, a� rmou Fátima.

Para a governadora petista, o 
Nordeste vem desempenhando pa-
pel fundamental na diversi� cação 
da matriz energética. “Em menos 
de uma década, o Brasil passou de 
um país nulo em energia eólica para 
se tornar o 10º maior produtor do 
mundo – e, no centro desta mudan-
ça, está o NE, responsável por 75% 
desta produção”, destacou.

A chefe do executivo potiguar 
denunciou, segundo ela (Fátima 
Bezerra), o desmantelamento das 
políticas ambientais no Brasil sob 
o comando do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), falando ainda 
do aumento da violência, fome e 
miséria.  Também evidenciou o au-
mento do desmatamento de áreas 
� orestais, mortes de indígenas, e 
órgãos públicos do meio ambiente 
enfraquecidos por meio de cortes 
no orçamento.

“Infelizmente, começamos ten-
do que admitir que o nosso cenário 
é de retrocessos. Em menos de três 
anos, os índices ambientais do clima 
pioraram, o desmatamento da Ama-

zônia aumentou e a emissão dos 
gases de efeito estufa cresceu.  Te-
mos ainda um dos maiores desa� os, 
que é o aumento da pobreza e das 
desigualdades sociais no Brasil, in-
tensi� cando a pobreza e a miséria. É 
justo seguir emitindo gases de efeito 
estufa, utilizando a energia limitada 
do planeta para que poucas famílias 
continuem enriquecendo, enquanto 
a grande maioria está na miséria?”, 
questionou a petista.

Fátima Bezerra enfatizou que 
o Rio Grande do Norte é líder no 
campo das energias renováveis e 
que vem trabalhando para garan-
tir mais investimentos na área. “O 
Rio Grande do Norte é vanguarda 
na utilização de fontes de energia 

renovável.  A nossa matriz elétrica 
é composta por 87% de fontes lim-
pas e renováveis. Somos líderes em 
energia eólica onshore, e estamos di-
versi� cando mais, através de fontes 
como a solar, a eólica o� shore e o hi-
drogênio verde. Além da vantagem 
ambiental que isso proporciona, é 
também fonte de emprego, educa-
ção e renda para a nossa população. 
Isso nos mostra que não basta ter 
recursos naturais, é preciso ter uma 
política que enfrente desigualdades 
e promova inclusão. É isto que nos-
so governo vem fazendo”, destacou.

A governadora potiguar foi a 
única chefe de Estado a ser convi-
dada para o evento. Por causa de 
um quadro viral a mesma não pode 

comparecer à Escócia onde acon-
tece a Conferência dos Climas. A 
participação da mesma se deu vir-
tualmente.

Prefeita de Jandaíra
A prefeita do município potiguar 

de Jandaíra, Marina Dias Marinho 
(MDB), comentou sobre o protago-
nismo do RN na produção de ener-
gia eólica, repercutiu sobre como a 
produção sustentável ajuda na arre-
cadação do Imposto Sobre Serviços 
(ISS) e lembrou da declaração da ex-
-presidente Dilma Rousse�  (PT), que 
defendeu a tese de “estocar vento” 
– algo que já existe e é comprovado.

Marina Marinho, entretanto, 
apresentou os ônus dessa atividade, 
como o desmatamento de parte da 
vegetação e o risco de extensão de 
alguns animais. Além disso, há os 
chamados “� lhos do vento”, que são 
� lhos de mulheres locais, que se re-
lacionaram com homens de outros 
estados que vieram para trabalhar 
em obras relacionadas a energia re-
novável.

Vale destacar que o Rio Grande 
do Norte é um dos maiores produto-
res de energia eólica (obtida através 
da força do vento) do país. Só no 
município de Jandaíra há 95 aeroge-
radores já instalados e 58 em fase de 
instalação. O investimento na área 
começou a ser feito no início dos 
anos 2000, com a então governadora 
Wilma de Faria (PSB), que ocupou o 
cargo entre 2003 e 2010.

Em evento da ONU, Fátima ressalta 
produção de energia renovável no RN
MEIO AMBIENTE | 
Governadora do RN critica 
“desmantelamento” das 
políticas ambientais no Brasil 
e destaca diversificação do 
Nordeste na produção de 
energias renováveis 

Fátima: “De um país nulo em energia eólica para se tornar o 10º maior produtor” 

PDT vota junto com bancada de 
Bolsonaro e Ciro enlouquece 

É espantoso ver que o 
próprio povo do PDT está 
alinhado a esse projeto 
genocida e criminoso 
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ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O governo estadual inicia nesta 
sexta-feira (5) o pagamento 
de aproximadamente R$ 2,2 

milhões em emendas impositivas ao 
Orçamento Geral do Estado de 2021. 
Conforme o secretário de Estado 
do Planejamento e das Finanças 
(Seplan), Aldemir Freire, todas as 
emendas parlamentares que cum-
priram os trâmites e foram incluídas 
no acordo � rmado entre a gestão 
Fátima Bezerra e a Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
para serem acertadas até o � m de 
outubro serão quitadas.

“O Estado já pagou, ao longo do 
ano, somente em emendas parla-
mentares, o total de R$ 33,3 milhões. 
Temos emendas prontas para paga-

mento, do acordo com os deputados, 
no valor de R$ 2,16 milhões e que será 
pago nesta sexta-feira. Eventualmen-
te, podemos ter pequenos atrasos 
em um ou outro compromisso, com 
exceção da folha de pagamento dos 
servidores, mas que sempre serão 
honrados pela gestão, que faz um 
grande esforço para honrar seus 
compromissos � nanceiros, incluin-
do os herdados de gestões passadas”, 
comunicou Aldemir.

A questão do atraso no paga-
mento das emendas impositivas 
ganhou mais visibilidade quando o 
presidente da Assembleia, Ezequiel 
Ferreira fez a cobrança de forma 
pública e chamou atenção da gover-
nadora Fátima Bezerra para o cum-
primento do compromisso acertado 
com os parlamentares.

O secretário de Finanças, Alde-
mir Freire a� rmou ainda o esforço 
da gestão estadual para aumentar 
os investimentos em áreas como 
Saúde. “Neste ano de 2021, já foi 
pago quase R$ 350 milhões em sa-
lários atrasados, aumentamos o 
desembolso � nanceiro na Saúde 
em R$ 130 milhões e estamos nos 
preparando para pagar até o � m de 

janeiro de 2022, o 13º salário de 2021 
e uma parcela da última folha do go-
verno passado que está em aberto, 
que juntas, ultrapassará os R$ 500 
milhões”, informou.

Líder do governo na Assembleia, 
o deputado estadual Francisco do 
PT falou que todas as emendas par-
lamentares que tiverem cumprido 
os trâmites exigidos serão quitadas 
e que o pagamento destas, que de-
veria ter sido efetivado no último 
sábado (30), não foi possível antes 
em razão do pagamento da folha 
dos servidores estaduais. “Havia o 
desejo de que pudessem ter sido pa-
gas até o � nal de outubro, mas não 
foi possível”, disse.

O presidente da Assembleia Legis-
lativa, deputado Ezequiel Ferreira (PS-
DB), explicou que as emendas são des-
tinadas aos municípios para benefício 
da população e integram o trabalho 
desenvolvido pelos parlamentares. 
“As emendas facilitam a construção 
de unidades de pronto atendimento 
(Upas), escolas, ruas calçadas e pavi-
mentadas, melhoram a segurança e 
são instrumento do parlamento para 
melhorar a vida do cidadão nos muni-
cípios potiguares”, disse.

Apesar do anúncio do paga-
mento das emendas impositivas 
nesta sexta-feira (5), pela Seplan, 
alguns deputados estaduais de-
monstraram sua insatisfação 
com o atraso e creditaram o fato à 
questões como perseguição e re-
taliação por ações desenvolvidas 
pelos parlamentares de oposição. 
Esse foi o caso de Kelps Lima (So-
lidariedade) e José Dias (PSDB), 
que reclamaram durante a sessão 
ordinária desta quinta-feira (04).

Para Kelps, a demora no paga-
mento das emendas, em especial 
dos parlamentares de oposição, 
ocorre por retaliação à abertura 

da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid-19, que 
investiga supostas irregularida-
des em contratos � rmados pelo 
governo estadual durante a ges-
tão da pandemia no Estado.

“A governadora, através do lí-
der do governo na Casa, pediu aos 
deputados que enviassem as suas 
prioridades a serem pagas – e ele 
foi muito correto nas conversas 
conosco. Acontece que o gover-
no desmoraliza sua liderança no 
momento em que fez com que ele 
empenhasse sua palavra, sem que 
fosse cumprida. Acredito que seja 
em represália ao fato de termos 

aberto uma CPI”, a� rmou.
O veterano José Dias disse 

que o governo é inconsequente 
e não tem consideração com o 
povo potiguar. “De 2019, o meu 
saldo para ser liberado é de R$ 
1,8 milhão. Isso é perseguição, 
exclusão. Em 2020, mais de R$ 1 
milhão, foi liberado um valor, mas 
irrisório. Diante do que foi libera-
do para os que apoiam o governo. 
Em 2021, tem R$ 1,7 milhão para 
ser liberado. Estamos lutando. 
Esse dinheiro é para o povo, para 
atender a população do municí-
pio e o governo não está cumprin-
do”, desabafou.

Estado promete pagar hoje 
R$ 2 milhões em emendas 

Oposição reclama de atraso do governo

CEDIDA

Aldemir Freire: “O Estado já pagou, ao longo do ano, somente em emendas parlamentares, o total de R$ 33,3 milhões”

IMPOSITIVAS | Após 
cobrança do presidente 
da Assembleia, secretário 
de Finanças afirma que 
pagamento será efetuado 
nesta sexta-feira

Luís Eduardo saiu da 
entubação, mas continua 
em “estado grave”

FILHA REVELA:

“Apresentou aumento da gravida-
de no � nal de semana chegando até 
ser novamente entubado, mas evoluiu 
bem e nesta quinta-feira foi extubado”. 
Essa foi a declaração de Luciana Bor-
ges Carneiro Costa, médica e � lha do 
ex-secretário Luís Eduardo Carneiro 
Costa, 75, que segue internado no 
Hospital da Unimed, em Natal. 

Em entrevista concedida nesta 
quinta-feira (04), ao Jornal Agora RN, 
Luciana Borges Carneiro Costa expli-
cou: “No momento já respira sem ajuda 
da ventilação mecânica”. E acrescen-
tou: “Continua sem diurese e em hemo-
diálise. Pressão arterial mantida sem 

uso de drogas vasoativas”, explicou. 
Internado desde o dia 11 de maio 

para fazer tratamento contra a Co-
vid-19, Luiz Eduardo Carneiro Costa 
exerceu funções importantes no Esta-
do, como secretário de Educação e da 
Casa Civil. Em Natal, também coman-
dou a pasta da Educação. Na carreira 
política, foi indicado pelo MDB para 
ser vice Luiz Almir, então PSDB, na 
disputa pela prefeitura de Natal, nas 
eleições de 2004. E em 2008, novamen-
te foi o nome do MDB para ser vice 
da então deputada federal Fátima Be-
zerra (PT), em mais uma disputa pelo 
Executivo da capital do RN. 



Além da Zona Norte, a 
Prefeitura está investindo na 
execução de serviços de drena-
gem e pavimentação em outras 
regiões da cidade. O bairro Pla-
nalto, na Zona Oeste, também 
está recebendo investimentos 
de infraestrutura. O projeto da 
gestão municipal, também em 
conjunto com o governo fede-
ral, prevê na primeira etapa 
que está em curso a execução 
de melhorias em 18 ruas e a 
construção de uma lagoa de 
captação. 

Estão sendo investidos no 
bairro da Zona Oeste pouco 
mais de R$ 16,3 milhões. Os tra-
balhos na rua Mira Mangue fo-
ram concluídos no trecho entre 
a rua Monte Rei e Santa Adélia. 
No cronograma implementado 
pelo Município para a melhoria 
dos logradouros do bairro, 14 
ruas estão recebendo os servi-
ços, atualmente. 

Dentre as ruas que estão na 

primeira etapa de pavimenta-
ção está a rua Cafarnaum, que 
margeia a linha do trem. As 
duas maiores, a rua Maranata e 

a São Bráulio, serão asfaltadas, 
segundo a Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Infrestru-
tura (Semov), responsável pelas 

obras. 
Ainda de acordo com a 

Semov, já foram executados 
trabalhos nas ruas Carlos Fil-

gueira, Clodoaldo Caldas, Delio 
Otoni, Vicente Fernandes, Vale 
do Pitimbu e Santa Adélia. A 
lagoa de captação, inserida no 
complexo de obras, também es-
tá com a sua execução bastante 
adiantada. O local terá capa-
cidade de armazenamento de 
mais de 11 mil litros. 

“Essa é uma obra robusta 
e representa a concretização 
de um sonho antigo dos mora-
dores do bairro. Nós estamos 
proporcionando a melhoria na 
infraestrutura da região, valo-
rizando os imóveis, ampliando 
a oferta dos serviços públicos 
e melhorando a qualidade de 
vida da população”, destaca o 
prefeito Álvaro Dias. Ele lembra 
ainda que vai buscar garantir 
os recursos para a sequência 
das outras duas etapas, pro-
jetando calçar, drenar e pavi-
mentar 90% do Planalto e a 
construção de mais três lagoas 
de captação.
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Uma nova realidade já toma 
forma para os moradores 
das comunidades de Norde-

lândia, Bom Jesus, Boa Esperança, 
Parque Industrial, Cidade Praia e 
Câmara Cascudo com o avanço das 
obras de urbanização integrada da 
Zona Norte de Natal. O conjunto de 
serviços engloba a execução de sane-
amento, drenagem e pavimentação 
de 334 ruas nessas localidades. Divi-
dido em três lotes, o projeto inteiro já 
atingiu 90% de execução. 

As obras contemplam ainda a re-
alização de 7.817 ligações intradomi-
ciliares de esgoto e água, a constru-
ção de cinco lagoas de captação e a 
regularização fundiária dos imóveis. 
A ação bene� cia cerca de 250 mil 
pessoas e está orçada em R$ 130 mi-
lhões, sendo realizada pela Prefeitura 
de Natal em parceria com o governo 
federal.

