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Fativan Alves disse não ter pretensão de ser candidata no próximo ano LEIA AGORA

  Mais um posto de combustível é 
explodido no RN. Desta vez foi na 
cidade de Caiçara do Rio do Vento.

PÁGINA 8

LUIZ
ALMIR

 O alvinegro “mais querido” volta a 
campo hoje, às 20h30, no jogo da 
volta contra o Sousa, da Paraíba.

PÁGINA 16

PEDRO
NETO

 O presidente Jair Bolsonaro voltou a 
defender a privatização da Petrobras 
neste fi m de semana.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 Marília Mendonça não partiu jovem, 
antes do previsto. Para tudo há um 
propósito e um tempo. 

PÁGINA 13

SIMONE
SILVA

  A morte do professor Luiz Eduardo 
Carneiro Costa entristeceu o mundo 
político potiguar. 
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TULIO
LEMOS

POLÍTICA. 7 | Um dos princi-
pais focos da gestão do prefeito 
Emídio Júnior é planejar e reali-
zar ações concretas na área  da 
Segurança Pública, entre elas, a 
construção do COISP.

Macaíba abre 
licitação para 
construir central de 
videomonitoramento

Carlos Eduardo se 
aproxima de Rogério

Últimas da Política

Arquiteto prefeito

E  m Mossoró, Carlos Eduar-
do Alves postou foto com 
o presidente da Femurn, 

Babá Pereira, coordenador da 
campanha de Rogério Marinho ao 
Senado.  PÁGINA 6

Abertas as urnas suplementares 
deste domingo e com 61,16% dos 
votos válidos, o arquiteto Arthur 
Teixeira (PSB) se elegeu prefeito 
de Guamaré. 

POLÍTICA.3 |  Ministro das 
Comunicações, Fábio Faria deverá 

se filiar ao Partido Progressistas 
(PP) nos próximos dias. Com 

isso, nasce a expectativa que ele 
seja o vice, em uma chapa com 
o presidente Jair Bolsonaro, nas 
eleições presidenciais de 2022.

DIVULGAÇÃO

 Centro de Operações Integradas da Segurança Pública será construído na Prefeitura de Macaíba, no Centro do município
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O presidente Jair Bolsonaro não 
deveria ter vida fácil no Con-
gresso daqui para frente com 

a decisão da ministra Rosa Weber 
de suspender temporariamente os 
repasses do governo a parlamentares 
de sua base aliada via o famigerado 
orçamento secreto ou emenda do 
relator, como queiram.

Embora a decisão da ministra 
não deixe de ser o avanço de um po-
der sobre as prerrogativas de outro, 
provocada não obstante pela mino-
ria na Câmara, a distribuição sigilosa 
dessas emendas é um escândalo atu-
alizado dos Anões do Orçamento na 
virada dos anos 80 para 90.

Uma vez agora no plenário do 
Supremo, convocado pelo ministro-
-presidente Luiz Fux, a decisão de 
Rosa tende a ser mantida, mas as 
chances de mudar votos na Câmara 
no segundo turno, que acontece nes-
ta terça-feira,  são mínimas.

O risco que os parlamentares 
correm é de exporem seus nomes e 
mandatos com a possível abertura 
da caixa preta dessas emendas pagas 
diretamente pelos Ministérios envol-
vidos, especialmente o do Desenvol-
vimento Regional, comandado pelo 
potiguar Rogério Marinho.

É, sem dúvida, uma caixa de gor-
dura transbordando, num esquema 
de compra de apoio político nunca 
visto no País.

Sem o orçamento secreto, todo 

mundo sabe, o projeto de governabi-
lidade no caos de Bolsonaro cai por 
terra.

A simples publicidade dessas 
emendas, expondo quem as recebe e 
quanto recebe, não ajuda em nada as 
políticas eleitoreiras de um governo 
avesso ao trabalho duro de governar.

E, mais, cujo comandante gosta 
de bordejar em viagens internacio-
nais ridículas e em ‘motociatas’ dis-
pendiosas.

Com exceção daqueles que acei-
tam tudo em nome do que não se 
sabe explicar, milhões de brasileiros 
que já desembarcaram dessa canoa 
estão perplexos com o estelionato 
eleitoral que sofreram.

Uma tunga sem tamanho por 
parte de quem se elegeu prometendo 
exatamente o contrário do que faz.

Num momento em que o país se 
contorce em busca de um necessário 
socorro a milhões de brasileiros que 
passam fome (e o governo dá o calote 
em dívidas já reconhecidas por lei), 
sair distribuindo gordos nacos do or-
çamento da União a parlamentares 
‘amigos’, sem qualquer transparência 
ou controle externo, é sinal que che-
gamos mesmo ao fundo do esgoto.

A ministra Rosa Weber apenas 
adiantou as coisas, razão pela qual 
é criticada por quem prega a inde-
pendência entre os poderes como 
forma de se livrar do controle da 
sociedade.

Rei Arthur, todo poderoso

Lendários
O Brasil já teve coisa parecida 

no passado. Jânio era um estaba-
nado, mas tratou de renunciar lo-
go, jogando o país no impasse que 
redundaria no golpe militar de 64. 
Sem dizer que, ao contrário de 
Bolsonaro, era um profundo co-
nhecedor da língua portuguesa.

Já na pós-ditadura, Sarney 
também era distinguido por seus 
pendores literários, Collor era um 
exibido vaidoso com estatura e 
estampa para isso; Itamar Franco 
era meio matuto, mas teve a cla-
reza de fazer FHC seu sucessor e 
Lula um ex-operário que soube 
explorar os avanços do anteces-
sor.

Nada esses personagens se as-
semelham a Jair Bolsonaro. Nada.

De novo, não
O presidente Jair Bolsonaro 

voltou a defender a privatização 
da Petrobras neste � m de sema-
na  depois de outro infrutífero 
e dispendioso passeio de moto 
com apoiadores entre Piraí do Sul 
e Ponta Grossa, no Paraná. Decla-
rou que a estatal é independente 
“infelizmente” e que quer “� car 
livre” da empresa.

Não explicou o que ganharia 
um novo dono privado (a em-
presa hoje já é mista) praticando 
preços abaixo do mercado inter-
nacional.

Na lógica de Bolsonaro, tu-
do que atrapalha o seu governo, 
demonstra sua imensa incompe-
tência ou o demoniza, deve ser 
exterminado.

A� nal, ele nunca tem culpa de 
nada mesmo.

Selo de qualidade
Que tal essa: revela o site Me-

trópoles que o Comando da Aero-
náutica empregou por quase dois 
anos, entre maio de 2018 e março 
de 2020, um sujeito acusado de 
che� ar uma milícia em Marata-
ízes, no litoral do Espírito Santo, 
denunciado por vários crimes he-
diondos. O homem em questão é 
Gilbert Wagner Antunes Lopes, 
de 42 anos, também conhecido 
como Waguinho.

Hoje, Waguinho é réu em vá-
rias ações penais e chegou a ser 
condenado, em uma delas, a sete 
anos de reclusão pela tentativa 
de assassinato, em 2010, de um 
“usuário de drogas” que estaria 
envolvido em inúmeros furtos na 
cidade capixaba.

Faz parte?
É claro que faz parte do jogo 

adoçar apoio político com cargos e 
facilidades no governo. É o mal ne-
cessário de quem precisa governar. 
Mas nada se compara com esse or-
çamento do relator entregue a um 
primeiro ministro branco que aten-

de pelo nome de um Rei, Arthur.
Porque Arthur é exatamente 

isso: o homem que governa en-
quanto o presidente curte a liber-
dade em duas rodas, faz turismo e 
engrossa o anedotário com a sua 
in� ndável ignorância e ausência 
de aptidão para governar.  

DIVULGAÇÃO
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A governadora Fátima Bezer-
ra (PT) viajou neste domin-
go (7) para a Europa. Até dia 

14 de novembro, a chefe do Poder 
Executivo potiguar estará em Co-
penhague, capital da Dinamarca. 
No país nórdico, a petista terá uma 
série de encontros com autorida-
des locais, visando discutir os avan-
ços da implementação de energias 
limpas e renováveis no país, nota-
damente no Rio Grande do Norte, 
que possui o maior complexo de 
parques geradores de energia eó-
lica do Brasil, com intenção ainda 
de trazer mais investimentos para 
o estado, e consequente geração 
de emprego. Com viagem, o vice-
-governador Antenor Roberto (PC-
doB) assumiu o governo do Estado. 
O ato de transmissão de cargo foi 
pouco antes da governadora em-
barcar.

Esta é a terceira viagem ao ex-
terior da governadora em missão 
o� cial. “Partimos hoje em viagem 
o� cial à Dinamarca, voltada para 
negócios na área de energias reno-
váveis. O comando do Estado � ca 
nas mãos competentes do nosso vi-
ce @antenorroberto. A perspectiva 
é de mais investimento e empregos 
para o RN. Vem coisa boa por aí!”, 
escreveu Fátima Bezerra na sua 
conta no Twitter.