As intervenções no loteamento 
Câmara Cascudo, compondo o se-
gundo lote da obra, estão aceleradas. 
Há duas semanas, o prefeito Álvaro 
Dias entregou um conjunto de 10 
ruas drenadas, pavimentadas e sane-
adas. Destaque para a Rua Guarara-
pes, via que corta toda a comunidade 
de Câmara Cascudo e é considerada 

uma das principais da região. Das 31 
ruas do local, só falta concluir os ser-
viços em duas delas.

“Ninguém merece criar sua famí-
lia e depositar os sonhos de uma vida 
toda vivendo em meio à lama, poeira, 
em um local sem a mínima condição 
de habitabilidade. Sensibilizados em 
modi� car esse cenário, não medimos 
esforços para viabilizar o projeto do 
saneamento integrado da Zona Nor-
te. A situação precária agora é coisa 
do passado”, de� niu o prefeito. Álva-
ro complementou: “Aqui no Câmara 
Cascudo, vi de perto a transformação 
no semblante das pessoas e ouvi 
depoimentos que me emocionaram 
bastante e mostraram que estamos 

no caminho certo, criando condi-
ções para a chegada do progresso, 
desenvolvimento, proporcionando 
conforto, segurança e dignidade para 
os natalenses”.

A satisfação com a chegada do 
benefício � ca estampada no rosto 
dos moradores do Câmara Cascu-
do. O autônomo Francisco Canindé 
vive há 12 anos na comunidade e 
comenta que quase nem acredita na 
realização das obras de drenagem e 
pavimentação do local. Ele lembra 
sem nenhuma saudade dos tormen-
tos enfrentados tanto nos períodos 
chuvosos quanto em tempos de es-
tiagem. “Aqui era um verdadeiro la-
maçal quando chovia e, quando não 

chovia, comíamos poeira. Vivemos 
dias bem difíceis por aqui, mas o pro-
gresso chegou para a comunidade. 
Estamos felizes demais, pois mora-
mos em um espaço estruturado, nos-
sos imóveis valorizaram e a angústia 
faz parte do passado”, disse ele.

O sentimento de alegria também 
é compartilhado por dona Eunice 
Justino, uma das moradoras mais an-
tigas do Câmara Cascudo. Ela disse 
ter perdido a conta de quantas vezes 
viu amigos e vizinhos perdendo seus 
imóveis e eletrodomésticos com a 
chegada das chuvas. “Foram mais de 
20 anos nessa peleja. Agora vivencia-
mos uma realidade muito diferente, 
morando em um local digno, estrutu-

rado e bom para criar meus � lhos e 
netos”, comemora.

Etapas concluídas
Os serviços já foram � nalizados 

no loteamento Vila Paraíso (36 ruas 
drenadas e pavimentadas); Parque 
dos Coqueiros (22 ruas drenadas e 
pavimentadas) e José Sarney (27 ruas 
drenadas e pavimentadas); Lotea-
mento Novo Horizonte (21 ruas dre-
nadas e pavimentdas); Brasil Novo 
(50 ruas drenadas e pavimentadas); 
Nordelândia (19 ruas drenadas e pa-
vimentdas); Boa Esperança (73 ruas 
drenadas e pavimentadas); Lotea-
mento Cidade Praia (43 ruas drena-
das e pavimentadas). 

O terceiro lote do projeto abarca 
68 ruas no loteamento Bom Jesus e 
no Parque Industrial. Desse grupo de 
vias, 48 já foram concluídas, seis estão 
com os serviços sendo executados e 
14 ruas ainda receberão melhorias. 

Além da parte estrutural, com a 
construção de sistemas de drenagem 
e kits sanitários, obras de pavimen-
tação asfáltica, instalação intrado-
miciliar à rede de coleta de esgoto, 
construção de lagoas de captação 
e regularização fundiária, o sanea-
mento integrado também vai dispor 
para as comunidades equipamentos 
como duas quadras poliesportivas, 
duas escolas, um Centro de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS) e 
dois ecopontos. A Prefeitura de Natal 
está trabalhando junto ao governo 
federal para garantir a continuidade 
dos recursos para a construção des-
ses equipamentos.

Projeto de urbanização integrada da 
Zona Norte atinge 90% de execução
MELHORIAS | Conjunto de
serviços engloba execução 
de saneamento, drenagem 
e pavimentação de 334 
ruas nas comunidades

Eunice Justino comemora: “Foram mais de 20 anos nessa peleja. Agora vivenciamos uma realidade muito diferente” 

Lagoa de captação está com execução adiantada e terá capacidade de armazenamento de mais de 11 mil litros

Zona Oeste também recebe investimentos
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Câmara aprova projeto que estabelece 
regras para ocupação de espaços públicos

Projeto que valoriza os líderes comunitários é aprovado na CMN

Em regime de urgência, a Câmara 
Municipal de Natal aprovou, durante a 
sessão ordinária desta quinta-feira (04), 
o Projeto de Lei n° 382/2021 encami-
nhado pelo Executivo sobre regras para 
o uso e ocupação de espaços públicos 
para instalação de sinalização de vias e 
logradouros públicos, prestação de ser-
viços, exercício de atividade econômica 
e realização de eventos diversos de curta 
duração, mediante os instrumentos da 
autorização, permissão e concessão. A 
proposta recebeu emendas individuais 
da vereadora Brisa Bracchi (PT) e dos 
vereadores Raniere Barbosa (Avante) e 
Anderson Lopes (Solidariedade), além 

de uma emenda coletiva assinada pelas 
vereadoras Nina Souza (PDT) e Brisa 
Bracchi, e o vereador Raniere Barbosa.

A iniciativa busca regular, dentre 
outros pontos, as atividades econômicas 
informais. Considera-se que são espaços 
públicos municipais as áreas livres per-
tencentes ao Município, os passeios e as 

vias públicas e aqueles destinados à rea-
lização de atividades comerciais (como 
mercados públicos e similares). 

“Sem sombra de dúvidas, este é o 
projeto mais importante que aprovamos 
este ano, pois regula os espaços públicos 
de Natal condições para que os trabalha-
dores, sobretudo os informais, possam se 
organizar. São muitas famílias que sobre-
vivem por meio de atividades informais, 
sem qualquer segurança jurídica. Agora, 
estes comerciantes serão cadastrados, 
assinarão um termo de compromisso 
e poderão trabalhar dentro das regras”, 
explicou a líder da bancada governista, 
vereadora Nina Souza.

Durante sessão ordinária, a Câma-
ra de Natal aprovou, em discussão úni-
ca, o Projeto de Resolução n° 04/2021, 
de autoria do vereador Milklei Leite 
(PV), que dispõe sobre a criação no 
âmbito do município de Natal, da co-
menda Porta Voz do Povo, a ser outor-
gada pela Casa anualmente aos líderes 
comunitários da capital potiguar. Ca-

da vereador poderá indicar para rece-
ber a comenda dois líderes de sua pre-
ferência que tenham prestado serviços 
relevantes à sociedade.

“A iniciativa propõe evidenciar 
os líderes comunitários à sociedade, 
como dirigentes de associações de 
moradores e de entidades a� ns, bem 
como os cidadãos notadamente con-

siderados importantes em suas comu-
nidades, que, por meio de um trabalho 
altruísta e compromissado com seus 
representados, buscam constante-
mente a melhoria na qualidade de 
vida das pessoas, sempre colocando 
os interesses coletivos acima de seus 
interesses individuais”, justi� cou o ve-
reador Milklei Leite.

PLANO DIRETOR
A Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e 

Fiscalização da Câmara Municipal de Natal aprovou 
três projetos de autoria do Executivo Municipal: a revi-
são do Plano Diretor de Natal (PDN), o Plano Plurianual 
(PPA) e a autorização para contratação de crédito de até 
R$ 400 milhões da parte do Município com instituições 
� nanceiras. O parecer favorável à autorização de crédito 
foi apresentado pelo vereador e presidente da comissão, 
Raniere Barbosa (Avante). O texto tramita em regime de 
urgência na Câmara e o chefe do Executivo determina 
um prazo até 30 de junho de 2024 para a operação, ofe-
recendo como garantia as cotas de repartição constitu-
cional, do ICMS e/ou FPM.

FRENTES PARLAMENTARES
Em sessão ordinária, os parlamentares aprovaram, 

em discussão única, o Projeto de Resolução n° 09/2021 
encaminhado pela vereadora Divaneide Basílio (PT) que 
cria a Frente Parlamentar de Promoção e Defesa das Co-
munidades Tradicionais e Povos de Terreiro. Na sequên-
cia, dois requerimentos do vereador Pedro Gorki (PCdoB) 
reinstalaram as Frentes Parlamentares da Juventude e em 
Defesa da Gestão Pública.

SESSÃO SOLENE
A Câmara de Natal realizou sessão solene 

em homenagem ao Dia do Nutricionista, cele-
brado em 31 de agosto. A proposição foi do ve-
reador Hermes Câmara (PTB) e homenageou 21 
pro� ssionais da área.

Matérial produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Câmara Municipal de Natal

Acesse nosso site e redes sociais 
e fi que por dentro das notícias do poder 
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“Eu já manifestei a minha so-
lidariedade a Ciro Gomes, 
presidenciável do meu 

partido. Precatório é um processo 
transitado em julgado, é absoluta-
mente legal, constitucional, então 
esse casuísmo do governo federal 
de não atender aos precatórios, tem 
pessoas, homens e mulheres que 
estão com esses processos há 15, 20 
anos, já passou por todos os trâmi-
tes, portanto está na hora do Estado 
pagar o que deve. Tem pessoas que 
morrem e não recebem. Tem que se 
refazer todo o processo para ver se 
a família ou os herdeiros recebem, é 
um direito das pessoas. Então a ban-
cada do PDT no Congresso, resolveu 

convalidar vilipêndio dos direitos do 
povo brasileiro. E está sendo ago-
ra negado. O PDT na Câmara tem 
que rever isso na segunda votação”. 
Essa foi a declaração do ex-prefeito 
de Natal, Carlos Eduardo (PDT), ao 
avaliar a posição de Ciro Gomes, 
que a� rmou na manhã desta quin-
ta-feira que vai deixar sua pré-can-
didatura à presidência da República 
em razão da postura da bancada 
do partido durante votação da PEC 
dos Precatórios na Câmara. O PDT 
nacional orientou que os parlamen-
tares votassem “sim”, a favor da PEC, 
porém seis deputados votaram con-
tra. Outros 15 foram favoráveis ao 
texto. Três não votaram. 

Pré-candidato ao governo do Rio 
Grande do Norte, Carlos Eduardo 
está percorrendo o Estado em busca 
de apoio político para a sua campa-
nha nas eleições de 2022 e concedeu 
entrevista nesta quinta-feira (04), à 
emissora de rádio Minha Vida FM, 
ao programa Rádio Cidadão, em 
Martins. 

Segundo o ex-prefeito de Na-
tal: “O meu partido me lançou 
pré-candidato ao governo do Rio 

Grande do Norte no início do mês 
de agosto, mas uma candidatura 
não é uma construção individual, é 
coletiva. Eu não posso ser candida-
to sozinho. O sistema democrático 
impõe as alianças partidárias. E eu 
me coloquei um prazo até março 
para conversar com as forças polí-
ticas do RN, já conversei com pra-
ticamente todas as forças políticas 
do Rio Grande do Norte. Conversei 
com o ministro Fábio Faria, Rogério 
Marinho, com o vice-governador 

do Estado Antenor Roberto, con-
versei com pessoas autorizadas 
pela governadora Fátima Bezerra, 
com o MDB, Cidadania, PV e tenho 
outros partidos para conversar pa-
ra que a gente consiga viabilizar o 
nosso nome”, enfatizou. 

Carlos Eduardo explicou que o 
seu desejo é concorrer a cadeira de 
governador do Rio Grande do Nor-
te, mas se isso não acontecer, não 
descarta a possibilidade de disputar 
uma vaga no Senado federal: “Se eu 

não conseguir viabilizar o meu no-
me a governador, que eu tenho feito 
um grande esforço, cumprindo com 
o meu papel. Eu poderei disputar 
o Senado da República. Porque eu 
digo isso? Todas as pesquisas de 
opinião pública já divulgadas no RN, 
nós estamos muito bem posiciona-
do para o governo, numa disputa 
muito acirrada com a governadora. 
Há um empate técnico entre eu e a 
governadora no 1º turno e uma di-
ferença para mim no 2º turno de 5,5 
pontos em relação à governadora”, 
apontou. 

O pré-candidato ao governo do 
Estado também a� rmou: “E para o 
Senado a minha situação é melhor, 
sob o ponto de vista eleitoral. Eu 
tenho estando sempre em uma po-
sição ora ganhando, ora empatando 
com o ex-governador Garibaldi Al-
ves Filho, que já declarou que não é 
candidato. Então quando pesquisas 
avaliam a saída dele, aí é que eu vou 
lá para frente para o Senado. Mas 
o que eu quero dizer é que estou 
tentando viabilizar a minha candi-
datura ao governo. É o meu desejo 
pessoal”, � nalizou. 

“Se não conseguir viabilizar meu nome 
a governador, poderei disputar o Senado”
INDEFINIÇÃO | Ex-prefeito 
de Naal, Carlos Eduardo, 
confirma indefinição quanto 
ao cargo que irá disputar no 
pleito do próximo ano

Carlos Eduardo diz que já conversou com partidos: “Não posso ser candidato sozinho”
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Depois de anos de paralisia 
urbana, � nalmente é a vez da 
Zona Norte se desenvolver na 

mesma intensidade de sua enorme 
importância sócio-econômica para 
Natal. Pelo menos é o que sinaliza a 
revisão do Plano Diretor que já está 
em debate para votação na Câmara 
Municipal. 

O tema é acompanhado de perto 
pela Federação do Comércio, Ser-
viços, Bens e Turismo do RN, que 
monitora com interesse esse debate, 
tendo constituído um grupo técnico 
de especialistas para esse trabalho. 

Hoje, a Zona Norte possui um 
Coe� ciente de Aproveitamento Bási-
co de até 1.2 do tamanho do lote ou 
terreno, ou seja, em cada mil metros 
quadrados, o proprietário só pode 
construir o equivalente a 1.000 mil 
m2. Se o terreno for de 100 m2, a cons-
trução não poderá exceder a 120 m2. 

Segundo o secretário da Semurb, 
� iago Mesquita, com a votação do 
Plano Diretor no Legislativo essas 
amarras cairão, mas de uma maneira 
racional, levando em conta a infra-
estrutura urbana no bairro como a 
drenagem, pavimentação e, sobretu-
do, esgotamento sanitário apontado 
pela Caern. 

Com a nova proposta, as edi� ca-
ções poderão chegar até 140 metros 
ou 43 andares, com a entrada em 
funcionamento da Estação de Tra-
tamento de Esgotos (ETE) Jaguaribe.

Além disso, outra grande mudan-
ça na região introduzida pelo Plano 
Diretor são os eixos estruturantes, 
onde passam os transportes cole-
tivos de� nidos pela STTU e que ao 
longo das quadras adjacentes terão 
um Coe� ciente de Aproveitamento 

maior, ou seja, mais construção de 
interesse social permitida. 

Para o engenheiro e consultor 
Wilson Cardoso, que acompanhou 
o debate de todos os planos de Natal, 
trata-se de um ganho social signi� ca-
tivo, pois atrairá para a Zona Norte 
pessoas de todas as regiões de Natal 
pela facilidade de morar próximos ao 
transporte, em uma região com gran-
de potencial de qualidade de vida. 

“O mesmo se aplica a quem for 
morar perto das estações ferroviá-
rias, que terão também um aumento 
de Coe� ciente de Aproveitamento, 
especialmente nos lotes próximos 
às estações, transformando-se num 
grande atrativo para essa região da 
cidade”, acrescenta. 

Com relação à Redinha, a grande 
novidade do Plano Diretor está nas 
ARTP (Áreas Especiais de Interesse 
Turístico e Paisagístico), onde pode-
rão ser construídos prédios de até 30 
metros de altura ou 10 andares. 

O presidente da Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, destaca que essas 
mudanças irão fomentar o turismo 
na Redinha. “Certamente haverá um 
ambiente mais favorável para atra-
ção de novos empreendimentos, co-
mo pousadas, hotéis, bares e restau-
rantes, gerando empregos e também 
atraindo visitantes e natalenses para 
desfrutar as belezas daquela região 
da nossa cidade”, a� rmou. 

A prefeitura de Natal empreen-
derá ali um moderno complexo de 
mercado e a ideia é que novas obras 
urbanísticas acompanhem essa me-
lhoria. E essas mudanças nos gabari-
tos da Redinha não se darão apenas 
à beira mar, mas também no interior 
do bairro, trazendo desenvolvimento 

econômico para toda a região. 
O secretário � iago Mesquita, da 

Semurb, lembra que hoje na Redinha 
só se pode edi� car até dois andares 
com 7,5 metros de altura. “A proposta 
que chegou à Câmara eleva a possi-
bilidade de edi� cações na orla e no 
bairro da para 30 metros ou até 10 
andares. Essa é a principal mudança 
na Zona de Interesse Turístico 4”, ele 
salienta. 

Com 350 mil habitantes, a Zona 
Norte de Natal é a região administra-
tiva que mais cresce na Capital. Com 
a entrada em operação da Estação 
de Tratamento de Esgotos Jaguaribe 
as possibilidades de crescimento or-
denado serão ampliadas, pois a ETE 
terá capacidade de tratar o esgoto de 
850 mil pessoas. 

A Ponte Newton Navarro, inau-
gurada em meados de 2007, foi um 
marco para a cidade que aguardava 
ansiosamente por essa revisão do 
Plano Diretor de Natal, pois permitiu 
que o local recebesse mais investi-
mentos, sobretudo na economia, 
como o setor imobiliário e serviços. 

Para o engenheiro civil Henrique 
Santana, mestre e doutor da UFRN 
em Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano, com ênfase na legislação ur-
banística, essa revisão vai pagar uma 
dívida antiga com a Zona Norte de 
maneira geral e com a Redinha, par-
ticularmente. 

“Agora, com a revisão, não se zo-
neia mais a cidade segundo critérios 
abstratos e sim a partir da efetiva 
drenagem de esgoto até tantos ha-
bitantes por unidade que determina 
o coe� ciente de aproveitamento do 
bairro”, acrescenta.  

Com isso, segundo ele, alterou-se 

radicalmente a visão que a cidade 
tinha da infraestrutura nos bairros, 
que agora passa a funcionar correta-
mente a partir dos eixos estruturan-
tes. Ou seja, ruas e avenidas que re-
sumem a mobilidade, esgotamento 
sanitário, a energia e oferta de água 
local. 

“No caso da Zona Norte e Redi-
nha, o adensamento que antes era 
de 1.2, dependendo da bacia onde o 
terreno se encontra, poderá chegar a 
5.0, ou seja, num terreno de mil me-
tros quadrados se poderão construir 
o equivalente a cinco mil metros qua-
drados”, ressalta.  

Outra vantagem será no gabarito, 
que para toda Natal passa a ser de 
140 metros. Para a Redinha, especi-
� camente, isso foi uma revolução 
porque o bairro tem limitações re-
ferentes a ARTP (Áreas Especiais de 
Interesse Turístico e Paisagístico).  

“Naquela região, foi de� nido pela  
revisão do Plano Diretor um gabari-
to de 30 metros que,  num pé direito 
médio de 3 m, poderá abrigar até 10 
pavimentos e isto é uma revolução”, 
a� rma. 

Ele alerta, no entanto, para a 
expectativa   gerada em torno dos 
resultados estruturais, arquitetôni-
cos, ambientais e sociais de Natal do 
Plano Diretor.

“O processo de revisão, um dos 
mais participativos e democráticos 
de que se tem notícia, preservou to-
das as ZPAs (Zonas de Processamen-
to Ambientais) e as demais áreas de 
fragilidade. O que estava preservado 
se manteve. Mas ele não resolverá os 
nossos problemas sócio-econômi-
cos. Apenas deixará de atrapalhar as 
soluções”, resume.

Zona Norte se prepara para crescer 
com o novo Plano Diretor de Natal

EXPANSÃO | Com os avanços 
previsto na proposta do novo 
Plano, a região que mais 
cresce na cidade já entrou 
em contagem regressiva 
para se desenvolver 
em sintonia com sua 
enorme importância sócio-
econômica 

Certamente haverá um 
ambiente mais favorável 
para atração de novos 
empreendimentos, como 
pousadas, hotéis, bares 
e restaurantes, gerando 
empregos e também 
atraindo visitantes e 
natalenses para desfrutar 
as belezas daquela 
região da nossa cidade”

“

MARCELO QUEIROZ
PRES. DA FECOMÉRCIO RN

Com relação à Redinha, a grande novidade do 
Plano Diretor está nas ARTP (Áreas Especiais de 
Interesse Turístico e Paisagístico), onde poderão 
ser construídos prédios de até 30 metros de 
altura ou 10 andares. 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Após a abertura do leilão 
do 5G, nesta quinta-feira 4, o 
ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, a� rmou que a 
tecnologia deve promover um 
acréscimo do Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro nos pró-
ximos anos.

“Isso é uma entrega do go-
verno federal muito relevante 
que vai ser um legado que nós 
estaremos deixando para o 

Brasil para os próximos 10, 15 
anos. Teremos um aumento 
do PIB nacional nos próximos 
anos devido ao 5G”, a� rmou, 
de acordo com Metrópoles. 
Segundo ele, só o agronegócio, 

responsável por 26% do PIB do 
Brasil, tem uma previsão de 
crescimento de 10% com a tec-
nologia do 5G.

“Então, só isso aí estamos 
falando de um aumento de PIB 

de 2%, um acréscimo do PIB de 
2% nos próximos anos. É muito 
mais do que um aumento de 
velocidade, o 5G vai colocar o 
Brasil na era da economia digi-
tal mundial”, declarou Faria.

Leilão do 5G: operadoras Claro, Vivo 
e TIM arrematam faixa de 3,5 GHz
NORMA | Direito de 
exploração das faixas, pelas 
operadoras vencedoras, 
será de até 20 anos

As operadoras Claro, Vivo e 
TIM arremataram três lotes 
na faixa de 3,5 GHz, o prin-

cipal do leilão da tecnologia móvel 
5G, realizado nesta quinta-feira 4 
pela Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel). A Winity II 
Telecom levou a frequência de 700 
MHz, e como é uma empresa ainda 
não detentora de faixa de radio-
frequência, o Brasil terá uma nova 
operadora móvel com abrangência 
nacional.

O leilão deve terminar nesta 
sexta-feira 5. Ainda serão analisa-
das as propostas para as faixas de 
2,3 GHz e de 26 GHz.

As frequências têm � nalidades 
especí� cas e em cada faixa as em-
presas dão os lances em lotes dife-
rentes. Os lances vencedores na fai-
xa de 3,5 GHz foram: R$ 338 milhões 

(ágio de 5,18%, valor acima do míni-
mo previsto no edital) da operadora 
Claro para o lote B1; R$ 420 milhões 
(ágio de 30,69%) da Vivo para o lote 
B2; e R$ 351 milhões (ágio de 9,22%) 
da TIM para o lote B3.

O edital previa ainda um quarto 
lote na faixa de 3,5 GHz, com abran-
gência nacional, mas não houve 
lance. O direito de exploração das 
faixas será de até 20 anos.

As empresas vencedoras, de 
acordo com a Agência Brasil, têm 
compromissos de investimento 
de� nidos pelo Ministério das Co-
municações e aprovadas pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU) 
e pela Anatel. O objetivo das con-
trapartidas é sanar as de� ciências 
de infraestrutura, modernizar as 
tecnologias de redes e massi� car o 
acesso a serviços de telecomunica-
ções do país.

Entre os compromissos estão 
migrar o sinal da TV parabólica 
para liberar a faixa de 3,5GHz para 
o 5G, arcando com os custos; cons-
truir uma rede privativa de comu-
nicação para a administração fede-

ral; instalar rede de � bra óptica, via 
� uvial, na Região Amazônica; levar 
� bra óptica para o interior do país; 
e disponibilizar o 5G em todos as 
capitais até julho de 2022.

A Winity II Telecom ofereceu 
o maior lance, R$ 1,427 bilhão na 
primeira faixa a ser leiloada, de 700 
MHz, de abrangência nacional. O 
valor pago é 805% superior ao mí-
nimo exigido.

A operadora tem direito à ex-
ploração do serviço por 20 anos, 
que pode ser prorrogado, e prevê 
o cumprimento da obrigação de 
construir infraestrutura de cober-
tura 4G em 625 localidades do país 
que não têm acesso à internet e em 
31 mil quilômetros de rodovias fe-
derais.

O 5G é uma nova tecnologia que 
amplia a velocidade da conexão 
móvel e reduz a latência, permi-
tindo novos serviços com conexão 
com segurança e estabilidade, que 
abrem espaço para o uso de novos 
serviços em diversas áreas, como 
indústria, saúde, agricultura e na 
produção e difusão de conteúdos.

O leilão tem valor de arrecada-
ção total previsto de cerca de R$ 50 
bilhões, caso todos os lotes sejam 
arrematados. Desse total, R$ 10 

bilhões serão em outorgas para o 
governo e os outros R$ 40 bilhões 
serão utilizados pelas empresas nas 
obrigações estabelecidas.

Fábio Faria afirma que 5G vai gerar acréscimo de 2% no PIB

A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Gema Produções
A pedido dos fre-

quentadores da Gema 
Produções, seu diretor 
Miel nos contrata, Gru-
po Requebra e o Rei do 
Brega Luiz Almir, para 
um grande show das 20 
às 23 horas, no próximo 
dia 27, último sábado de 
novembro. O ambiente 
dispõe de ar-condicio-
nado, excelente bar/
restaurante, clientela 
selecionada, apenas 20 
mesas, um lindo palco 
todo em vidro, ilumi-
nação de primeira qualidade. Interessados procurar Miel (84) 
98873-9901. Con� rmadas presenças de Jerônimo e Walquiria do 
Hapvendas; Alex Viana do Agora RN, Sérgio Costa e Lugo Dias 
96FM, Luduvina e família, Carlinhos diretor da BandNatal. Você 
é nosso convidado. Será uma noite inesquecível, revivendo Regi-
naldo Rossi, Altemar Dutra, Agnaldo Timóteo, Alcione, Moacir 
Franco, etc…

Um homem para dizer o que 
pensa, é preciso pensar

De maneira amadora e impensada, o 
deputado federal General Girão será pro-
cessado pelo pré-candidato a presidente 
da República (Governador do RS), que 
teve a coragem de assumir a sua homos-
sexualidade perante todo o país e que, 
vindo ao RN, Eduardo Leite foi de manei-
ra homofóbica debochado pelo General 
Girão de “Eduardo Leite Moça”. Este não 
é o comportamento de um representante 
do povo e agride de maneiras grosseiras 
pessoas todos os gêneros. Esta briga vai 
longe. 

Reunião
A querida amiga, irmã, Luduvina e fa-

mília � zeram uma bela reunião com mais 
de 50 amigos de vários bairros da Zona 
Norte, Bairro Nordeste, Quintas, onde fui 
convidado e � quei orgulhoso, com cari-
nho das pessoas todas me incentivando 
a uma pré-candidatura a deputado esta-
dual pelo Republicanos, ao lado do jovem 

e competente Victor Hugo, Zona Norte, 
Natal  e Grande Natal estão sentido com 
a perversidade, malvadeza, a tomada dos 
recursos “Fundo Partidário” que tinha 
direito, ou seja, um trabalho organizado 
para me tirarem da Câmara Municipal, 
prejudicando não só a mim, mas tam-
bém aos relevantes serviços que sempre 
prestei nas comunidades carentes. Con-
fesso que me senti entusiasmado com o 
calor e a energia não dos que me aban-
donaram por ter perdido o cargo publico, 
mas pelas pessoas verdadeiras que me 
têm como verdadeiro lutador das causas 
popular. Deus no comando!!

SEMSUR
Assim como cobramos serviços pa-

ra população, também agradecemos 
quando somos atendidos, parabenizo a 
Semsur pelo excelente trabalho feito nos 
cemitérios de Natal,  que receberam no 
dia de � nados mais de 60 mil pessoas. Pa-
rabéns ao secretário Irapõa e todos que 
fazem a Semsur.