Fátima Bezerra já chega ao 
continente europeu com uma boa 
notícia. É que o senador Jean-Paul 
Prates (PT), e o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Jaime 
Calado, que estão em missão o� cial 
na Noruega, con� rmaram que a 
empresa Scatec Solar vai investir 
R$ 1,6 bilhão no projeto Mendubim 
para geração de energia limpa. A 
instalação da planta solar vai gerar 
532 MW de energia em seu pico e 
deve criar 1.200 empregos durante 
a fase de implantação, no municí-

pio de Assu.
No primeiro semestre deste 

ano, o RN captou R$ 6,56 bilhões em 
contratos para energias renováveis 
e caminha para fechar o ano com 
cerca de R$ 13 bilhões em 2021. Lí-
der nacional em potência instalada 
(6,0 Gigawatts) em eólica, sendo 
o principal gerador e exportador 
dessa fonte para o Sistema Elétrico 
Nacional, o RN tem uma matriz 
energética composta por 87% de 
fontes renováveis e um potencial 
ainda não explorado de geração de 
energia o� shore (no mar) estimado 
em 140 gigawatts.

Com o objetivo de aumentar a 
participação de novas fontes em 
sua matriz elétrica e abrir novos 
mercados para geração de energia 
limpa, o Estado vem incentivando 
o desenvolvimento da energia eó-
lica o� shore (no mar). Atualmente, 
estão em fase de licenciamento/
autorização nos órgãos ambientais 
quatro grandes complexos eólicos 
o� shore na Costa Potiguar.

APURAÇÃO RIGOROSA 
DO CASO DO IDOSO

A governadora Fátima Bezerra 
antes de viajar para Europa, deter-
minou que fosse instaurada uma 
sindicância para apurar os fatos 
que resultaram na morte do idoso 
José William. A governadora Fati-
ma Bezerra disse, em sua conta no 
Twitter, que conversou com o vice-
-governador Antenor Roberto (PC-
doB) e o mesmo � cou encarregado 
de acompanhar as apurações do 
ocorrido. A missão também foi da-
da ao secretário de Saúde, Cipriano 
Maia. Fátima Bezerra também se 
solidarizou com os familiares do 
idoso.

O caso aconteceu quando o 
idoso José William procurou aten-
dimento no Hospital Walfredo Gur-
gel e não sendo atendido gravou 
um vídeo narrando o fato. O idoso 
relatou que sentiu um incômodo na 
região do peito, a� rmando que não 
conseguiu ser atendido na unidade 
hospitalar. O idoso morreu pouco 
depois, vítima de uma parada car-
díaca. Ele foi intubado no Hospital 
dos Pescadores, mas não resistiu. A 
Secretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap) abriu sindicância para 
apurar os fatos.

Fátima Bezerra viaja para 
a Europa em busca de 
investimentos para o RN
ENERGIA | Governadora está 
na Dinamarca, onde busca 
investimentos na área de 
energias renováveis para 
o Estado. Jaime Calado 
também participa
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Filiação
As de� nições políticas começam 

a ser melhor desenhadas pelas � lia-
ções partidárias. Dada como certa a 
� liação do presidente Bolsonaro no 
PL, comandado no RN pelo deputado 
João Maia. A aliança prioritária do PL 
é com o PP, que indicaria o vice do 
presidente.

Filiação II
É justamente aí que há um fato no-

vo que tem consequências na política 
potiguar. O ministro Fábio Faria vai 
assinar � cha no PP, hoje comandado 
pelo deputado federal Beto Rosado. 
As línguas de Brasília a� rmam que o 
PP indicará Fábio vice de Bolsonaro.

 
Candidatura 

Caso Fábio Faria seja realmente 
indicado pelo PP como vice de Bolso-
naro, o caminho para a candidatura 
ao Senado pelo bolsonarismo no RN, 
� ca livre para o também ministro Ro-
gério Marinho, que ainda não decidiu 
sua � liação partidária.

Luto
A morte do professor Luiz 

Eduardo Carneiro Costa en-
tristeceu o mundo político po-
tiguar. Luiz sempre foi tratado 
com muito respeito e admira-
ção, mesmo pelos adversários 
momentâneos. Cultivou boas 
amizades e era uma � gura for-
midável. Fica mais pobre o RN 
sem o professor Luiz Eduardo.

Infarto
Inadmissível o que ocorreu 

com o idoso que teve aten-
dimento negado no Hospital 
Walfredo Gurgel e foi a óbito. 
A governadora Fátima Bezerra 
agiu corretamente ao determi-
nar sindicância para apurar o 
fato.

Oportunismo
Surfando na onda do opor-

tunismo político, o ministro 
Fábio Faria ‘lamentou’ a morte 
do idoso sem assistência no 

RN. Bem disse o secretário Fer-
nando Mineiro, que ‘lembrou’ 
ao ministro das Comunica-
ções que este nunca lamentou 
nenhuma das 600 mil mortes 
por Covid no Brasil.

Assessoria
A jornalista e professora 

Cristina Vidal passa a integrar 
a assessoria de imprensa do 
ministro Fábio Faria no RN. 
Cristina é excelente pro� ssio-
nal. Boa aquisição do � lho de 
Robinson.

Divisão
Grupos que realmente são 

da oposição ao atual comando 
da OAB, já avaliam a possibli-
dade de convencer chapas sem 
viabilidade eleitoral, a fortale-
cer uma chapa que possa ter 
reais condições de derrotar a 
candidatura de Aldo Medeiros. 
O fracionamento da oposição 
é comemorado pela situação.

DIVULGAÇÃOSÉRGIO LIMA/PODER 360

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

O ministro das Comunicações 
Fábio Faria deverá se � liar 
ao Partido Progressistas (PP) 

nos próximos dias. A expectativa é 
que ele seja alçado ao posto de vice 
em uma chapa com o presidente Jair 
Bolsonaro nas eleições presidenciais 
de 2022, conforme informação da 
jornalista Daniela Lima, da CNN 
Brasil. Nesta segunda-feira (8), Bol-
sonaro con� rmou sua � liação ao 
Partido Liberal (PL) para o próximo 
dia 22 em Brasília, em um grande ato 
que reunirá os membros das duas 
legendas.

Segundo Daniela, com a ida de 
Bolsonaro para o PL, � ca acertado 
entre as duas siglas que o PP, partido 
do ministro da Casa Civil Ciro No-
gueira, será o responsável por indicar 
o candidato a vice na chapa do presi-
dente em 2022, para reeleição. Seria 
uma espécie de recompensa por 
ter sido preterido pelo presidente. 

E, com Fábio se � liando ao partido, 
ele seria o escolhido para ocupar a 
cadeira que hoje pertence ao general 
Hamilton Mourão (PRTB).

A assessoria de imprensa de 
Fábio Faria con� rmou que ele cum-
priu uma corrida agenda política 
em São Paulo e, de lá, viajou para 
Glasgow, na Escócia, para outros 
compromissos. Sobre a possibili-

dade de ele ser vice em uma chapa 
presidencial, fomos informados que 
a pré-candidatura dele ao Senado 
estava mantida. Fábio, outro dia, 
disse que seria candidato “ao que 
Bolsonaro quiser”.

Com a possibilidade de Fábio 
ser vice na chapa com Bolsonaro, 
acabaria o clima de incertezas e dis-
putas veladas entre ele e seu colega 

e conterrâneo Rogério Marinho, mi-
nistro do Desenvolvimento Regional 
(MDR), já que ambos são aliados do 
presidente e desejam receber o apoio 
do Planalto para suas pré-candida-
turas ao Senado pelo Rio Grande do 
Norte.

Caso a chapa se concretize, o 
caminho para Rogério Marinho ter 
o tão desejado apoio do presidente 

ao Senado � cará livre e confortável 
para todos os envolvidos. E Marinho 
segue � rme em seu propósito, com 
várias liberações de recursos sendo 
feitas no Estado. Somente nesta se-
gunda, o MDR liberou R$ 1,1 milhão 
para a continuidade do saneamen-
to integrado nos bairros de Nossa 
Senhora da Apresentação e Lagoa 
Azul, na zona Norte de Natal.

Fábio Faria vai para o PP e poderá ser 
o vice de Bolsonaro na eleição de 2022
FILIAÇÃO | Ministro potiguar 
assina ficha de filiação no PP. 
Partido indicará o candidato 
a vice na chapa de Jair 
Bolsonaro, que vai se filiar 
no PL

Fábio Faria vai assinar fi cha no partido de Ciro Nogueira, que vai indicar o vice Bolsonaro confi rmou que vai se fi liar no PL em ato previsto para o dia 22

LUTO

Luiz Eduardo CarneiroLuiz Eduardo Carneiro
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A governadora Fátima Bezer-
ra participou no � nal da 
manhã desta quinta-feira, 4, 

por vídeo conferência, da 26ª Con-
ferência das Nações Unidas sobre 
as Mudanças Climáticas de 2021 – 
COP26, que acontece em Glasgow, 
na Escócia. A governadora fez ex-
posição sobre o tema: “O Nordeste 
Brasileiro e o potencial da Tran-
sição Energética Justa no Brasil 
– Mulheres na vanguarda da tran-
sição energética”, no Brazil Action 
Hub. O convite para a participação 
foi feito pelo Instituto Alziras, em 
parceria com o iCS (Instituto Clima 
e Sociedade), que, junto com ICLEI 
(Governos Locais pela Sustentabili-
dade) e C40 (Grupo C40 de Grandes 
Cidades para Liderança do Clima), 
elaboraram uma programação es-
pecial para as autoridades brasilei-
ras e latino-americanas no evento.