Carnatal
O presidente do bloco mais popular 

da Redinha, “Seu Boga”, o amigo Sally 
com diretor Castelo Casado e demais 
membros da diretoria já têm como cer-
to o ponto de apoio do bloco no grande 
espaço Nana Banana. O bloco “Seu Boga” 
espera dois mil foliões, mas antecipa que 
será exigido o cartão de vacinação para 
que todos os foliões tenham certeza de 
um carnaval com saúde. Estaremos pre-
sentes.

Absorventes
Depois de uma grande luta, das co-

munidades carentes e  deste velho jor-
nalista/comunicador, junto à governa-
dora Fátima, ela autorizou a distribuição 
gratuita de absorventes para mulheres 
em situação de vulnerabilidade social, 
moradoras de ruas, estudantes da rede 
públicas cadastradas no CAD-Único, 
mulheres presas e adolescente com me-
didas socioeducativas.

DIVULGAÇÃO

Luiz Almir

REPRODUÇÃO

Ministro Fábio Faria: “Legado que nós estaremos deixando para o Brasil”
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Uma série de assaltos foram 
registrados na zona Oeste de 
Natal durante a madrugada 

desta quinta-feira 4. De acordo com a 
polícia, um dos criminosos envolvidos 
estava vestido de gari. Duas motos 
foram levadas e os suspeitos fugiram.

Os crimes aconteceram nos bair-
ros de Felipe Camarão e Cidade Nova. 
Uma moto vermelha foi recuperada 
pela polícia após os bandidos a aban-
donarem.

Ambas as motos tiveram seus 
donos identi� cados, mas o segundo 
veículo não foi localizado pela PM.

Drogas
Policiais civis do 2° Distrito Poli-

cial (2°DP) de Parnamirim, com apoio 
do Batalhão de Polícia de Choque 
(BPChoque), prenderam, nesta quar-
ta-feira 3, Joatan Pereira dos Santos, 52 
anos, e Suely Candido de Oliveira, 54 
anos. Eles foram detidos em � agran-
te, no bairro de Nova Parnamirim, 
pela suspeita da prática dos crimes de 
trá� co de drogas e associação com o 
trá� co.

No local da ação, funcionava uma 
pequena conveniência, servindo de 
fachada para o crime de comercializa-

ção de drogas. O local já estava sendo 
investigado e, após monitoramento, 
policiais presenciaram os entorpe-
centes sendo comercializados a várias 
pessoas que procuravam a conve-
niência para comprá-los; diante da 
ação criminosa, uma abordagem foi 
realizada.

No momento da abordagem, 
as pessoas que estavam no local fu-
giram. O casal, que mantinha uma 
grade na entrada do comércio, man-
teve-a fechada para ganhar tempo e 
para que a suspeita pudesse disper-
sar a droga em uma área de mata, 
por trás do estabelecimento. Dentro 
do prédio, foram localizadas porções 
de drogas já embaladas e prontas 
para venda, tabletes de maconha, 
porções de cocaína, balança de pre-
cisão, dinheiro em espécie e máquina 
de cartão.

O BPCHOQUE foi acionado e, 
com a ajuda de um cão farejador, foi 
possível localizar mais drogas na área 
externa do imóvel. Joatan Pereira e 
Suely Candido foram levados até a de-
legacia para autuação em � agrante e, 
em seguida, foram encaminhados ao 
sistema prisional, onde permanece-
rão à disposição da Justiça.

Secretário destaca ações 
socioeducativas entre presos

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
O recado da Assembleia Legislativa ao Governo Fátima

Engana-se quem pensa que 
apenas a turma da oposição an-
da insatisfeita com a postura da 
articulação do Governo Fátima 
Bezerra (PT) junto ao Poder Le-
gislativo. Em pronunciamentos, 
vários deputados questionaram 
quanto ao pagamento de emen-
das parlamentares. O coro era 
que o Governo não vem cumprindo com os compro-
missos � rmados, e vem prejudicado os investimentos 
nos municípios potiguares.

O deputado Gustavo Carvalho, do PSDB, reco-
nheceu que o líder do Governo na Assembleia, depu-
tado Francisco do PT, tem se esforçado, mas o Gover-
no segue faltando com o respeito e continua sem dar 
expectativas. Quem segura com mãos de ferro hoje 
as emendas parlamentares é o chefe da Casa Civil, 
Raimundo Alves, que é petista do núcleo político de 
Fátima. Os secretários Fernando Mineiro (Projetos) 
e Aldemir Freire (Seplan) também colaboram com o 

núcleo. 
Presidindo a sessão, o depu-

tado Ezequiel Ferreira (PSDB) 
apoiou o pleito dos deputados. 
“As emendas parlamentares são 
instrumentos do parlamento 
para melhorar a vida do cida-
dão nos 167 municípios do RN. 
Portanto, � ca aqui também o 

meu apelo ao Governo do Estado na expectativa do 
cumprimento dos seus compromissos para que nós 
deputados também possamos honrar com os nossos 
junto aos municípios potiguares”, disse o presidente 
da Assembleia.

Vários deputados da bancada governista também 
reclamam da posição da Casa Civil. Muitos falam nos 
bastidores e evitam de público a reclamação. Fátima 
foi deputada estadual, federal e senadora e também 
reclamava quando não saíam seus pleitos. Agora, ela 
precisa chamar a atenção do núcleo político e fazer 
acontecer. 

Solidariedade
Afoito sobre o não pagamento das 

emendas parlamentares por parte do 
Governo, o deputado Kelps Lima disse 
que era uma retaliação à CPI da Covid.  
“Não tenho dúvida alguma. A governado-
ra, através do líder do Governo na Casa, 
pediu aos deputados que enviassem as 
suas prioridades a serem pagas – e ele foi 
inclusive muito correto nas conversas co-
nosco. Acontece que o Governo desmora-
liza a sua liderança no momento em que 
fez com que ele empenhasse a sua palavra 
sem que fosse cumprida”, disse Kelps.

Calote 
A quem realmente interessa a pre-

sença do secretário Cipriano Maia ainda 
na Sesap/RN? Só reclamações no inte-
rior e na capital. Tem o caso de potigua-
res que aguardam na � la por exames de 
cateterismo. O serviço está prejudicado 
porque a pasta de Cipriano tem uma 
dívida de cerca de R$ 18 milhões com o 
Hospital Rio Grande. E o atraso no paga-
mento da Cooperativa de Anestesistas, 

por parte da Secretaria Estadual de Saú-
de (Sesap RN). Sem falar nas longas � las 
de pessoas à espera de exames ou ambu-
lância, inclusive com casos de fratura no 
fêmur. 

Efeito 
O prefeito Álvaro Dias (PSDB) fez uma 

reunião com a bancada aliada no Palácio 
Felipe Camarão. No encontro de quarta-
-feira, ausência do presidente da Casa, 
Paulinho Freire (PDT). A exoneração do 
articular Naelson Borja ainda repercute 
nas hostes municipais. Naelson anda 
dando expediente na Prefeitura do Natal 
e há uma expectativa para sua nomeação.

União?
A deputada federal Carla Dickson 

analisa o convite do presidente da União 
Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), ao 
novo partido. Carla, que está no exercí-
cio do cargo é evangélica, médica e tem 
feito um trabalho muito grande sem di-
vulgação. Ela é tida como uma política 
em ascensão.

REPRODUÇÃO

EDUCAÇÃO| Cerca de 700 
presos estudam, atualmente, 
no sistema penitenciário do 
Rio Grande do Norte

O titular da Secretaria de 
Estado da Administração 
Penitenciária, Pedro Florên-

cio, comemora as ações e medidas 
socioeducativas para reabilitar de-
tentos do sistema prisional do Rio 
Grande do Norte. No comando da 
pasta desde março de 2019, o ama-
zonense de 61 anos revelou os desa-
� os do início da sua gestão: “Antes 
de chegarmos, o Rio Grande do No-
te era o último estado da federação 
em trabalho e educação no sistema 
prisional, então tivemos que iniciar 
um trabalho de convencer os servi-
dores que era necessário levar edu-
cação e capacitação pro� ssional aos 
presos.”

Pedro Florêncio acrescenta: “O 
sistema prisional não passa só por 
manter o prisioneiro preso, mas 
passa principalmente por levar as 
ações que a lei determina, como 
educação, capacitação pro� ssional, 
assistência religiosa (capelania), as-
sistência médica e odontológica, e 
claro, manter a disciplina e a ordem. 
Sem isso, nenhuma das ações que 
implementamos pode acontecer.”

Segundo informações da SEAP, 
existem cerca de 700 prisioneiros 
estudando o ensino fundamental 
ou o ensino médio nas 17 unidades 
prisionais do estado. Além disso, 

mais de trinta presos fazem o ensi-
no à distância em instituições como 
o IFRN e a Ufersa.

Sobre a empregabilidade para 
detentos, Pedro Florêncio revela 
ações que bene� ciaram cerca de 
1.500 deles: “Nós � zemos um con-
vênio com o Senai e oportunizamos 
mais de 12 cursos de capacitação 
pro� ssional para os presos, que ga-
nham um certi� cado de conclusão.” 
Os cursos oferecidos variam de pa-
deiro a pintor.

Com relação aos serviços de de-
tentos em hospitais, o que tem ocor-
rido, o secretário também destaca o 
valor dessas ações: “Uma coisa é o 
preso limpar e capinar o terreno de 
uma cadeia, outra coisa é o limpar 
e fazer a manutenção de hospital, 
onde pessoas da sociedade, fami-
liares e amigos dele são internados. 

Eles estarão limpando e capinando 
um lugar onde as pessoas que eles 
agrediram no crime vão estar sendo 
bene� ciadas. O valor social disso 
não se pode medir. O preso se sente 
gente, e sente que está fazendo algo 
de valor, tendo a compreensão da 
importância do trabalho que está 
fazendo.”

O secretário ainda defendeu a 
participação de empresas privadas 
no processo de reabilitação dos pre-
sos: “O Estado conta com a parceria 
da sociedade civil na ressocialização 
dos presos, porque a responsabilida-
de sobre a segurança pública é de to-
dos. Se eu, um empresário, dou uma 
vaga de emprego a um reabilitado, 
eu estou contribuindo, fazendo com 
que aquela pessoa não volte a prati-
car um crime de novo. É um assalto 
ou roubo que está sendo evitado.”

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Secretário Pedro Florêncio defende participação de empresas privadas

Material apreendido pelos policiais civis e do Batalhão de Choque (BPChoque)

SUJEIRA

Bandido usa roupa de gari 
para assaltar em Natal
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTAÇÃO (LI) 

 
PACIFIC HYDRO ENERGIA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ: 05.117.355/0001-89, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação nº 2021-160604/TEC/LI-0031, com validade até 29/10/2025, em favor do 
empreendimento COMPLEXO EÓLICO PARAÍSO FAROL, localizado na Rodovia RN 064, Zona Rural do 
Município de Touros/RN. 

Leandro Ribeiro Alves da Silva 
Representante Legal 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-158465/TEC/RLO-0046, com prazo de validade até 28/10/2024, em favor de 1 

(um) poço petrolífero de códigos: 7-LV-0047D-RN: 9.378.744,37 mN; 659.854,80 mE, com produção escoada para a Estação 
Coletora e Compressora de Livramento (ECC) LV (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161065/TEC/RLO-0443, com prazo de validade até 28/10/2024, em favor de 1 
(um) poço petrolífero de códigos: 7-RFQ-0043-ARN: 9.396.337,34 mN; 641.159,00 mE, com produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora Central (ECC) RFQ (9.396.723,00 mN; 641.350,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Riacho da Forquilha (RFQ), Apodi/RN 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161091/TEC/RLO-0459, com prazo de validade até 28/10/2024, em favor de 1 
(um) poço petrolífero de código: 7-BAL-0074A-RN: 9.406.459,90 mN; 651.363,90 mE, com produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) BAL-A (9.405.926,49 mN; 651.785,71 mE).Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão 
(BAL), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-165189/TEC/RLO-0742, com prazo de validade até 28/11/2024, em favor de 1 
(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código: 7-UPN-0037-RN: 9.392.681,90 mN; 694.215,40 mE, com 881,59 
metros, produção escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) UPN-A (9.392.765,00 mN; 694.654,00 
mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Upanema (UPN), Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-152931/TEC/RLS-0250, com prazo de validade até 29/10/2024, em favor de 1 
(um) acesso ao poço petrolífero de código: 7-RFQ-0043A-RN: 9.396.367,34 mN; 641.159,00 mE. INÍCIO (9.396.367,00 mN; 
641.096,00 mE); TÉRMINO (9.396.372,60 mN; 640.816,62 mE), com 279,78 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de 
Riacho da Forquilha (RFQ), Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-166865/TEC/RLO-0904, com prazo de validade até 21/12/2024, em favor de 1 
(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código: 7-LV-0034-RN: 9.378.777,90 mN; 661.715,69 mE, com 1.961,53 
metros, e produção escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC) Livramento (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). 
Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-158468/TEC/RLO-0048, com prazo de validade até 29/10/2024, em favor de 1 
(um) poço petrolífero de códigos: 7-CAC-0027DA-RN: 9.380.026,00 mN; 666.202,00 mE, com produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC) de Livramento (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Cachoeirinha (CAC), Município de Caraúbas/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 
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FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 
CNPJ 08.429.821/0001-50 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAIS ORDINÁRIAS 

 
Fica convocado o Conselho de Representantes da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DO RN para reunirem-se em assembleias gerais ordinárias, tendo como local a sua sede, situada à Av. 
Nevaldo Rocha, 576, Quintas, Natal/RN, às 08h00min do dia 24/11/2021, com a presença mínima de 2/3 do 
total de filiados em dia, ou em segunda convocação às 08h30min do mesmo dia, com o número mínimo de 
50% dos membros para deliberarem sobre: a) apreciação e aprovação de contas do exercício de 2020. No 
mesmo dia e local, convoca-se o mesmo conselho, com os mesmos critérios de quórum, em primeira 
convocação às 09h00min ou em segunda convocação às 09h30min, para deliberarem sobre: a) Apresentação 
e aprovação da proposta orçamentária para o exercício de 2022. Natal/RN, 04/11/2021. Joaquim Bezerra de 
Menezes Neto – Presidente.  

 
2x4 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 7º andar - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 
 

A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, 
na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, 
pelo presente, fica CITADO(A) PLANAGEM SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL NORTE SUL LTDA - ME, CNPJ: 
08.764.699/0001-78, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os 
atos e termos da Ação de MONITÓRIA (40) nº 0829248-17.2019.8.20.5001, proposta por SOTREQ S/A contra 
PLANAGEM SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL NORTE SUL LTDA - ME, cuja cópia da petição inicial encontra-se à 
disposição dos interessados na Secretaria deste Juízo, para, querendo, APRESENTAR A DEFESA QUE TIVER, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o fazendo dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos por 
verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (art. 344, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado 
curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande 
do Norte, aos 13/10/2021. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar Técnico, digitei e vai assinado pela MMª. Juíza. 
 

Daniella Paraiso Guedes Pereira 
Juíza de Direito - 3ª. Vara Cível 

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06) 
 

                                Assinado eletronicamente por: DANIELLA PARAISO GUEDES PEREIRA - 25/10/2021 09:01:25, DANIELLA PARAISO GUEDES PEREIRA - 25/10/2021 09:01:17 
                                https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102509012497600000070952708 
                                Número do documento: 21102509012497600000070952708 

Num. 74432008 - Pág. 1 
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SINDICATO PATRONAL DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTO E EMPRESAS DE 

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SIPCERN 
Rua Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-380 – Natal/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente do SIPCERN, com fundamento no Art. 17 do Estatuto Social, convoca seus Associados e todos os 
Síndicos do RN, para a Assembleia Geral Extraordinária – AGE a ser realizada no dia 17 de Novembro de 2021, 
quarta-feira, em primeira convocação às 19:00 horas com a presença de metade mais um dos Associados, e em 
segunda convocação, às 19:30 horas, com qualquer número de Associados, em sua sede social na Rua Sérgio Severo, 
1161, Lagoa Nova, CEP 59063-380, entrada pela Rua São José, 2006, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 
IMPORTANTE: Em virtude das recomendações de combate à pandemia do corona vírus, a assembleia será 
realizada virtualmente, utilizando o aplicativo ZOOM, e mensagens por e-mail para coleta de assinaturas dos 
participantes, com uso do sistema da https://www.clicksign.com/. 
1. Considerando o não reajuste de taxas ordinárias para feitura dos orçamentos anuais, como também aumento da 
inadimplência dos condomínios em geral, o que implicou em degradação das condições econômicas dos condomínios 
em virtude da pandemia, estabelecer prioridade nos seguintes parâmetros para negociar as CCTs 2022: 
a) Manutenção dos empregos dos trabalhadores; 
b) Inclusão da telemedicina no benefício social existente nas CCTs; 
c) Índice de reajuste mínimo para os pisos salariais; 
d) Índice de reajuste mínimo para os auxílios alimentação. 
2. Aprovação do RENOPIS - Regime Especial de Normas e Piso Salarial do SIPCERN; 
3. Aprovação de outorga de poderes para o Presidente do SIPCERN representar a categoria e realizar as negociações 
da CCT 2022 com SINDRATEC/RN-FENATEC, SINDBOC/RN e SINDSEGUR/RN; 
4. Assuntos diversos. 

Natal/RN, 05 de novembro de 2021. 
 

Luiz Valério Dutra Filho 
Presidente 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS)  
 

TORRES DE SÃO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A, 13.336.491/0001-98, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Nº 2020-
153127/TEC/RLS-0219, com prazo de validade até 01/11/2027, em favor do empreendimento Central 
Geradora Eólica União doa Ventos IV, localizada em Fazenda Canto da Ilha de Cima, s/n, Zona Rural do 
Município de Pedra Grande/RN.  
 

Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael de Campos  
Gerente 

 
 

Com a retomada da econo-
mia, a partir da minimiza-
ção do cenário de pandemia 

causado pela covid-19, o mercado 
imobiliário volta a dar sinal de 
aquecimento, com o aumento da 
procura por aquisição de imóveis. 
Diante dessa realidade já está con-
� rmada para a esta sexta-feira 5  a 
abertura do “Salão Imobiliário da 
Caio”, idealizado pelo empresário 
Caio Fernandes, que reunirá no 
Natal Shopping um pool de cons-
trutoras, com ofertas de imóveis 
para o consumidor � nal, com per-
� l econômico variado.

Já con� rmaram presença no 
evento construtoras tradicionais 
como a Constel, Ramalho Moreira, 
Moura Dubeux, Ecomax, Empre-
endimento Laura Comfort, Es-
quadros, Cima, RRA, IBR e Monte 
Neto. De uma forma geral, o Salão 
Imobiliário, além da variedade de 
imóveis, tem como um dos atra-
tivos o fato de que muitos dos 
produtos vão ser comercializados 
com valores de metro quadrado 
praticados antes do advento da 
pandemia.

O Salão, no entanto, não se li-
mitará a expor apenas apartamen-
tos e casas urbanas, mas também 
imóveis para segunda residência 

em Pirangi e Cotovelo, e ainda áre-
as nobres em destinos turísticos 
que estão em evidência, como São 
Miguel do Gostoso e Serra de São 
Bento, por exemplo.

Caio Fernandes lembra que o 
momento é propício para os ne-
gócios do setor, já que o consumi-
dor � cou, ao longo da pandemia, 
com suas reservas � nanceiras 
alojadas em investimentos pouco 
rentáveis e que agora têm a opor-
tunidade de se capitalizar através 
da aquisição de imóveis. Para ele, 
a compra de imóveis é a forma 
mais segura de assegurar rentabi-
lidade de capital em curto espaço 
de tempo.

Um detalhe que chama aten-
ção no planejamento do Salão 
Imobiliário é  o mix de produtos, 
que envolve imóveis de dois quar-
tos até os que são considerados de 
alto padrão.

Os frequentadores do Salão 
vão poder ver as opções de imó-
veis através dos corredores do 
shopping, por onde serão mon-
tados os estantes das empre-
sas participantes, que também 
devem oferecer ao comprador 
� nanciamento direto ou através 
de bancos da preferência de cada 
cliente.

Retomada da economia: 
Caio Fernandes abre Salão 
Imobiliário no Natal Shopping
OPORTUNIDADES | Mix de 
produtos envolve imóveis de 
dois quartos até os que são 
considerados de alto padrão

DIVULGAÇÃO

Empresário Caio Fernandes, idealizador do Salão, reforça que o momento é propício para os negócios do setor



Geral •Natal, sexta-feira, 5 de novembro de 2021 11

Em mais um passo para conso-
lidar o novo marco do sanea-
mento básico no Rio Grande 

do Norte, foi instalado o� cialmente 
nessa quarta-feira 3 a Microrregião 
de Água e Esgoto Litoral-Seridó 
(MRAE II), eleitos os integrantes do 
Comitê Técnico e indicado o secre-
tário-geral que vão conduzir os tra-
balhos futuros do colegiado na bus-
ca pela universalização dos serviços 
de fornecimento de água potável e 
coleta de esgotos. A MRAE II reú-
ne 96 municípios, entre eles os da 
Grande Natal, e aproximadamente 
dois terços da população do Estado. 
Na quinta-feira 4, foi instalada a Mi-
crorregião Central-Oeste.

A meta prevista no marco regu-
latório é alcançar a universalização 
dos serviços de saneamento básico 
até 2033, garantindo que 99% da 
população brasileira tenha acesso à 
água potável e 90% ao tratamento e 
à coleta e tratamento de esgoto.

O vice-governador Antenor 
Roberto, que conduziu os traba-
lhos, lembrou que as microrregiões 
foram de� nidas com base em duas 
premissas — atender a toda a po-
pulação sem impactar tanto nas 
tarifas, e melhorar a qualidade do 
serviço, tendo como preocupação a 
proteção dos pequenos municípios.

“O governo do Estado, preo-
cupado com a possibilidade de os 
pequenos serem prejudicados pelo 
novo modelo, e levando em conta os 
custos operacionais, os investimen-

tos necessários e as tarifas futuras, 
fez a mediação no sentido de que os 
municípios com maior poder eco-
nômico, de forma colegiada e por 
meio do princípio da solidariedade, 
viabilizem os novos contratos sem 
prejuízo dos pequenos, que teriam 
di� culdades de atingir, sozinhos, as 
metas de fornecimento de água e 
exploração dos serviços de esgoto”, 
disse o vice-governador Antenor 
Roberto.

Durante a assembleia, o asses-
sor especial da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh), Sérgio Pinheiro, 
fez uma apresentação esclarecendo 
dúvidas e detalhando a estrutura 
física e de governança das microrre-
giões. O Comitê Técnico é formado 
por três representantes do Governo 
do Estado, oito dos municípios e 
um de universidade. O Colegiado 
Microrregional é formado pelo pre-
feito de cada município e pelo chefe 
do executivo estadual. O Conselho 
Participativo é constituído por três 
representantes da sociedade civil 
do Estado, quatro da sociedade civil 
do colegiado microrregional e qua-
tro escolhidos em conferência de 
saneamento. O secretário-geral é in-
dicado pelo colegiado microrregio-
nal dentre os membros do Comitê 
Técnico. Ele é o representante legal 
da microrregião.

No processo de criação das mi-
crorregiões, a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos (Semarh), considerou cri-
térios técnicos, como viabilidade 
econômico/� nanceira dos blocos, 
integração entre os componentes 
de cada região, delimitação das ba-
cias hidrográ� cas, divisão da infra-
estrutura operacional dos serviços 
de água e esgotamento sanitário, in-
tegração da infraestrutura hídrica, 
tendo como base a infraestrutura 
existente e projetada, entre outras 
variantes.

Microrregião de água e esgoto 
Litoral-Seridó é instalada no RN
SERVIÇO | Meta prevista no marco regulatório é alcançar a universalização dos serviços de 
saneamento básico até 2033, garantindo que 99% da população tenha água potável

O governo do Estado fez 
a mediação no sentido 
de que os municípios 
com maior poder 
econômico viabilizem 
os novos contratos sem 
prejuízo dos pequenos, 
que teriam dificuldades 
de atingir as metas de 
fornecimento de água e 
exploração dos serviços 
de esgoto”

“

ANTENOR ROBERTO
VICE-GOVERNADOR DO RN

Antenor Roberto: microrregiões foram defi nidas para atender a toda a população sem impactar tanto nas tarifas

SANDRO MENEZES/ASSECOM

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0029-03, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Instalação (LI) 
com prazo de validade até 28/10/2025, em favor de projeto de agricultura irrigada, localizado na Fazenda 
Paulicéia, S/N, CEP 59.649-899, Zona Rural, Mossoró/RN. 
 

Carlo Porro 
CEO 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0031-28, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia (LP) com 
prazo de validade até 28/10/2023, em favor da atividade de agricultura irrigada, localizada na Fazenda São 
Sabino, S/N, CEP 59.700-000, Zona Rural, Apodi/RN. 
 

Carlo Porro 
CEO 

 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS)  

 
CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A, 13.336.397/0001-39, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Nº 2020-
157442/TEC/RLS-0396, com prazo de validade até 03/11/2027, em favor do empreendimento Central 
Geradora Eólica União doa Ventos VI, localizada em Zona Rural do Município de Pedra Grande/RN. 
 

Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael de Campos 
Gerente 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

COSTA & FILHOS RECICLAGEM E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA, sob CNPJ nº 
02.863.360/0001-42, torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
– SEMURB/SGA a Renovação da Licença Simplificada (RLS), para atividades de Aterro de Resíduos da 
Construção Civil e material de poda vegetal, localizada no Loteamento Vila São Jorge, Quadra 34, Lote 
1350, Guajiru, São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

 João Vitor Maldonado Nunes Costa 
Representante legal 

 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
22ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 - Tel: 3673-8516 
 

EDITAL DE CITAÇÃO (40 dias) 
 

PROCESSO Nº 0147657-57.2013.8.20.0001 
AÇÃO: USUCAPIÃO (49) 
AUTORES: JOSE CARLOS SILVINO e MARIA SUELY SILVA SILVINO 
RÉU: Superete Queiroz Ltda, e SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
IMÓVEL: Um (01) imóvel urbano, situado na Rua Presidente Leão Veloso, 902-A, Alecrim, Natal/RN, distando 4,25m 
para a Rua Manoel Felipe, com área de 49,50m², limitando-se ao Norte e Sul, com SILVMAX EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA (Rua Presidente Leão Veloso, S/N), 10,00m para cada lado; a Leste, com a Rua Presidente Leão 
Veloso, com 4,95m; e a Oeste, com SILVMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Rua Manoel Felipe, S/N), 
com 4,95m, registrado no 6º Ofício de Notas - 2ª CRI no Livro "2" de Registro Geral na matrícula nº 19487. 
OBJETO: CITAÇÃO da Massa Falida do Superete Queiroz através do sócio-gerente Francisco Cavalcanti de 
Queiroz, dos sócios Lucie Firmino de Andrade e José Ventura da Silva; bem como dos terceiros interessados e 
réus incertos, em lugar incerto e não sabido; e seus respectivos cônjuges, se casados forem, para, querendo, 
CONTESTAREM, a presente Ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da fluência do prazo previsto neste 
Edital (40 dias), tudo conforme Petição inicial que se encontra em Cartório à disposição dos interessados, no endereço 
supra. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo autor (art. 344 do CPC); e, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital, por ele devidamente assinado, e que será afixado no lugar de costume do Fórum local, além de publicado na 
forma da lei. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Eu, Marcelo Quintino de Araújo, Auxiliar Técnico, digitei e 
Eu, Helaine Cristina da Cunha, Chefe de Secretaria, conferi. 
 