Fátima Bezerra disse que o ce-
nário da política ambiental hoje no 
Brasil é de retrocesso. Em menos 
de três anos aumentou o desmata-
mento, as queimadas, o avanço do 

garimpo em áreas de preservação, 
o desmonte de órgãos de prote-
ção contra crimes ambientais e 
mudança da base de cálculo das 
metas brasileiras para poluir mais. 
“Falta prioridade à política am-
biental no Brasil. Os con� itos por 

água e por terra cresceram, segun-
do a Comissão Pastoral da Terra, e 
atingiram mais de 100 mil famílias 
apenas nos estados da Amazônia 
Legal em 2019”.

A governadora acrescentou que 
nesse contexto, milhares de famílias 

foram expulsas ou despejadas de su-
as terras. Dentre a população mais 
afetada em disputas por água estão 
pescadores, ribeirinhos, pequenos 
agricultores e quilombolas. “Por 
isso a pauta do racismo ambiental 
e climático se faz tão urgente. Os 

danos socioambientais, ainda que 
generalizados, impactam de forma 
diferente as pessoas negras, indíge-
nas e outras parcelas da população 
já vulnerabilizadas por questões so-
cioeconômicas, raciais e de gênero” 
pontuou.

Fátima Bezerra enfatizou que 
o cruzamento entre injustiça ra-
cial e ambiental marca a vida das 
populações negra e indígena que 
lideram os índices de pobreza, 
desemprego e violência no país. 
“Uma mostra disso é que, embora 
no Brasil tenhamos uma das ma-
trizes mais baratas para produzir 
energia, estamos vivenciando 
grandes aumentos nas contas 
de luz, fazendo com que o povo 
brasileiro pague uma das tarifas 
mais caras do mundo. Apenas 
em 2021 já ultrapassamos 30% 
de aumento na conta de luz. Pa-
ra o ano de 2022, há previsão de 
reajustes de mais de 17% ao ano. 
Além disso, a privatização da Ele-
trobras poderá impactar em 25% 
de aumento na conta de energia. 
Todos estes aumentos fazem 
parte da Política Energética do 
Governo Federal cujo povo é a 
principal vítima e que tem como 
centro a maximização dos lucros 
para o setor”.

A governadora defendeu que 
é preciso “humanizar” o setor 
energético. “Pensar uma transição 

energética que tenha como cen-
tro a questão climática e que seja 
parte de um modelo de enfrenta-
mento à miséria e às condições 
de vida precárias.  A mudança do 
clima tem uma dimensão de clas-
se, étnica e de gênero. E para dar 
uma dimensão de justiça social à 
mudança climática, temos de nos 
perguntar: é justo seguir emitindo 
gases do efeito estufa e utilizando 
a energia limitada do planeta para 
que umas poucas famílias conti-
nuem enriquecendo enquanto a 
grande maioria das pessoas está 
na miséria?”.  

Crescimento da desigualdade
Em sua análise sobre a polí-

tica energética no Brasil, Fátima 
Bezerra declarou que “não seria 
exagero dizer que todos os 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) estão ameaça-
dos em nosso país. O aumento do 
desemprego, da pobreza extrema 
e da fome, além de muitos pro-
blemas ambientais, poderia ter 
sido evitado se o Brasil estivesse 
cumprindo os compromissos 

� rmados em 2015. Hoje, o povo 
brasileiro, em especial as mu-
lheres, não consegue comprar 
um botijão de gás.  A política de 
preços adotada pela Petrobras 
faz com que o valor do botijão 
seja equivalente a 12% do salário 
mínimo. As famílias pobres no 
Brasil voltaram a usar lenha ou 
carvão para cozinhar. A verdade 
é que estamos atravessando um 
período de crescimento das de-
sigualdades. As medidas econô-
micas, sociais e ambientais em 
curso no país têm intensi� cado 
a pobreza estrutural e a miséria. 
Paralelo aos aumentos abusivos, 
ainda estamos vivemos um qua-
dro de insegurança energética, 
com os apagões de volta à agenda 
do país. Tudo isso nos mostra que 
não basta ter recursos naturais, é 
preciso ter uma política que en-
frente as desigualdades e promo-
va a inclusão”, encerrou.

A prefeita de Jandaíra, Marina 
Marinho, também fez exposição 
no Brazil Action Hub e, seguindo 
a mesma preocupação da gover-
nadora do RN disse que é preciso 

promover o desenvolvimento 
sustentável com distribuição de 
renda, proteção ao meio ambien-
te, respeito à fauna e à � ora e ao 
direito das pessoas no acesso às 
novas energias. Ela registrou que 
em Jandaíra há 95 aerogeradores 
instalados, 58 aerogeradores em 
instalação, uma unidade de es-
tocagem de energia dos ventos. 
“Cada torre é capaz de abastecer 
800 casas, mas nenhuma casa do 
município consome a energia 
produzida lá. E o município não 
recebe royalties pela geração. 
É preciso um desenvolvimento 
justo, limpo, fraterno e com uso 
adequado dos recursos naturais”, 
a� rmou se referindo às interfe-
rências que as torres eólicas pro-
vocam junto a fauna, à vegetação 
e ao curso das águas.

Representante do Comitê 
Energias Renováveis do Semiári-
do, Ricélia Maria Marinho Sales 
apresentou estudo que mostra 
que o modelo centralizado para 
geração de energia eólica e solar 
como existe hoje contribui para 
o aumento da vulnerabilidade 

social e ambiental. “Os grandes 
empreendimentos não trazem 
resultados para nosso povo. Os 
territórios rurais, os pequenos 
municípios e a população mais 
vulnerável socialmente precisam 
ser quali� cados tanto para defen-
der seus direitos, as potencialida-
des ambientais, quanto par ter 
mais oportunidades, qualidade 
de trabalho, empregos e de vida 
sendo partícipes de todo o pro-
cesso e protegidos, social e am-
bientalmente pelo Estado”.

Consórcio Brasil Verde
A governadora do Rio Grande 

do Norte, Fátima Bezerra, tam-
bém participou de forma online 
do lançamento do Consórcio 
Brasil Verde - Governadores pelo 
Clima (GPC), na 26ª Convenção 
das Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas (COP-26), no iní-
cio da manhã desta quinta-feira 
(4). A iniciativa, do Centro Brasil 
no Clima (CBC), visa a articula-
ção internacional dos estados 
brasileiros e organiza as ações 
internas na área ambiental.

Na COP-26, Fátima critica 
política ambiental de retrocesso
GESTORA | Governadora 
fez exposição no Brazil 
Action Hub

Governadora Fátima 
Bezerra defende que 
é preciso “humanizar” 
o setor energético. 

IMFORME PUBLICITÁRIO

Política energética maximiza o lucro e penaliza o povo
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“Você já se perguntou por-
que mesmo diante toda 
a perversidade do Bolso-

naro, ele ainda consegue ter o apoio 
da maioria no Congresso Nacional? 
A resposta é simples, ele compra os 
votos dos parlamentares através do 
dinheiro público e usa o chamado 
orçamento secreto”. Essa foi a decla-
ração do Secretário Extraordinário 
de Projetos e Metas e de Relações 
Institucionais do RN, Fernando Mi-
neiro (PT), acusando o presidente 
da República Jair Bolsonaro (sem 
partido), de comprar votos de políti-
cos do Rio Grande do Norte em tro-
ca de emendas parlamentares por 
meio do um “orçamento paralelo”.

Em um vídeo publicado em sua 
rede social, Mineiro a� rma: “Só esse 
ano foram 18 bilhões de reais e para 
o ano que vem, ano das eleições, es-
tão previstos 20 bilhões na chamada 
PEC dos Precatórios”, denunciou. 

De acordo com o petista: “A mi-
nistra Rosa Weber suspendeu o uso 
do orçamento secreto e essa farra 
pode estar com os dias contados”. 
E recomendou: “É preciso acompa-
nhar o que acontece lá em Brasília 
e saber principalmente quais par-
lamentares do Rio Grande do Norte 
que fazem uso dos recursos do cha-
mado orçamento secreto. Esse é o 
maior escândalo de compras de vo-
tos da história do Brasil”, explicou.

O orçamento secreto é como 
� caram conhecidas as emendas 
parlamentares pagas na modalida-
de ‘emendas de relator’, que ao con-
trário das emendas individuais, que 
seguem critérios bem especí� cos e 
são divididas de forma equilibrada 
entre todos os parlamentares, as 
emendas de relator não seguem cri-
térios usuais e bene� ciam somente 
alguns parlamentares. Na prática, a 
destinação dos recursos é de� nida 
em acertos informais entre políticos 
aliados e o governo federal. 