Natal/RN, 25 de outubro de 2021 
 

LUIS FELIPE LÜCK MARROQUIM  
JUIZ DE DIREITO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-115250/TEC/RLO-1144, com prazo de validade até 30/01/2021, em favor de 1 

(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código: 3-PRR-03-RN (9.399.568,00 mN; 715.461,00 mE), com 652,00 metros 
de extensão, e destino à Estação Coletora Satélite Pereiro. Campo de Produção de Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de 
Assú/RN 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-115560/TEC/RLS-0313, com prazo de validade até 30/01/2021, em favor de 1 
(um) acesso ao  poço petrolífero de códigos: 3-PRR-02-RN: 9.399.701,00 mN; 714.760,00 mE, com 600,00 metros de 
extensão.  Campo de Produção de Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de Assú/RN 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-115565/TEC/RLO-1179, com prazo de validade até 30/01/2021, em favor de 1 
(um) poço petrolífero de código: 3-PRR-02-RN: 9.399.701,00 mN; 714.760,00 mE, com destino à Estação Coletora Pereiro. 
Campo de Produção de Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de Assú/RN 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2018-121649/TEC/RLO-0303, com prazo de validade até 01/10/2024, em favor de 1 
(uma) estação coletora satélite  de código: Estação Coletora Satélite Pereiro, localizada nas coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.399.316,00 mN; 715.161,00 mE, contemplando: 02 (dois) tanques fiscais sendo um 
de 56 m³ e 60 m³ respectivamente; 02 (dois) tanque de armazenamento de óleo de 56 m³; 01 (um) tanque de teste de 40 m³; 
01 (um) tanque separador de 35 m³; 01 (um) vaso separador para medição fiscal de gás produzido; 01 (um) queimador. 
Campo de Produção de Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Licença de Alteração  Nº 2017-111888/TEC/LA-0023, com prazo de validade até 10/08/2021, em favor de 1 (uma) ampliação  
de código: Ampliação da Estação Coletora de Pereiro em uma área de 680 m² (implantação de: 03 (três) tanques de 60 m³; 
conversão de 01 (um) tanque de 56 m³ e 01 (um) tanque de 60 m³ para tanque de medição fiscal com inclusão de 02 (dois) 
bicos carregadores; Instalação de 01 (um) tanque de 50 m³; Ampliação da cerca; e Interligações diversas.), localizada nas 
coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.399.316,09 mN; 715.161,41 mE). Campo de 
Produção de Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-115580/TEC/RLO-1182, com prazo de validade até 30/01/2021, em favor de 1 
(um) poço petrolífero de código: 1-PRR-01-RN: 9.399.265,00 mN; 715.104,00 mE, com destino à Estação Coletora Pereiro. 
Campo de Produção de Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de Assú/RN 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-116657/TEC/RLO-1354, com prazo de validade até 30/01/2021, em favor de 
01(um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 3-PRR-03-RN 
(9.399.568,00 mN; 715.461,00 mE), com destino à Estação Coletora Pereiro. Campo de Produção de Sabiá da Mata, Zona 
Rural, Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 
CNPJ 08.429.821/0001-50 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
Fica convocado o Conselho de Representantes da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DO RN para reunirem-se em assembleia geral extraordinária, tendo como local a sua sede, situada à Av. 
Nevaldo Rocha, 576, Quintas, Natal/RN, às 10h00min do dia 24/11/2021, com a presença mínima de 2/3 do 
total de filiados em dia, ou em segunda convocação às 10h30min do mesmo dia, com o número mínimo de 
50% dos membros para deliberarem sobre: a) Autorização para diretoria da FTI/RN firmar acordos e 
convenções coletivas de trabalho de categoria inorganizadas em sindicato; b) Instaurar dissídio coletivo de 
trabalho em caso de fracasso nas negociações; c) Outros assuntos de interesse da entidade. Natal/RN, 
04/11/2021. Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente.  
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São Miguel do Gostoso, distan-
te 100 km de Natal, caiu nas 
graças dos festeiros. Com a 

expansão do turismo de eventos 
para o interior do estado, na era da 
quase pós-pandemia, não só o ba-
dalado réveillon do local ganhou, 
atraindo celebridades. Neste � nal 
de semana, cinco festas devem 
movimentar as lindas e tranquilas 
areias do litoral Norte, com a tercei-
ra edição do “Gostoso é na Praia”.

O evento é uma espécie de aber-
tura do verão, onde são esperadas 
1.200 pessoas por dia, em dois es-
paços: o pé na areia na “Arena Beira 
Mar” e o palco principal do “Idílico 
Paraíso Village”. Neles, quase 30 
apresentações internacionais, lo-
cais e nacionais que se apresentam, 
fomentando e mesclando sons de 
house (progressive e melody), tech-
no, longe music, eletrônico&mpb, 
hip hop, dentre muito outros.

Dentre as atrações, o DJ e pro-
dutor francês Tim Baresko, dono 
de uma apresentação cheia de rit-
mo, groove e muita house music; 
Antdot, projeto de música eletrô-
nica criado pelo Dj e produtor mu-
sical catarinense Bruno Gustavo; 
Coppola, garoto prodígio da nova 
geração do eletrônico nacional; a 
mineira � ais Barja, compositora, 
cantora, DJ e produtora com vocais 
graves e potentes, mas repletos de 
suavidade e Kaiann, dj e produtor 
do Cafe de La Musique de Brasí-
lia, goiano tido como  a mais nova 
promessa para a cena eletrônica do 
país. Além deles, os já consagrados 
DJ potiguares Guga Holanda, Pri 
Oliveira e Alvarez também se des-

tacam.
O evento foi idealizado e é pro-

movido pelo trio formado pelos 
empreendedores Gilberto Caval-
canti, Sebáh Campos e Diogo das 
Virgens que prometem inovações 
nesta terceira edição do Gostoso é 
na Praia. “Queremos surpreender 
mais o público. Além de um evento 
seguro, ao ar livre e seguindo to-
das as diretrizes sanitárias, nesta 
edição o objetivo é superar as an-
teriores em todos os aspectos. Nós 
já chegamos com um “Line Up” 
bem eclético entre Djs e cantores, 
vai ser incrível”, garante Gilberto 
Cavalcanti.

As cinco festas que ocorrem em 
dois horários (15 às 21h e 22 às 6h) e 
tem dress code em cores (branco na 
sexta à noite e verde, laranja e azul, 
na noite de sábado) é o lugar para on-
de muitos potiguares devem se diri-
gir a partir de sexta, movimentando 
a calma vila de aproximadamente 10 

mil habitantes. O ingresso, uma full 
pass (valor de R$ 265,00) dá acesso a 
todos os eventos. Considerada uma 
das praias mais interessantes do RN, 
� gurando em listas das que é neces-
sário conhecer, Gostoso será o point 
dos baladeiros  neste FDS.

Serviço
GOSTOSO É NA PRAIA
Data: 5,6 e 7 de novembro
Local: São Miguel do Gostoso
Passaportes: Vendas via Outgo
Valor: R$ 265,00

Dentre as atrações nacionais: 
a cantora Barja e os djs Kaiann 
do Café de La Musique de Brasí-
lia, Antdot e Copoola. O Interna-
cional Francês Tim Baresko e os 
locais André Rangel, Pri Oliveira, 
Matena, Alvarez, Blesseds, Moo-
neyhan, Hugo e Calife, Guga Ho-
landa, Diogo das Virgens e Banda, 
dentre outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 127/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 18/11/2021 às 09h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. O Edital e o recebimento das propostas estarão 
disponíveis através do aplicativo Pregão on line, do portal de compras públicas, 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 817.281/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, 
leis complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 
10.024/2019, 7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e 
instruções normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na 
modalidade Pregão em sua forma Eletrônica nº 058/2021, tendo como objeto: “AQUISIÇÃO 
D E  M AT E R I A L  D E  L A B O R AT Ó R I O ” .  O  l o c a l  d e  r e a l i z a ç ã o  s e r á  o 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados devem se credenciar 
junto ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 05 de novembro de 2021 às 10hs. FIM DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 22 de novembro de 2021 às 08hs.  INÍCIO DA DISPUTA:  22 de novembro 
de 2021 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, 
E d i t a l  e  s e u s  A n e x o s .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002. 

Jardim do Seridó/RN, 04 de novembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.004.010/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decreto municipal nº  1254-c/2017 e instruções normativas 01/2010 – 
SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua forma 
Eletrônica nº 059/2021, tendo como objeto: “CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO 
DE PACIENTES, EM VEÍCULO TIPO CARRO LEVE, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ”. O 
local de realização será o http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados 
devem se credenciar junto ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05 de novembro de 2021 às 10hs:30min. FIM DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24 de novembro de 2021 às 08hs.  INÍCIO DA DISPUTA:  
24 de novembro de 2021 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de 
Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 04 de novembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

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

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, 
Processo Licitatório Nº. 057/2021, com o objetivo de A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA INFORMATIZAÇÃO COMPLETA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 
MUNÍCIPIO DE MACAÍBA, COM FORNECIMENTO DE TABLETS EM REGIME DE 
COMODATO. A sessão pública dar-se-á no dia 17/11/2021 às 09h00min, através do 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Id do Processo: 162344. 
O  E d i t a l  e  s e u s  a n e x o s  e s t a r ã o  d i s p o n í v e i s  a t r a v é s  d o s  s i t e s : 
w w w. m a c a i b a . r n . g o v . b r / s e r v i c o s / l i c i t a c o e s ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário 
das 08h00min às 16h00min.

Macaíba/RN, 04/11/2021
Áurea Estela dos Santos Meireles

Pregoeira/PMM.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, 
Processo Licitatório Nº. 059/2021, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS, 
SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SMS, com Registro de Preços. A sessão pública dar-se-á no dia 16/11/2021 às 
09h00min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Id 
do Processo: 162101. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: 
w w w. m a c a i b a . r n . g o v . b r / s e r v i c o s / l i c i t a c o e s ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário 
das 08h00min às 16h00min.

Macaíba/RN, 03/11/2021
Áurea Estela dos Santos Meireles

Pregoeira/PMM

Gostoso será a praia dos 
baladeiros neste final de semana
AGITO| Cinco festas devem movimentar as lindas e tranquilas areias do litoral Norte, com a 
terceira edição do “Gostoso é na Praia”; evento é uma espécie de abertura do verão

Mineira Thais Barja é compositora, cantora, DJ e produtora com vocais graves e potentes, mas repletos de suavidade

DJ e produtor francês Tim Baresko, dono de uma apresentação cheia de ritmo

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
VICTORIA MARIA DE MORAIS FARIAS LIMA EIRELI, CNPJ: 42.639.368/0001-44, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Deputado 
Jose Arnald, 166 – Centro - CEP: 59.550-000 – João Câmara-RN. 
 

Victoria Maria de Morais Farias Lima - Diretora 
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A segunda etapa do Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA), que tem como � nali-

dades básicas promover o acesso à 
alimentação e incentivar a agricul-
tura familiar, distribuirá aproxima-
damente 22 mil quilos de produtos 
da agricultura familiar. A produção 
dos agricultores começou a ser en-
tregue nesta quinta-feira 4 na Esco-
la Municipal Celina Guimarães, no 
bairro Barrocas.

Nessa nova etapa do PAA se-
rão investidos no município R$ 
88.374,86, divididos em três entre-
gas/distribuição. Os alimentos serão 
distribuídos para alunos da rede pú-
blica de ensino. O programa compra 
alimentos produzidos pela agricul-
tura familiar e destina às pessoas em 
situação de insegurança alimentar e 
nutricional e àquelas atendidas pela 
rede socioassistencial.

“Essa é a segunda etapa do Pro-
grama de Aquisição de Alimentos 
neste ano em Mossoró. Já executa-
mos um valor na faixa de 90 mil reais 
e esse recurso que estamos usando é 
uma sobra de recurso da ordem de 
87 mil reais e totaliza em quilos na 
faixa de 22 mil quilos, o que perfaz 
mais de 20 toneladas. Nesse mo-
mento estão sendo bene� ciados 15 
agricultores e esses produtos hoje 
vão ser distribuídos com o alunado 
da Escola Celina Guimarães. Nós 
ainda temos mais dois dias de re-
cebimento e entrega que serão nos 
dias 9, com escolas do Estado, e no 
dia 11, que serão os equipamentos 
da Secretaria de Cidadania”, desta-
cou o coordenador de Convivência 
com o Semiárido, Cleiton Dantas.

Nesta etapa serão bene� ciadas 
25 famílias. Elas vão fornecer 16 pro-
dutos diferentes, tais como banana, 
macaxeira, mamão, melão, polpa 
de frutas, mel de abelha, hortaliças, 
dentre outros. Estima-se bene� ciar 
aproximadamente 900 famílias atra-
vés de kits (CRAS e Escola Municipal 
Celina Guimarães) e os alunos de 11 
escolas estaduais, através do incre-
mento da merenda escolar.

Alexandre Dantas, extensionis-
ta rural do Instituto de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Rio 

Cerro Corá: aulas são suspensas 
após surto de casos de covid-19

DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE CIDADES

As aulas presenciais em 
Cerro Corá, no Seridó po-
tiguar, foram suspensas 

por causa de um surto nos casos 
de covid-19. O prefeito Raimundo 
Marcelino Borges, mais conheci-
do como Novinho, con� rmou a 
suspensão.

Ele disse que em uma semana 
foram noti� cados 22 casos de co-
ronavírus, sendo dez em uma só 
família. Raimundo Borges disse, 
ainda, que a maioria do infectados 
não completou o esquema vacinal.

Todos estão com sintomas le-

ves. O prefeito disse que vai conti-
nuar acompanhado a situação do 
aumento do número de casos na 
cidade, para identi� car a neces-
sidade de adotar medidas mais 
rígidas de contenção ao avanço 
da doença.

Desde o início da pandemia da 
covid-19, Cerro Corá – que tem 
pouco mais de 11 mil habitantes 
– registrou 777 casos con� rmados 
da doença e 15 mortes.

REPRODUÇÃO

Prefeito Novinho disse que vai continuar acompanhando aumento de casos

PAA distribuirá mais de 20 toneladas de produtos da agricultura familiar
Grande do Norte (EMATER/RN), 
ressalta a importância do programa 
para o agricultor familiar.

“Esse programa é muito impor-
tante para o agricultor familiar. São 
produtos totalmente da agricultura 
familiar produzidos aqui no muni-
cípio de Mossoró. Estamos nessa 
entrega de hoje com aproximada-
mente 15 itens diferentes. A gente 
costuma dizer que esse programa 
tem benefício de mão dupla. À me-

dida em que ele vai comprar nessa 
segunda etapa aproximadamente 
87 mil reais, ele está distribuindo es-
se valor aqui no próprio município. 
Esse é um dos principais vieses do 
programa que é o incentivo à agri-
cultura familiar e também promo-
ver uma alimentação mais saudável 
para as pessoas que estão recebendo 
esses produtos”.

“O programa de aquisição de ali-
mentos é de grande importância pa-

ra a nossa agricultura familiar. Nós 
estamos nos assentamentos na zona 
rural de Mossoró produzindo aqui 
para a cidade. O município junto 
com o Governo compra a produção 
da agricultura familiar e faz doações 
simultâneas para os alunos do mu-
nicípio. Ajuda ao agricultor e à famí-
lia que está sendo bene� ciada. É um 
ciclo muito importante; torcemos 
que aconteça mais vezes durante o 
ano”, salienta a agricultora Francilei-

de Lima, que planta e comercializa 
banana, melancia e abóbora.

Foram investidos no primeiro 
semestre em Mossoró, através do 
PAA com doação, R$150.483,68, 
bene� ciando 46 famílias de agri-
cultores(as) familiares, onde foram 
adquiridos 42.581 kg de produtos da 
agricultura familiar, os quais foram 
distribuídos na forma de kits (ces-
tas) e distribuídos a mais de 4.200 
famílias.

MOSSORÓ

PRECAUÇÃO | Prefeito 
Raimundo Marcelino 
confirmou suspensão
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Sextou, meu bem, mas a manhã pode trazer alguns desafi os 
e é bom não baixar a guarda! A relação com os amigos pode 
sofrer um abalo e há risco até de rompimento; ainda bem que 
logo as coisas melhoram e novidades e mudanças prometem 
trazer um ar mais alegre ao seu coração.

Sextou, meu bem, e há ótimas chances de ganhar dinheiro 
hoje, por isso, aposte no trio fé, foco e café logo cedo. Pena 
que o dinheiro não cai do céu e vai depender do seu esforço, 
mas esconder o cartão de crédito e cortar alguns gastos com 
besteiras, por exemplo, ajuda mais do que você imagina!

Logo cedo, Vênus se muda para Capricórnio e 
promete animar as coisas no romance. Quem está 
sonhando com um amor novinho em folha pode ter 
uma boa surpresa, especialmente em uma viagem 
ou em contato com alguém de outra cidade.

Você vai contar com boas energias para resolver 
alguns assuntos pessoais hoje. Logo cedo, pode 
até contar com a sorte — se jogue em todos os 
sorteios e promoções das redes sociais!

Você vai precisar de foco, fé e café pra dar conta de 
todo o trampo que deve cair no seu colo nesta sexta, 
Gêmeos! Será mais fácil atingir as metas que precisa 
alcançar e evitar problemas se não fi car sonhando 
acordada/o, especialmente na parte da manhã.

Nesta sexta, peça uma ajuda para alguém da 
família se achar que não vai dar conta de tudo 
sozinho, Sagita. A Lua também deve destacar 
seu lado mais intuitivo e desconfi ado, o que nem 
sempre é algo ruim.

Sextou, Câncer, e vai sobrar criatividade e boas ideias para 
dar conta de qualquer perrengue no trabalho. Mas saiba 
que foco e dedicação são o segredo para o sucesso, tá? E 
à noite, a saúde talvez exija um pouco mais de disciplina 
da sua parte, mas conta com excelentes energias.

Vênus está de mudança para o seu signo logo 
cedo, sinal de que as coisas devem correr com 
mais facilidade nesta sexta. As amizades seguem 
protegidas e você pode contar com o pessoal para 
o que precisar.

Bom-senso e tarefas de rotina ganham destaque nesta sexta, 
meu cristalzinho. Mudanças em casa, ou em assuntos ligados 
à família, ganham destaque e podem até surpreender. Há 
até boas chances de se dar bem em apostas ou sorteios, e 
Mercúrio também promete animar a relação com a família

Sextou, Aquário, e sua ambição estará batendo no teto 
hoje! Você não vai poupar esforços para atingir metas mais 
altas, impressionar clientes, colegas e até a chefi a. Fé no Pai 
que agora vai! Pela manhã, porém, é melhor policiar suas 
atitudes e conversas para não entrar em atrito com a chefi a.

Você estará mais comunicativo/a do que o 
normal nesta sexta, Virgem, e pode tirar proveito 
disso para fazer contatos profi ssionais, ganhar 
protagonismo numa reunião ou até dar uma 
sondada por aí atrás de um novo emprego.

Pode comemorar, Peixes! Seus interesses ganham 
uma blindagem dos astros ao longo do dia e você vai 
alimentar grandes sonhos. Vênus indica que deve se 
divertir com os amigos — se precisar de ajuda ou apoio, 
o pessoal estará ao seu lado para o que der e vier!

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
A dupla Matheus & Kauan 
vai se apresentar na festa de 

“A Fazenda” nesta sexta-feira.
O SENAC – SP, que sempre se 

especializou em dar cursos teatrais, 
terá agora um de youtubers, com 
início no dia 16.Flávia Noronha, 
ainda hospitalizada, mas está se 

recuperando bem de uma infecção 
que começou pela garganta.Fulvio 

Stefanini, idem, quase na mesma 
data. Ficou 15 dias hospitalizado 

no Oswaldo Cruz por causa de uma 
bactéria.Jornalista e âncora da 

CBN, Petria Chaves será a mestre de 
cerimônias do evento “Mulheres em 
Ação”, dia 29, das 8h às 13h, no Clube 

A Hebraica, em São Paulo, com 
transmissão online...... O debate 

contará com quatro painéis que vão 
homenagear grandes personalidades 

femininas na política, economia, 
ciência e justiça.Debora Sartori, 

conhecida do teatro e dos comerciais 
de TV, fará sua primeira novela na 

Record: ”Reis”...

Está em cima
Dia desses, meio que por cima, 

se falou por aqui do interesse da 
Band em transmitir a Série B do 
campeonato brasileiro no ano que 
vem.

Interesse, na verdade, sempre 
existiu, mas outra vez não vai dar. A 
Globo vai usar a sua exclusividade, 
ou continuar com ela até o � m de 
2022, em seus canais e no Premiere.

Gerações
Terça-feira, no “#Provoca” da 

Cultura, Marcelo Tas recebeu a atriz 
e streamer Triz Pariz.

Na véspera do programa ir ao ar, 
ele me deu um toque e, assistindo, 
acabei concordando com tudo que, 
antes, o Tas tinha contado.

Troca necessária
A Triz, no “#Provoca”, falou da 

TV aberta, de tantos outros assuntos, 
mas principalmente da necessidade 

de uma troca de informações entre 
diferentes gerações.

O programa fez isso de forma 
bem transparente. Da necessidade 
que temos de passar da nossa experi-
ência para essa turminha, mas tam-
bém ter a humildade de reconhecer o 
muito que podem nos ensinar.

Tem essa
Vittorio Galisteu, � lho da Adria-

ne, está estreando no teatro, mas 
sempre deixa claro que o negócio 
dele é jogar bola.

É o seu sonho. Só que há certa di-
vergência quanto a isso: é palmeiren-
se, mas o Júlio Casares, do São Paulo, 
já quer comprar seu passe.

Estado de greve
Jornalistas da TV Tribuna, a� -

liada da Band em Pernambuco, 
decretaram “Estado de Greve” após 
Assembleia Geral Extraordinária re-
alizada, de forma remota, na última 

quarta-feira, junto ao Sindicato de 
Jornalistas do estado.

Os pro� ssionais reclamam de 
atrasos de três meses de salários.

Precisa?
Até que ponto funciona o uso de 

títulos em inglês em programas da-
qui? Qual a necessidade?

A TV Jovem Pan tem um com o 
nome de “Top of � e Hour”, um jor-
nal, factual, normal como outro qual-
quer. Esse estrangeirismo...

Outro absurdo
Assim como GloboNews, CNN 

Brasil e BandNews, a TV Jovem Pan 
que chegou agora, é outra que insiste 
em sujar a imagem com informações 
paralelas na tela inteira.

Quem é o santo que consegue 
ler aquilo tudo e ao mesmo tempo 
prestar atenção no que está sendo 
falado? Copiam aquilo que os ameri-
canos mais fazem de errado.

TV terá um ano no 
futebol em 2022 
pra ninguém botar 
defeito

O calendário esportivo da TV 
aberta, em 2022, levando em con-
ta o que até aqui foi combinado e 
acertado, será dos mais rechea-
dos. E com opções bem diversas.

Em janeiro, começam os 
campeonatos regionais e dois 
deles, considerados os principais, 
Paulista e Carioca, serão exclusi-
vos da Record. Ambos, com um 
total de 16 jogos, ao vivo, incluin-
do semi� nais e � nais.

Ainda quanto ao Paulistão, 
mas aí em plataformas diferentes, 
outros 16 jogos serão do YouTube e 
28 no streaming da HBO Max, com 
a possibilidade da Globo fechar o 
pay-per-view para o Premiere.

Essa volta da Record ao futebol 
é o fato a ser destacado, entre ou-
tras coisas, por toda a história que 
existe em cima. As suas primeiras 
transmissões, do velho Pacaembu, 
foram feitas em 1953, ano da sua 
inauguração. 

Quanto ao mais, em seu pacote 
de futebol para o ano que vem, a 
Globo vai entregar 48 jogos, sendo 
38 deles do Brasileirão e 10 da Copa 
do Brasil. Copa do Mundo será um 
negócio à parte, enquanto o SBT 
continuará com a Libertadores da 

América, dividindo com a Disney, e 
a Liga dos Campeões, que também 
tem a Turner, na TV fechada. Tudo 
isso. Um cardápio dos mais varia-
dos.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Dia perfeito para exercitar o desapego, ariana. A Lua na 
Casa 8 convida você a dar uma geral nos armários, mexer 
nos seus guardados e separa tudo que só ocupa espaço, 
mas não tem mais serventia para você. Avalie o que pode 
doar ou descartar e livre-se do que não precisa mais.

A Lua anuncia um bom dia para você ganhar 
dinheiro, por isso, preste atenção nas 
oportunidades de aumentar seus ganhos ou use a 
criatividade para fazer algo lucrativo e faturar uma 
grana extra.

Trabalhar em equipe ou sociedade deve deixar o seu 
dia muito mais produtivo. Invista no diálogo e na 
troca de ideias com os colegas, pois isso deve garantir 
propostas criativas e bem interessantes para agilizar 
as tarefas e obter resultados melhores para todos.

A Lua em harmonia com Mercúrio e Marte aconselha 
você a buscar o apoio de amigos e colegas para 
realizar seus objetivos. Trabalhar em equipe será 
a melhor opção. Vocês podem trocar ideias e 
encontrar soluções incríveis para os desa  os.

Mercúrio na Casa 4 facilita muito a sua convivência 
com a família, pois facilita a comunicação. Você 
vai sentir que todos estarão mais dispostos a 
conversar e isso deve ajudar muito na tomada de 
decisões que envolvam seu lar.

Marte e Mercúrio garantem muita energia e 
determinação para você correr atrás dos seus 
interesses e a Lua avisa que você deve buscar 
seus objetivos sem comentar seus planos com 
ninguém.

O céu anuncia um sábado alegre, animado e 
prazeroso para você. Com a Lua na Casa 5, você 
vai usar toda sua criatividade para cumprir as 
tarefas e deixar o convívio com os colegas mais 
leve e empolgante.

Você vai investir boa parte da sua energia na busca 
por seus ideais e por coisas que possam bene  ciar 
o seu futuro. O conselho dos astros para você é 
investir no estudos, pois isso pode abrir muitas 
portas para a sua vida.

A família terá prioridade para você neste sábado. 
Talvez queira investir um pouco mais no seu lar e 
garantir um pouco mais de conforto aos seus amores. 
Lua, Mercúrio e Marte também indicam um bom dia 
para ganhar dinheiro com algo feito em casa.

O céu incentivará você a mergulhar fundo no 
trabalho, cumprir suas tarefas com toda dedicação 
e batalhar por melhorias. Se você gosta do que faz, 
vai querer garantir mais estabilidade no emprego.

Você estará cheia de ideias e com muita vontade 
e disposição para colocá-las em prática. Converse 
com as pessoas à sua volta, apresente seus 
projetos aos chefes, busque aliados para os seus 
objetivos.

Ótimo astral para viajar, mais ainda se for com seu 
amor. Mas escolham lugares onde possam relaxar, 
longe de aglomerações. Os astros também enviam 
ótimas vibrações para quem planeja se dedicar aos 
estudos e se preparar para provas ou concursos.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
O Amazon Prime Video marcou 

para 15 de outubro a estreia 
da série “Eu Sei o que Vocês 
Fizeram no Verão Passado”, 

em oito episódios... ... A Sony 
Pictures Television é parceira 
nessa produção. José Luiz 

Datena parece bem decidido 
a sair candidato nas próximas 

eleições... ... Em uma conversa 
com este que vos fala, disse que 

seu nome tem aparecido bem em 
todas as pesquisas... ... E que não 
tem motivo para não encarar. De 

volta ao Brasil, depois dos Jogos 
Olímpicos, Glenda Kozlowski 

retoma seus trabalhos na 
Band... ... Lívia Nepomuceno, que 
a substituiu no “Show do Esporte”, 
agora será transferida para outras 

funções do próprio esporte e 
do jornalismo Confi rmando: 

especial do Silvio Santos, 
produzido há cinco anos, será 
reprisado na próxima quinta-

feira...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Chuteira preta
A Amazon Prime Video iniciou 

as gravações da segunda temporada 
da série “Chuteira Preta”, ambienta-
da no submundo do futebol.

Os trabalhos acontecem em 
Porto Alegre e movimentam  Mar-
cos Breda, Edson Celulari, Márcio 
Kieling, Nuno Leal Maia, Kadu Mo-
literno e Allan Souza Lima.

A definir
As gravações da segunda tem-

porada da série “Desalma”, em 10 
episódios, foram concluídas e pas-
saram para a fase de montagem. 

Não existe uma defi nição se a 
Globoplay colocará no ar ainda es-
te ano ou deixará para 2022.     