Na última sexta-feira (05), a 
ministra Rosa Weber decidiu sus-
pender integral e imediatamente a 
execução das chamadas “emendas 
de relator” no orçamento de 2021. 
Esses recursos compõem o “orça-
mento paralelo”, que tem sido usado 
pelo governo de Jair Bolsonaro para 
turbinar as emendas parlamentares 
de aliados no Congresso Nacional. 

Na decisão, a ministra Weber 

a� rmou causar perplexidade que 
parcela signi� cativa do Orçamen-
to esteja sendo ofertada a grupo 
de políticos mediante distribuição 
arbitrária entabulada entre coa-
lizações políticas, para que tais 
congressistas utilizem recursos 
públicos conforme seus interesses 
pessoais.

A pasta do ministro potiguar, 

Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Regional), de acordo com repor-
tagem do Jornal O Globo, foi a que 
recebeu a maior fatia das emendas 
de relator no ano passado, somando 
um total de R$ 8 bilhões de reais. Em 
entrevista ao Globo, o pré-candi-
dato a cadeira de senador, Rogerio 
Marinho, negou que essa parte do 
Orçamento da União seja secreta.

Mineiro acusa Bolsonaro de 
comprar votos de políticos 
do RN com dinheiro público

Ezequiel ressalta força 
da mulher potiguar 
em evento do PSDB

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Mineiro: “Ele compra os votos dos parlamentares através do dinheiro público”

GRAVE | Secretário postou 
vídeo, nas redes sociais, 
com acusações contra o 
presidente da República

COLISÃO FURTO ROUBO INCÊNDIO

LIGUE AGORA

(84) 4141-4050

PLANOS A PARTIR DE

90

PROTECTPROTECAO.ORG.BRPROTECTPROTCOVEICULAR

O PSDB do Rio Grande do Nor-
te espera fortalecer a par-
ticipação feminina na po-

lítica. O objetivo foi revelado pelo 
presidente do partido no estado, o 
deputado Ezequiel Ferreira, duran-
te a abertura do evento “A Força da 
Mulher Potiguar”, realizado nesta 
segunda-feira 8, pelo PSDB-Mulher 
no Versailles Recepções Cidade Jar-
dim, em Natal.

“O PSDB acredita no potencial 
e na capacidade das mulheres para 
contribuir com nossos municípios, 
nosso Estado e com o país. Lugar 
de mulher é onde vocês quiserem. A 
mulher tem competência para ser o 
que quiser. Este é um dia de orgulho 
para o PSDB do RN. Agradeço a cada 
uma pela força, pelo empenho. Que-
remos as mulheres na Assembleia e 
na Câmara. Queremos ver a força da 
mulher do RN representando nosso 
estado”, disse Ezequiel.

Em mensagem gravada especial-
mente para o evento, o governador 
de São Paulo, João Doria - pré-can-
didato à Presidência da República 
- enfatizou a importância do evento 
e da presença da mulher na política. 
Doria revelou que mais de 60% do 
seu secretariado é composto por mu-
lheres. “Estamos juntos pela luta da 
mulher, pela valorização e fortaleci-
mento feminino na política”, a� rmou 
o presidenciável. 

Para a presidente do PSDB-Mu-
lher no RN, a vereadora de Mossoró, 
Larissa Rosado, esta se aproximando 
mais uma oportunidade para que 
as mulheres mostrem sua força no 
Estado. “Temos muitas histórias de 

mulheres potiguares que marcaram 
época, que venceram preconceitos, 
derrotaram obstáculos injustos. E 
agora teremos mais uma chance de 
mostrar que o lugar da mulher tam-
bém é na política colaborando com 
a nossa sociedade. Queremos ser 
candidaturas viáveis, mulheres que 
vão ajudar a cada recanto do Estado”, 
disse Larissa.

Já a presidente do Tucanafro, 
Irmã Lula, lembrou que as mulheres 
são maioria na sociedade, mas ainda 
minoria na política. A presidente do 
PSDB Diversidade, Ryane Guedes, 
vice-prefeita de Jaçanã, ressaltou 
também a necessidade de uma 
maior presença da mulher em cargos 
eletivos.

Também presente ao evento, o 
deputado Tomba Farias relatou o 
quanto faz falta uma maior repre-
sentação feminina nas casas legisla-
tivas pelo país. “Precisamos muito da 
presença de vocês nas Assembleias, 
Câmaras, Prefeituras. Que desse en-
contro o PSDB saia fortalecido para 
promovermos as mudanças que nos-
so povo precisa”, disse.

Já o deputado estadual Gustavo 
Carvalho convocou as mulheres 
para que apresentem seu desejo de 
candidatura junto a direção do PS-
DB. “Vamos trabalhar juntos, com 
a sensibilidade de vocês mulheres, 
para tomarmos decisões mais � rmes 
e fortes a favor dos potiguares”, a� r-
mou.

A abertura do evento reuniu 
ainda prefeitos, vice-prefeitos, ve-
readores e lideranças de várias re-
giões do RN. 

POTENCIAL FEMININO

Ezequiel: “Queremos ver a força da mulher do RN representando nosso estado”
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Carlos Eduardo inicia aproximação 
com grupo de Rogério Marinho

Nas redes sociais do ex-pre-
feito Carlos Eduardo Alves, que 
hora se diz candidato ao Gover-
no do Estado e hora fala em con-
correr ao Senado, uma posta-
gem sai da rotina de entrevistas 
as rádios do interior e até uma 
sopa em Martins... Em Mossoró, 
Carlos Eduardo posta foto com 
o presidente da Federação dos 
Municípios do Rio Grande do 
Norte (Femurn), Babá Pereira, 
que coordena a campanha do 
ministro Rogério Marinho ao Senado.

Babá estava acompanhando do prefeito de Marce-
lino Vieira, Babau do PSD, mas que também coordena 
a campanha de Rogério Marinho no Alto Oeste e tem 
o irmão, o médico Kerginaldo Jácome, como pré-candi-
dato a deputado estadual. Carlos Eduardo chamou de 

“reunião produtiva”. O nome do 
deputado federal Benes Leocádio 
(Republicanos) já foi detectado 
que, digamos, não decola para 
governador. A turma de Babá e 
Babau acham que os prefeitos das 
cidades médias e pequenas levam 
Benes como vice-governador. 

O prefeito Álvaro Dias decla-
rou, em evento com o presidenciá-
vel Eduardo Leite, que continuará 
no Palácio Felipe Camarão e não 
disputa em 2022. A vice Aíla Cor-

tez já sentiu que continua vice. Até a esposa de Carlos 
Eduardo, Andréia Ramalho, que sugeriu Aíla Cortez co-
mo vice de Álvaro Dias, sabe que não haverá alteração 
em Natal a partir de abril. Até lá, os bastidores vão ar-
ticulando uma chapa. E a governadora Fátima Bezerra 
(PT) também vai mantendo a liderança nas pesquisas.

Guamaré
Abertas as urnas suplementa-

res deste domingo e com 61,16% 
dos votos válidos, o arquiteto Ar-
thur Teixeira (PSB) se elegeu pre-
feito de Guamaré. Ele obteve 6.984 
votos, conforme números � nais da 
Justiça Eleitoral. Arthur é sobrinho 
do prefeito cassado Hélio de Mun-
dinho (MDB), maior liderança do 
município há anos. 

Oposição
O segundo colocado, vereador 

Gustavo Santiago (Solidariedade), 
obteve 4.436 votos (38,84%). A lide-
rança da oposição é de Mozaniel, 
que ameaçou em 2020 e por pouco 
não derrotou Hélio de Mundinho. 
De acordo com os dados totaliza-
dos, dos 14.532 eleitores que esta-
vam aptos a votar, 11.821 (81,34%) 
compareceram às urnas e 2.711 
(18,66%) não votaram. Os votos em 
branco somaram 120 (1,01%) e nu-
los 281 (2,38%). 

Dobradinha
O ex-prefeito Leonardo Rêgo, 

� lho do decano deputado estadual 
Getúlio Rêgo, con� rmou que vai 
fazer dobradinha com seu pai no 
Alto Oeste Potiguar. A União Brasil 
seria o caminho natural, mas só se a 
chapa de deputado estadual aceitar 
Getúlio. Em troca, os votos de Pau 
dos Ferros, principal cidade do Alto 
Oeste, ajudaria a eleger um federal. O 
ex-senador José Agripino tenta con-
vencer os jovens postulantes a esta-
dual, que esse é o melhor caminho. 

Decisão 22
Na semana passada, o presidente 

Jair Bolsonaro indicou a aliados que 
deverá ir para o PL. A avaliação é que 
o tempo de televisão será crucial na 
disputa e o PP já é dado como certo na 
coligação. Assim, com o PL, Bolsona-
ro teria ainda mais exposição no ho-
rário eleitoral. Caberia ao PP sugerir 
um nome para disputar a vice-presi-
dência em chapa com o mandatário.

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO
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“Esse é um momento de muito 
abalo, muita tristeza, porque a� nal 
de contas, a morte do professor Luiz 
Eduardo Carneiro Costa, se consti-
tui para mim a perda de um grande 
amigo, um grande colaborador, de 
uma pessoa que esteve presente du-
rante toda a minha vida política”. Foi 
com essas palavras que o ex-senador 
Garibaldi Alves (MDB), desabafou e 
lamentou profundamente a morte 
do seu melhor amigo, o ex-secretá-
rio Luiz Eduardo Carneiro Costa, 
75 anos, que faleceu na madrugada 
desta segunda-feira, (8), por volta das 
02h31, no hospital da Unimed, em 
Natal.

Luiz Eduardo estava internado 
desde o dia 11 de maio para fazer tra-
tamento intensivo contra a Covid-19, 
evoluiu para insu� ciência respira-
tória e foi entubado. Nesse período, 
o ex-secretário chegou a sair da UTI 
para o apartamento do hospital, mas 
devido a um novo quadro de infec-
ção bacteriana retornou para a UTI 
novamente.

Em entrevista nesta segunda-fei-
ra (8), ao Jornal Agora RN, bastante 
abalado, triste e com a voz embar-
gada, o ex-senador Garibaldi Alves 
relembrou que Luís Eduardo foi não 
só um amigo, mas um grande com-
panheiro que sempre esteve ao seu 
lado: “Nós primamos por essa convi-
vência, assumimos então as respon-
sabilidades de governança, naquele 
tempo e isso me marcou muito e faz 
com que eu possa lamentar profun-
damente hoje a perda deste grande 
amigo, que eu vejo, ainda mesmo 
com essa idade que tinha, ainda po-
dia prestar um grande serviço ao Rio 
Grande do Norte”, desabafou.

Segundo o ex-senador Gari-

baldi, o seu amigo, Luiz Eduardo, dei-
xa um grande legado ao Rio Grande 
do Norte: “Não restam dúvidas que 
seria o legado da educação, porque 
ele foi secretário de educação quan-
do eu fui prefeito de Natal em 1985, 
quando houve a volta da eleição 
direta para prefeito de capitais e o 
professor Luiz Eduardo me prestou 
uma grande contribuição como se-
cretário de educação do meu gover-
no municipal. Depois ele daria essa 
contribuição já no governo do Estado 
e desenvolvemos, além dessa ques-
tão funcional, uma amizade muito 
grande, � zemos uma amizade muito 
grande realmente”, declarou.

A governadora do Rio Grande do 

Norte Fátima Bezerra (PT), lamentou 
a morte do ex-secretário: “Professor 
Luiz Eduardo se foi. Era um amigo 
muito querido, nutríamos de um 
bem querer mútuo. Nossa relação 
sempre foi pautada pelo respeito e 
diálogo, uma de suas marcas regis-
tradas”, declarou.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), usou as suas redes sociais e 
prestou solidariedade aos familiares 
e amigos de Luiz Eduardo: “Depois 
de um longo processo de interna-
ção, Natal perdeu a presença sempre 
cordata do professor Luiz Eduardo 
Carneiro Costa. Ex-secretário de 
Educação de Natal e do Estado, Luiz 
Eduardo tinha muitos amigos com 

sua personalidade afável. Aos fami-
liares e amigos, o abraço solidário”, 
lamentou. 

O deputado federal Walter Alves 
(MDB), usou sua rede social um ma-
nifesto de pesar do Movimento De-
mocrático Brasileiro no RN sobre a 
morte do professor Luiz Eduardo: “É 
com profundo pesar que a direção do 
MDB/RN lamenta a morte do profes-
sor, ex-secretário de Educação e do 
Gabinete Civil do RN, Luiz Eduardo 
Carneiro Costa”, destacou.

Na madrugada deste domingo, 
por volta das 02h31, recebemos a 
con� rmação da morte do professor e 
ex-secretário Luiz Eduardo Carneiro, 
por meio de sua � lha e médica, Lu-
ciana Borges Carneiro: “Com imensa 
tristeza comunico o falecimento do 
meu querido pai”, avisou.

A nossa equipe de reportagem 
acompanhava diariamente o quadro 
de saúde do ex-secretário, por meio 
de informações cedidas por Luciana. 
O último contato foi na tarde do dia 
04 de novembro, quando Luciana ex-
plicou: “Apresentou aumento da gra-
vidade, chegando a ser novamente 
entubado, mas logo em seguida, teve 
uma boa evolução e foi extubado. No 
momento já respira sem ajuda da 
ventilação mecânica. Pressão arterial 
mantida sem o uso de drogas vasoa-
tivas”, disse.

O professor Luiz Eduardo foi se-
pultado na tarde desta segunda-fei-
ra, no cemitério Morada da Paz, em 
Emaús.

Políticos do RN lamentam morte do 
ex-secretário Luiz Eduardo Carneiro
LUTO | Ex-secretário de 
Educação e da Casa Civl 
nos governos Garibaldi 
Filho, lutava contra 
consequencias da Covid 
há mais de seis meses

Luiz Eduardo foi indicado pelo PMDB duas vezes a vice em Natal Garibaldi: “Me marcou muito. Lamento profundamente”
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O município de Macaíba sai-
rá de zero real para milhões 
investidos em segurança 

pública nos próximos anos. Um 
dos principais focos da adminis-
tração do prefeito Emídio Júnior é 
planejar e realizar ações concretas 
na área e, entre elas, a construção 
do Centro de Operações Integra-
das da Segurança Pública (COISP), 
com sede própria e integrada ao 
sistema de Segurança Pública do 
Estado do Rio Grande do Norte.

O COISP será construído na 
sede da Prefeitura de Macaíba, no 
Centro do município. O aviso do 
processo licitatório para constru-
ção do prédio foi publicado no dia 
25 de outubro no Diário O� cial do 
Município e o processo será aber-

to neste mês de novembro.
A previsão é que as obras se-

jam iniciadas em 2022. Mais de 
1,5 milhão de reais estão sendo 
investidos no primeiro ano da 
gestão no projeto, que é desenvol-
vido por técnicos com vasta expe-
riência em Segurança Pública. 

As dezenas de câmeras terão 
visão de longo alcance e serão ins-
taladas em locais estratégicos das 
zonas urbana e rural. Visitas téc-
nicas em cidades que contam com 
sistemas semelhantes, entre elas, 
Mossoró e no Centro Integrado de 
Operações em Segurança (CIOSP) 
são realizadas para conhecimento 
e levantamento de informações 
sobre o modelo de vigilância.

O prefeito destaca o trabalho 
que está sendo feito para a Segu-
rança local. “Nosso videomonito-
ramento será um dos melhores e 
mais modernos do RN. Nós esta-
mos trabalhando para isso e nossa 
população terá acesso ao serviço, 
que terá sede própria em Macaíba. 
Será nosso primeiro grande inves-
timento de muitos que estamos 
planejando para essa área ”, decla-

ra o chefe do Executivo Municipal.

Novas ações
A partir da criação da Lei 

Municipal de Segurança Pública 
(Lei 2184/21), em maio de 2021, a 
Prefeitura está viabilizando uma 
série de ações para melhorar a se-
gurança no município, entre elas, 
a criação da Secretaria Municipal 
de Segurança Pública, Mobilida-
de Urbana e Defesa Civil, ação 
que faz parte da reforma admi-
nistrativa organizada pela admi-
nistração Emídio Júnior. 

A implantação da Guarda 
Municipal também está em fase 
de estudos. A nova comissão do 
concurso público da Prefeitura 
está levantando informações 
para a realização do certame da 
guarda. A troca da iluminação 
pública por uma iluminação de 
LED será realizada e o Fundo 
Municipal de Segurança Pública, 
mais uma das iniciativas inédi-
tas no município, vai possibilitar 
que recursos � nanceiros sejam 
captados pela administração pa-
ra a área.

Prefeitura de Macaíba 
abre licitação para 
construir central de 
videomonitoramento

DIVULGAÇÃO

GESTÃO | Além da central, 
várias outras ações na 
área de segurança serão 
realizadas no município, 
dentre as quais, a criação 
da guarda municipal

COISP, segundo o prefeito Emídio Júnior, será construído na sede da Prefeitura de Macaíba, no Centro do município

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

A política no RN e a eleição de 2022
Fala-se em mudança política no 

RN. Até agora há escassez de candi-
datos para análise do eleitor, com 
notória experiência política, preparo 

para o exercício de mandatos e credi-
bilidade, qualidades imprescindíveis, 
sobretudo nos cargos de governador 
e senador.

Mandatos
Nos meus mandatos propus 

o crédito educativo, que incluía o 
estudante de Universidade pública 
(o PT retirou); remédios genéricos; 
bene� ciar com royalties pequenos 
produtores em terra de petróleo e gás 
natural; regulamentar o artigo 43 da 
Constituição, a “redenção” da nossa 
agricultura com subsídios e � nancia-
mentos; defesa da ferrovia transnor-
destina no RN; a área de livre comér-
cio, com milhares de empregos.