Verdades secretas
“Verdades Secretas”, que será re-

exibida na Globo a partir do dia 24, 
foi um dos trabalhos que Guilhermi-
na Guinle mais gostou de fazer.

“A Pia é um dos personagens 
mais reais que eu fi z nos últimos 
anos, porque ela é uma mulher co-
mum. Existem muitas mulheres co-
mo ela por aí”, acredita Guilhermina.

Chegando lá
A Record já está gravando cenas 

do capítulo 148 da novela “Gênesis”. 
O projeto possui um total de 150.

Porém, é sempre bom lembrar 
que existe um processo de edição, que 
não segue necessariamente essa or-
dem e aumenta a duração da história.

Foi que foi
Juliano Cazarré, confi rmado, 

está participando normalmente 
dos primeiros trabalhos de “Pan-

tanal” na Globo.
Todo problema da vacinação, 

que ele se recusava tomar, já foi 
superado. Fatura vencida.

Quase no fim
Ainda em se tratando de novelas 

da Globo, Lícia Manzo deve entregar 
nesses próximos dias os últimos ca-
pítulos de “Um Lugar ao Sol”, que vai 
substituir “Império” na faixa das 21h.

Gravações em curso. Deve ir ao 
ar completamente gravada. 

Start
Os trabalhos de produção do 

“Show do Milhão”, que o SBT vai 
estrear em 3 de setembro, estão 
adiantados.

Neste sábado, inclusive, serão 
sorteados os 48 participantes para 
seletiva do primeiro programa.

A Web rádio é a nova  
porta de entrada dos 
talentos esportivos

Nesta última semana foi 
destacada a contratação de Pe-
dro Martelli, um jovem talento 
da narração de futebol, pela 
Rádio e TV Bandeirantes.

Assim como se salientou o 
fato de ele ter começado na web 
rádio, na Contínua antes e na do 
Neto em seguida. Por aí se ob-
serva o trabalho importante que 
as web rádios estão  realizando, 
também como porta de entrada 
no jornalismo esportivo.

Além do Martelli, já exis-
tem outros casos, como os 

de Matheus Pinheiro, nos ca-
nais ESPN, e Rolando Botar, do 
BandSports, que trabalharam 
na Premium Sports.

O rádio, no passado, foi sem-
pre o grande celeiro do jornalis-
mo esportivo, responsável pelo 
surgimento de algumas das suas 
maiores feras, como Pedro Luiz, 
Osmar Santos, Fiori Giglioti, Jo-
sé Silvério, Fausto Silva, Orlando 
Duarte, Juarez Soares, Milton 
Neves, Flávio Araújo e tantos 
outros.

Galvão Bueno, por exemplo, 
foi revelado em um concurso 
realizado pelo Roberto Petri na 
rádio Gazeta.

Este papel, que antes era 
só do rádio, especialmente das 

emissoras do interior, agora 
também está a cargo das web 
rádios. Muito bom. Quanto 
mais, melhor.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

LOGO CAMPEONATO PAULISTA
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FOME 
O vídeo do homem gritando 

entre prédios em busca de 
qualquer tipo de alimento e 
justi� cando a atitude desespe-
rada pela fome, rodou as redes 
sociais. 

O Brasil está com fome! 
Fome de ideias, fome 

de pessoas que esqueçam a 
ideologia, fome de homens e 
mulheres que entendam que 
integridade e honestidade 
devem passar pelo cuidado 
com o outro. 

Mais que fome de comida, 
a fome da alma grita todos os 
dias, mas parece que não ecoa 
em determinados ouvidos. 
Infelizmente.

HELÔ DAY 
No próximo domingo Heloi-

sa Helena Gomes reúne família 
e amigos, a partir das 16h30, 
no Bu� et Tim Tim, em Cande-
lária. Tudo para festejar seus 
30 anos. A festa promete ser 
animadíssima se depender dos 
convidados, que devem ignorar 
o fato de ser domingo. 

PRATA DA CASA 
Uma das jornalistas mais 

festejadas e sérias do mercado, 
Geórgia Nery, da TV Ponta 
Negra, foi escolhida como nova 
garota propaganda da principal 
rede local de supermercados, 
o Nordestão. Vai aparecer em 
propaganda de TV, outdoor e 
nos folhetos promocionais. Um 
grande acerto do marketing ao 
prestigiar uma pro� ssional de 
comunicação, quando muitos 
negócios apostam em in� uen-
ciadores sem conteúdo e de 
sucesso fugaz. 

SUPER BLACK
Os tempos mudam. Que bom!
O próximo Super-homem, o 

herói vindo de Krypton, será negro. 
O martelo já foi batido pela rede 
HBO que anunciou o ator Michael 
B. Jordan para o papel. O moço 
era o inimigo do personagem 
principal do � lme Pantera Negra. 
A produção do Superman Black se 
chamará Val Zod, nome da versão 
alternativa do herói. 

FAZ FALTA
Uma das ausências mais sen-

tidas na Casa Cor, foi a do artista 
plástico Francisco Eduardo. Dono 
de um talento notável e destaque 
em outras edições, a arte do pintor 
de belas telas foi esquecida pelos 
arquitetos participantes da maior 
mostra do gênero no estado. E 
como deve fazer falta uma bela 
tela do gênio Chico. Mas isso não 
signi� ca ausência de produção. Ele 
vem atendendo encomendas de 
várias partes do país.

BACANA 
Falando na Casa Cor, Wescley 

Magalhães comemora a Casa Cubo, 
espaço exclusivo para recepção dos 
visitantes do evento, projeto assina-
do pelas arquitetas da Trenna, Flávia 
Melo e Cecília Sales e com consulto-
ria de Luciano Almeida, franqueado 
RN da mostra. Pelo menos o local 
tem arte e das melhores,  uma obra 
exclusiva desenhada e assinada 
pelo artista plástico Flávio Freitas. 
Por isso festeja o gerente da Moura 
Dubeaux no RN.

SEM CAJUEIRO 
Suspensas as visitações no 

Maior Cajueiro do Mundo, em 
Pirangi, que estará em manuten-
ção entre os dias 8 e 12 de no-
vembro para reforma no mirante 
e na passarela. A obra deve se 
estender ao longo de todo o mês 
de novembro. Após essa primeira 
fase de serviços ocorrem pequenos 
reparos em outras instalações 
do entorno, porém, não afetará o 
funcionamento.

Happy    Birthday
Bebel Tinoco, Janice Costa, Jihane Chalita, Angélica Menezes, Anna Rafaella Souza, Luís Marcelo Cavalcanti, Karla Patrícia Nóbrega, Sanara Cristina de Oliveira,João Costa, Eduarda, Luiza e Guilherme Flor Santos

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 A in� uenciadora Rayanny Araujo vai ser mamãe no-
vamente. A bela anunciou a gravidez ao lado do amado Jonas 
Neres e do primogênito Heitor, que vai ganhar um irmãozinho 
ou irmãzinha. 
 A empresária � aysa Flor está em andanças pela feira Minas 

Tred, uma das principais do país. Acompanha, como convidada espe-
cial, vários desa� xes com as principais tendências para as próximas 
estações.
 A Multifeira Brasil Mostra Brasil volta a Natal com a 26ª 

edição do evento, com início hoje, na Arena das Dunas. Ocupa 
12.000m2 de área com cerca de 400 empresas participantes.
 O coach Rodrigo Peixoto promove nos próximos dias 20,21,22 

o treinamento Desperte Seu Gigante, que chega a edição de número 78 
transformando as pessoas.

WILLAMY GAVÃO é um seridoense de 
Cruzeta  apaixonado por moda. De 
uma família tradicional de fotógrafos 
uniu as duas paixões e hoje cria con-
teúdo digital para algumas marcas 
nacionais, prestando também uma 
espécie de assessoria  criativa. Em-
bora acredite que o RN seja rico em 
termos de moda, sobretudo em peças 
artesanais, aponta uma certa falta 
de valorização. Acha importante o 
trabalho dos in� uenciadores com 
uma ressalva:  “Sempre reforço que 
as in� uencers tem um papel impor-
tante, porém a empresa também tem 
que está preparada para aquele tipo 
de publicidade”. Eis @willamygalvao.

Não se feche em si. 
O mundo acontece além“

“

B-DAY - JIHANE CHALITA

A arquiteta Flávia Melo Furtado 
assina Espaco MD na Casa Cor

 Veluska Leão no estilo Vem Verão

Em casório recente, a pose de 
Laryssa Ayalla e Pedro Simonetti

Uma das atrações do Gostoso 
é na Praia, o DJ goiano Kaiann

O diretor da TAP no Brasil, Mário Carvalho, entre 
Bruno Reis da Emproturn e o empresário Abdon 
Gosson festejando o retorno dos vôos da companhia
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Bode expiatório 
Que o presidente do Amé-

rica, Ricardo Valério, errou 
muito na sua gestão isso é fato. 
Ninguém pode negar. Agora, 
alguns pegaram o atual presi-
dente rubro para bode expia-
tório. É como se tudo que está 
errado no clube rubro nos últi-
mos anos seja por conta dele. 
Eu disse há aproximadamente 

quatro meses que, se o Améri-
ca conquistasse o acesso a sé-
rie C, Ricardo Valério, não seria 
convidado nem mesmo para 
sair na foto o� cial. Agora, se al-
go desse errado, como de fato 
deu, ele seria apontado como 
o único culpado pelo fracasso. 
Não preciso dizer mais nada 
sobre o � nal do � lme. Pois, to-
dos vocês estão assistindo.

Não me agrada
Na primeira reunião do Conselho Arbitral da FNF com os clubes visando o 

Campeonato Estadual de 2022 alguns pontos já começaram a ser discutidos. O 
que mais me chamou atenção foi a proposta dos clubes de se fazer dois jogos 
(ida e volta) nas decisões dos turnos. Quer dizer, não será um campeonato de 
pontos corridos com o campeão sendo a equipe que mais pontuar. A pontuação 
servirá apenas para se saber quem são os dois que chegarão a decisao do tur-
no. Entendo não ser a forma correta, pois você não premiará a melhor equipe. 
Aquela que mais pontuou. Porém, quem decide são os clubes. 

Valorizado
O meia, Erick Varão, está negociando com o America a sua permanência 

para o ano de 2022. Agora, devido às suas atuações em 2021, primeiro pelo Glo-
bo e depois pelo próprio América, o jogador está bastante valorizado. Se fala até 
mesmo no interesse do ABC pelo atleta. Nos próximos dias saberemos o destino 
de Erick para o ano que vem.

Acreditando 
Vejo nas redes sociais que o torce-

dor do ABC está muito otimista para 
a partida volta na próxima terça-feira, 
contra o Sousa/PB, pela Pré-Copa do 
Nordeste. E isso é muito bom. Que não 
será tarefa fácil isso todos já sabem. 
Contudo, o otimismo sempre tem que 
existir. Desesperar, jamais.

Amanhã tem entrevista
Dando continuidade às nossas 

entrevistas aos sábados, amanhã te-
remos mais uma. Será aqui, no AGO-
RA RN, de página inteira. Vocês irão 
adorar o nosso  entrevistado. Aguardo 
vocês.

Vai jogar na sua casa
O novo presidente do América, 

José Ivanaldo (Souza) nos concedeu 
entrevista na última semana na 87.9 
FM. O presidente a� rmou que, fará de 
tudo para que o América jogue, já no 
início do próximo ano, no seu estádio. 
No Arena América  (Rochão). Acerta 
em cheio o novo mandatário rubro, 
pois não faz sentido eu ter uma casa 
minha e pagar aluguel para morar (jo-
gar) em outra. 

A barca já está no mar
Dois jogadores já estão na barca 

do ABC, que ainda deverá receber 
muitos outros passageiros. Rodrigo 
Fumaça e Ramon Baiano, já não fa-
zem mais parte do elenco alvinegro. 
E não deixarão saudade alguma nos 
torcedores. Que possam ser felizes em 
seus novos clubes.

Vida de técnico não é fácil 
A vida de técnico de futebol não é fácil. Renato Gaúcho era o aman-

te da torcida do Flamengo. Vivia em lua de mel, mesmo sem nunca ter 
treinado o clube rubro.  Bastou assumir o comando (casamento) técni-
co para ser questionado, cobrado e vaiado, por aqueles que até recente-
mente o elogiaram nas redes sociais. Vida de técnico é complicada. E de 
técnico fanfarrão é pior ainda.
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ABC chega aos 5 mil sócios e bate 
recorde de 2010 pelo menor tempo

O ABC chegou nesta quarta-
-feira 3 aos 5000 sócios ati-
vos, número que supera o 

de 2010, por ter conquistado novos 
associados em menor tempo. O 
marcador do site sociomaisquerido.
com.br divulgou a meta projetada 
pela gestão do Alvinegro, que em 
menos de dois meses conseguiu 
captar mais de 4 mil.

Em maio deste ano, o Alvinegro 
tinha 500 associados.

A campanha criada pela agência 
10 Sports “Juntos, vamos subir” uti-
lizou jogadores destaques do ABC 
na campanha rumo à Série C, além 
de sócios torcedores, mostrando 
seu orgulho com a carteira do plano, 

simbolizando o orgulho do abece-
dista.

O conceito da propaganda foi 
além das redes sociais do clube, 
chegou aos outdoors de Natal, vei-
culando a iniciativa para convocar 
a torcida com recado “Estádio 100% 
para sócio”.

A estratégia foi utilizada na par-
tida com o Caxias-RS, na partida do 
acesso, quando o ABC venceu por 
3x0, garantiu a vaga, em confronto 
que foi destinado só para associados 
ativos, no máximo eles compraram 
ingressos para convidados, mas to-
da reservado para o quadro social.

O presidente do ABC, Bira Mar-
ques, agradece a torcida, por chegar 
a uma conquista importante para o 
clube. “A Frasqueira não decepciona, 
fez toda a diferença ao se associar, 
uma receita super importante para 
o presente e futuro do Mais Querido. 
Agradecemos todos que � zeram 
parte desse momento único na ges-
tão do Alvinegro”, enfatiza Bira.

TORCIDA| O marcador do 
site sociomaisquerido.com.
br divulgou a meta projetada 
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Presidente do ABC, Bira Marques, agradeceu à torcida:  “A Frasqueira não decepciona, fez toda a diferença ao se associar”