Funções
Durante todos os seis mandatos 

na Câmara Federal estive entre os 100 
do “Congresso Nacional” (deputados 
e senadores). Presidi o PARLATINO, 
entidade parlamentar internacional, 

a Comissão de Constituição e Justiça, 
a Comissão Especial que implantou 
o “real” no país   e outras de igual ní-
vel no Parlamento. Fui relator de três 
CPIs de repercussão nacional e pro-
curador da Câmara Federal.

Obstáculo
Para disputar o senado teria que 

ter apoio de um partido político. Pra-
ticamente impossível romper essa 
“cortina de ferro”. Até o presidente 
Bolsonaro sofre essas di� culdades.

Ofertas
Tenho ofertas de siglas menores, 

as quais não dispõem de espaço no 
rádio e TV. Sem dizer ao povo o que 
� z, não teria chances. Só resta enten-
der a realidade e dá tempo ao tempo!

Incentivos
Há algum tempo recebo estímulos de amigos para candidatar-me ao 

senado, considerando a longa experiência que tenho no Congresso Na-
cional. Confesso que se, a exemplo das maiores democracias do mundo, 
existisse candidatura avulsa ou independente no Brasil, já seria candidato.

Prestação de contas 
Faria uma campanha diferente, sem promessas, apenas com prestação 

de contas do que já � z, pedindo o julgamento do eleitor se mereço uma 
oportunidade para completar certas propostas que apresentei, ainda in-
conclusas.

Familiares
Doze das 81 cadeiras do Se-

nado são ocupadas por suplentes 
sem votos. A maioria milionários 
� nanciadores das eleições. O se-
nador Tasso Jereissati licenciou-
-se e assumiu Chiquinho Feitosa, 
suplente de Gilmar Mendes. O 
suplente de Davi Alcolumbre é o 
seu irmão David Alcolumbre e de 
Eduardo Braga a esposa.

Pesar
Faleceu o professor Luiz Edu-

ardo Carneiro, ex-secretário de 
Educação e � gura humana esti-
mada no estado. Aos familiares os 
nossos sentidos pêsames.

Benvenuto Pereira
Outra perda para o RN foi a 

morte do ex-deputado Benvenuto 
Pereira e ex-prefeito de Santana 
do Matos. Um velho amigo, sem-
pre solidário em lutas políticas 
passadas. O estado perde um � -
lho dedicado, cuja vivência na po-
lítica serve de exemplos às novas 
gerações.

BLOG
Acesse e leia o “blogdoneylo-

pes”- Informação e análises políti-
cas diárias.

Debandada
Ciro Nogueira já prevê deban-

dada no PP caso Bolsonaro se � lie 
à sigla.

Ausência
FHC não irá a Brasília votar nas 

prévias do PSDB.  O ex-presidente 
ouviu de médicos a recomendação 
para � car em repouso após con-
trair uma doença no mês passado.

Quarta onda
Europa ameaçada de nova 

onda da Covid. Causa: pessoas se 
negam a tomar a vacina.

Vaticano
Rafaela Petrini, de 52 anos, freira 

franciscana e cientista política é a 
primeira mulher “número dois” do 
Vaticano. Papa Francisco nomeou 
secretária-geral da Governação do 
Estado da Cidade do Vaticano.

Olho aberto



Leilão
Detran realiza leilão virtual 

de 198 lotes de veículos apreendi-
dos no RN; carros, motos. Será às 
10 horas da próxima quinta-feira 
dia 11, no site www.lancecertolei-
loes.com.br. Quarta-feira abrirá 
para visitas.

Mais um pesar
Desta vez lamentamos a 

morte do maestro Nemias Lopes, 
vitima de infarto aos 60 anos, o 
mesmo era ligado a FUNCART.

 Quem é o culpado?
O idoso conhecido como José 

William chega ao Walfredo Gur-
gel dizendo infartar, não se sabe 
quem o atendeu, mas a informa-
ção que circula é que ele fosse ao 
Hospital dos Pescadores, que o 
Walfredo não tinha condições de 
atendê-lo. Ele reclamou muito, 
mas não sendo atendido pegou 
um uber, chegando ao Hospital 
dos Pescadores já infartado. Fi-
cam as perguntas: quem matou?, 
quem foram os culpados?

A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Serestão
Próximo dia 27, último sábado 

de novembro, faremos um show 
romântico na Gema Produções, 
Avenida Alexandrino de Alencar 
com a Jaguarari, um ambiente 
com ar-condicionado, palco de 
vidro e madeira, bebida e petisco 
de primeira qualidade, publico 
reservado (só 25 mesas).

Eterna saudade
O RN perde um dos maiores técnicos em 

educação do Estado. Quatro vezes secretário 
de educação, chefe de gabinete e com muita 
honra o tive como candidato a vice-prefeito 
na chapa encabeçada por este velho comu-
nicador, eram Luiz Almir e Luiz Eduardo 
(Prefeito e vice de Natal). Fomos ao segundo 
turno e perdemos por 2% para Carlos Eduar-
do e Wilma de Faria. Que Deus tenha o cole-
ga Luiz Eduardo em um bom lugar.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Explosão
Mais um posto de combustível é explodido por criminosos 

fortemente armados. Desta vez foi na cidade de Caiçara do Rio do 
Vento, na madrugada do domingo para segunda. Segundo a polí-
cia, a ação criminosa aconteceu a 01:40, na margem da BR 304. Os 
frentistas foram rendidos, as câmeras de � lmagens quebradas, o 
cofre foi explodido, tudo isso em 10 minutos e os bandidos fugi-
ram num carro modelo Siena de cor verde. Ta virando moda no 
RN. É preciso prender esta quadrilha!!!

Luiz Almir

Falta ou alto custo de matéria-prima 
é o principal problema para MPEs

FORBES

96FM
A 96FM, onde com muito orgulho 

já apresento o programa O Povo No 
Radio ha 12 anos, líder de audiência 
no horário, reforça sua equipe de jor-
nalista com o colega Luiz Henrique, 
que fará parte do programa Meio Dia 
com BG. Parabéns!!

Incêndio
Curiosos e preocupantes os cons-

tantes incêndios que vêm aconte-
cendo no terreno vizinho a delegacia 
da Zona Norte. É preciso chegar aos 
responsáveis!!!

Um dia especial
Hoje é um dia especial para mim e 

minha família, pois receberei, das mãos 
da vereadora Nina Souza, o título de ci-
dadão natalense, pelo reconhecimento 
do nosso trabalho por quatro manda-
tos naquela casa, sempre em defesa 
dos mais humildes. Será às 18:30, pre-
sença de amigos e autoridades. 

Micros e pequenas indústrias 
apontam a falta ou alto 
custo de matéria-prima 

como o principal problema que en-
frentaram no último ano. Os dados 
fazem parte do Panorama da Pe-
quena Indústria, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), feito 
trimestralmente. O levantamento do 
terceiro trimestre de 2021, divulgado 
nesta segunda-feira 8, constata que 
MPEs de transformação e constru-
ção apontam esse como o principal 
problema que enfrentam há cinco 
trimestres – um ano e três meses.

As indústrias extrativas não fo-
ram afetadas pelo mesmo problema 
por tanto tempo, pois também apon-
taram desa� os com a carga tributá-
ria no segundo trimestre deste ano.

O levantamento ainda mostra 
que a elevada carga tributária e a 
falta ou alto custo de energia apare-
ceram no ranking de principais pro-
blemas da pequena indústria neste 
trimestre. “A questão energética é um 
ponto de atenção, dado o contexto 
de crise hídrica atualmente vivido no 
Brasil”, destaca o relatório técnico.

Outros dois indicadores do Pano-
rama tiveram aumento quando com-
parados ao trimestre anterior. São 

eles, o Índice de Desempenho, que 
registrou 48,3 pontos no terceiro tri-
mestre - resultado que está acima do 
índice médio do segundo trimestre 
de 2021 (46,5 pontos) e, também, aci-
ma da média histórica (43,3 pontos).

E o Índice de Situação Financeira, 
que � cou em 42,6 pontos, pouco dife-
rente do índice do trimestre anterior 
(alta de 0,3 ponto). Quando compara-
do ao mesmo período de 2020, o in-
dicador registrou uma alta um pouco 

maior, de 0,7 ponto.
A melhora da situação � nanceira 

está relacionada às iniciativas que 
visam facilitar o acesso ao crédito. “O 
governo federal vem implementando 
medidas que contribuem positiva-
mente para a melhora da situação 
� nanceira. O Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe), que 
foi aprovado como política perma-
nente em junho deste ano, e o início 

da segunda fase do Open Banking 
são algumas delas”, aponta o Panora-
ma da Pequena Indústria.

O Índice de Con� ança do Em-
presário Industrial (ICEI) para as 
pequenas indústrias registrou 56,9 
pontos em outubro de 2021, uma 
queda de 0,7 ponto na comparação 
com setembro. Entretanto, perma-
nece acima da linha divisória dos 50 
pontos, que separa a con� ança da 
falta de con� ança, e segue acima da 

média histórica de 52,6 pontos. Esse 
resultado indica que a con� ança dos 
empresários continua elevada e di-
fundida entre as MPEs dos diversos 
setores.

O Índice de Perspectivas da pe-
quena indústria também recuou pa-
ra 51,0 pontos, mas está bem acima 
da média histórica (46,3 pontos).

O Panorama da Pequena In-
dústria elenca quatro indicadores: 
desempenho, situação � nanceira, 
perspectivas e índice de con� ança. 
Todos os índices variam de 0 a 100 
pontos. Quanto maior ele for, melhor 
é a performance do setor.

A composição dos índices leva 
em consideração itens como volume 
de produção, número de emprega-
dos, utilização da capacidade instala-
da, satisfação com o lucro operacio-
nal e situação � nanceira, facilidade 
de acesso ao crédito, expectativa de 
evolução da demanda e intenção de 
investimento e de contratações.

Além disso, a pesquisa também 
traz o ranking dos principais pro-
blemas enfrentados pelas MPEs em 
cada trimestre.

A pesquisa é divulgada trimes-
tralmente com base na análise dos 
dados da pequena indústria levan-
tados na Sondagem Industrial, na 
Sondagem Indústria da Construção e 
no Índice de Con� ança do Empresá-
rio Industrial (ICEI). Todos os meses, 
as pesquisas ouvem mais de 900 em-
presários de empresas de pequeno 
porte.

MAIS UM | Levantamento 
ainda mostra que a elevada 
carga tributária também 
afeta o setor

EconomiaNatal, terça-feira, 9 de novembro de 20218

Índice de Perspectivas da pequena indústria também recuou para 51,0 pontos, mas está bem acima da média histórica



Cidades •Natal, terça-feira, 9 de novembro de 2021 9



GeralNatal, terça-feira, 9 de novembro de 202110

EDITAL DE CONV OCAÇÃO PARA ASSE MBLEIA DE FUNDAÇÃO  
 

Associação de Adquirentes e Permutantes do Empreendimento Buzius Privilege 
 

Convidamos, na qualidade de membros da Comissão Organizadora, as pessoas interessadas para a Assembleia de 
Fundação da Associação de Adquirentes e Permutantes do Empreendimento Buzius Privilege a comparecerem no dia  
15 de novembro de 2021, às 16:00 horas, na Av. Campos Sales, 901, Manhattan Business Office, 24º andar, Salas 
2411/2412, Tirol, Natal/RN, CEP  59020-300, para participarem da mesma, ocasião em que será discutido e votado o 
projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. 
 

Natal, 08 de novembro de 2021. 
 

Pela Comissão Organizadora, Silvio da Silva Santiago, Glauber Cavalcante Uchoa, Aluízio Alves Neto, Renato 
Fontenele Raposo e Luciano José Bahia Alecrim. 

 
2X4  

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
Empreendimentos Pague Menos S/A, CNPJ 06.626.253/0082-17, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença 
simplificada para regularização da unidade, localizado na Avenida Prudente de Morais, Bairro Candelária, nº 
6454, Natal/RN. CEP: 59065-500.  
 

Empreendimentos Pague Menos S/A 
Requerente 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Empreendimentos Pague Menos S/A, CNPJ 06.626.253/0094-50, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença 
simplificada para regularização da unidade, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Freire, Bairro Capim 
Macio, nº 1508, Natal/RN. CEP: 59080-400. 
 

Empreendimentos Pague Menos S/A 
Requerente 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 dias A Exma. Sra. Dra THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES, MM. Juíza de Direito 
da 14ª 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, no prazo de 30 dias, que pelo presente fica CITADO(A) a pessoa de PAULO ROBERTO EVANGELISTA 
DA SILVA CPF: 009.882.254-33, brasileiro, solteiro, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar 
possa, por todos os atos e termos da Ação / Processo: 0819461-32.2017.8.20.5001 ,Ação: COBRANÇA DE CÉDULA DE 
CRÉDITO INDUSTRIAL proposta por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra PAULO ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA, 
em tramitação por este Juízo da 14ª Vara Cível, para, no prazo de 15 dias, apresentar a defesa que tiver. Em caso de revelia será 
nomeado curador especial. Tudo de conformidade com a petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secretaria, à disposição 
dos interessados. valor de R$ 131.193,90 OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações 
da petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos 
II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço  
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código 19050711483953700000041312625,  
sendo considerada vista pessoal (artigo 9°, § 1°, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este 
processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a juntada de quaisquer documentos por meio físico 
quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb 
(megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o “.pdf. NATAL/RN, 26 de maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO N° 113/2021 - LICITAÇÃO Nº 004/2021
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. CONTRATADA: T S ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 27.623.174/0001-67. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA NOVA DESCOBERTA (RUA DO CAMPO) CENTRO, DESTE 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. VALOR GLOBAL: R$ 312.603,55 (Trezentos e doze 
mil, seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 08/11/2021 a 28/02/2021. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.010.15.451.0015.1087.44.90.51. FONTE DE RECURSO: à 
conta de recurso do termo de compromisso nº 902405/2020 – Processo 1071759-13/2020 - 
Ministério do Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano/Caixa e contrapartida do município, 
consignados no OGM, Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2021. Assinaturas em 
08/11/2021. Pela Contratante: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, Pela 
Contratada: Thallis Thauan Azevedo de Sousa, CPF sob o nº. 087.549.874-40.

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

AVISO DE LICITAÇÃO 064/2021

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto por LOTE, 
Processo Licitatório Nº. 064/2021, com o objetivo de contratação de empresa do ramo 
pertinente para o fornecimento de Combustíveis e Derivados, de forma parcelada, visando 
atender à frota de veículos e máquinas oficiais e/ou contratados cujo abastecimento 
contratualmente seja de responsabilidade da administração pública da Prefeitura 
Municipal de Macaíba-RN, com registro de preços. A sessão pública dar-se-á no dia 19/11/2021 
às 09h00min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Id 
do Processo: 159731. 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 
07h00min às 13h00min.

Macaíba/RN, 08/11/2021
José Maria de Brito Bezerra

Pregoeiro/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

PE Nº 002/2021 - Menor Preço Por Item - aquisição de utensílios e material diversos. Data da 
Sessão 22/11/2021, às 09:01 - (horário de Brasília). Edital no Sítio Eletrônico (www.bll.org.br) e e-
mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, em 08 de outubro de 2021
Marciana Lopes de Oliveira

Pregoeira

Um ultraleve caiu tarde deste 
domingo 7, em São José de 
Mipibu, no distrito de Men-

des, Grande Natal, matando os dois 
passageiros morreram.

Segundo informações colhidas 
no local, o acidente teria aconteci-
do por volta das 16 horas,  durante 
a decolagem da aeronave. O piloto 
teria perdido o controle. Após uma 
curva, a aeronave bateu em um 
muro que � cava na lateral da pista 
e caiu em uma casa que estava em 
construção.

Equipes da Polícia Militar, do 
Corpo de Bombeiros e o Instituto 
Técnico-Cientí� co de Perícia foram 
ao local. As vítimas foram identi-
� cadas como Ryan Müller Belém 
Rodrigues, de 23 anos, que estava 
como passageiro, e Carlos Moura, 
instrutor do voo. Carlos era viajan-
te pro� ssional, tendo passado por 
mais de trinta países em quatro 
continentes diferentes. As causas do 
acidente estão sendo investigadas.

Segundo informações das 
autoridades, Ryan era natural de 
Goiânia, mesmo lugar de origem 
da cantora Marília Mendonça, que 
também foi vítima de um acidente 
aéreo na última sexta 5. No aciden-

te que ocorreu em Minas Gerais, A 
“Rainha da Sofrência”, 26 anos, fale-
ceu e deixou um � lho.

A proprietária da barraca de 
comidas Dona Moça – que � ca em 
Baía Formosa - Wanderleia Adauto 
do Nascimento, foi uma das últi-
mas pessoas que conversaram com 
Carlos Moura. Em entrevista ao 
Agora RN, ela revelou como foram 
as últimas horas de Carlos, que 
conheceu e � cou em seu estabele-

cimento no mesmo dia do acidente 
durante quatro horas: “Quando ele 
chegou, estava acompanhada de 
uma mulher (sua namorada). Não 
tinha ninguém na barraca. Pedi 
para tirar uma foto com ele, ele me 
atendeu e até disse que o sonho de-
le era me conhecer e eu o abracei. 
Por aqui, ele pediu três caldos de 
camarão, duas águas de coco, dois 
caldos de polvo e cinco espetos de 
lagosta.”

Assaltantes explodem posto 
de combustíveis na BR-304

Ultraleve cai e dois morrem 
em São José de Mipibu

INSEGURANÇA | Ação 
criminosa durou cerca de 
10 minutos e marginais 
conseguiram fugir

Criminosos fortemente arma-
dos invadiram um posto de 
combustíveis e explodiram 

o cofre do estabelecimento, às 
margens da BR-304, na cidade de 
Caiçara do Rio do Vento, na madru-
gada desta segunda-feira 8.

O crime aconteceu por volta 
de 1h40. Os bandidos renderam 
o frentista e detonaram duas ex-
plosões. A ação durou cerca de 10 
minutos e parte dos criminosos 
fugiu em carro modelo Siena de cor 

verde.
Até o fechamento desta edição, 

a polícia não informou a quantia 
levada pelos criminosos.

O disco que arquiva as imagens 
geradas pelas câmeras de seguran-
ça foi dani� cado, ainda segundo a 
polícia.

A Delegacia Regional de São 
Paulo do Potengi vai apurar o caso.

ACIDENTE

Estabelecimento, às margens da BR-304, foi atacado pelos bandidos, que escaparam em um Siena de cor verde

DIVULGAÇÃO

CEDIDA

Comerciante Wanderleia e o instrutor Carlos Moura, que morreu no acidente
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CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER - CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 27/10/2022, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Acadêmico Mauro Abrantes, localizada na Rua José 
Germano da Silveira, nº 29, Centro, Tenente Ananias/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 21/08/2022, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Adalgisa Emilia da Costa, localizada na Pça. Santa, nº 81, 
Centro, Carnaubais/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 15/12/2020, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Coronel Solon, localizada na Rua Antônio Amâncio, nº 
127, Centro, Grossos/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 08/01/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Duque de Caxias, localizada na Rua José Augusto 
Severo, nº 305, Centro, Macau/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 03/03/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Amaro Cavalcante, localizada na Rua Severino Germano 
Cavalcante, s/n , Bairro Santa Cecília, Jardim de Piranhas/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 20/10/2022, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Godofredo Cacho, localizada na Rua Irmã Luisia, nº 200, 
Centro, Caiçara do Norte/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 27/08/2022, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Jacumaúma, localizada na Rua Leonidas de Paula, s/n, 
Centro, Arez/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 01/07/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Jerônimo Rosado, localizada na Rua Manoel Salviano, nº 
58, Centro, Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 08/06/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual João Soares de Souza, localizada na Avenida Ministro 
Aluízio Alves, s/n, Venha Ver/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 22/02/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual José Avelino, localizada na Rua Cel. José Francisco, nº 
84, Centro, Afonso Bezerra/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 10/03/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Josefina Xavier, localizada na Avenida Luis Solano, nº 
400, Centro, Lucrécia/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 24/06/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Pe. Bernardino Fernandes, localizada na Rua Coronel 
Epifânio Fernandes, nº 300, Centro, Marcelino Vieira/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 10/06/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Pedro Gurgel, localizada na Rua Almino Afonso, nº 140, 
Centro, Almino Afonso/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 21/01/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Professora Maria Angelina Gomes, localizada na Rua 
Manoel de Souza Lima, nº 219, Centro, Riacho de Santana/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 20/05/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Ubaldo Bezerra de Melo, localizada na Rua General João 
Varela, s/n, Centro, Ceará-Mirim/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 04/03/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Vicente Lemos, localizada na Rua Daumério Maurício, nº 
20, Centro, Senador Eloi Souza/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

SALÃO IMOBILIÁRIO

Construtores 
estão otimistas 
com o Plano 
Diretor de Natal

O mercado imobiliário e a 
construção civil são dois 
segmentos que consegui-

ram se manterem alta mesmo 
durante a pior fase da pandemia 
da covid-19. Segundo dados da 
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), em 2020 as 
vendas de unidades residenciais 
novas cresceram 9,8% no Brasil.

Foi muito por causa dessa ten-
dência que o empresário Caio Fer-
nandes criou o Salão Imobiliário da 
Caio, que reúne no Natal Shopping 
um pool de construtoras, com ofer-
tas de imóveis para o consumidor 
� nal, com per� l econômico varia-
do, desde a sexta-feira 5. 

Para o diretor comercial da 
Esquadros Engenharia, Gustavo 
Rodrigues, a escassez de unidades 
ofertadas pelo mercado, que ar-
rasta uma crise aguda desde 2015, 
criou uma demanda reprimida que 
aqueceu rapidamente as vendas de 
unidades habitacionais.

A expectativa é que o mercado 
continue em crescimento no RN, 
acredita Gustavo, que aposta no 
Plano Diretor de Natal para ajudar 
nessa evolução, na medida em que 
esse processo abre mais possibili-
dades de negócios. 

A expectativa é que o PDN seja 
aprovado pela Câmara Municipal 
de ainda em dezembro.  “O Plano 
Diretor poderia ser melhor, mas 
a proposta atual já é um grande 
avanço para o município”, reconhe-
ce o executivo. 

Pela minuta do texto analisado 
na Câmara, a revisão do plano apro-
veita a infraestrutura básica de água, 
luz e saneamento já existente, muitas 
vezes subaproveitada no passado. 

“Estou feliz que as pessoas que 
defendem a pauta ambiental, que é 
importante, também tenham com-
preendido isso”, destaca Gustavo. 

Na opinião de Renildo Bizarria, 
diretor executivo da Econax, outra 
empresa que participa do Salão, 
o PDN “é, sim, sem dúvida, funda-
mental para que Natal recupere 
esse tempo perdido com as restri-
ções impostas nos últimos anos ao 
mercado imobiliário”. 

Ele acrescenta que o PDN mo-
derniza e estimula o crescimento 
ordenado que trás ganhos para po-
pulação e toda a cidade. A empresa 
em que Renildo atua registrou cres-
cimento de 70% no número de ven-
das de janeiro à novembro 2021 em 
relação ao mesmo período de 2020. 

“Há uma demanda crescente 
em relação a produtos como lotes 
de casas. Isso se deve à pandemia, 
que fez as pessoas buscarem mais 
os condomínios fechados. Nossa 
expectativa é grande com essa re-
tomada”, conclui.
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O Sindicato dos Médicos do 
Rio Grande do Norte se posi-
cionou nesta segunda-feira 8 

sobre a morte de um idoso que teve 
atendimento médico negado no 
Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, 
antes de sofrer uma parada cardía-
ca. O falecimento de José William 
aconteceu na sexta-feira 5. O deses-
pero pelo atendimento foi registra-
do em vídeo pela própria vítima.

De acordo com a nota do Sin-
med, o estado potiguar tem viven-
ciado “uma degradação dos servi-
ços públicos na área de saúde”. A 
entidade acrescentou que “o drama 
da saúde pública Estadual adquiriu 
contornos mais alarmantes esse 
último � nal de semana, com um 
vídeo publicado nas redes sociais 
por familiares de um paciente que 
procurou socorro no maior hospital 
do Estado e, como a porta é referên-
cia para trauma, não conseguiu ser 
atendido”.

O documento é assinado pelo 
presidente do Sinmed RN, Geraldo 
Ferreira Filho, e pelo presidente da 

Associação Médica do RN (AMRN), 
Itamar Ribeiro de Oliveira.

Segundo o Sindicato, o caso 
lançou luz sobre demandas repri-
midas na área da saúde, e sugere a 
ampliação da rede de atendimento 
com abertura de leitos, serviços e 

hospitais su� cientes para a assis-
tência à população, a realização de 
concursos e o abastecimento de 
insumos, equipamentos e insumos. 
Além disso, recomenda triagem 
adequada no atendimento e resolu-
ção das � las para consultas, exames 

e cirurgias.
“Assim, � las de pacientes se 

acumulam na espera e cirurgias são 
canceladas pelos hospitais privados 
e � lantrópicos complementares por 
falta de pagamento. Os pacientes 
se acumulam nos corredores, su-

perlotando os hospitais públicos. A 
partir daí, a engenharia dos gestores 
para frear a chegada de pacientes 
aos hospitais é uma forma rígida e 
engessada de referência e regulação 
que represa os pacientes em casa ou 
em unidades de saúde sem equipe e 
resolutividade, o que resulta em pre-
juízos imensuráveis aos pacientes, 
por vezes a perda da própria vida”, 
destaca a nota.

José William relatou que sentiu 
um incômodo na região do peito 
e gravou um vídeo, a� rmando que 
não conseguiu ser atendido na uni-
dade hospitalar. O idoso morreu 
pouco depois, vítima de uma parada 
cardíaca, após ser intubado no Hos-
pital dos Pescadores.

A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública informou, por meio de nota: 
“A Sesap esclarece que, em relação 
ao usuário que buscou, na última 
sexta-feira (5), atendimento no Hos-
pital Walfredo Gurgel (HWG), foi 
aberta uma sindicância para que se 
faça uma apuração aprofundada dos 
fatos, a � m de que sejam tomadas as 
providências cabíveis”, diz a nota.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), usou 
as redes sociais para falar sobre a 
morte de José William, dizendo ser 
“inadmissível” e determinou uma 
apuração rigorosa sobre o caso.

Sinmed: RN vive “degradação dos serviços na área da saúde”
SINDICATO | Posicionamento 
veio após morte de homem 
que teve atendimento 
negado no Walfredo Gurgel

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Geraldo Ferreira é um dos que assinam nota criticando serviços públicos na área da saúde oferecidos no Rio Grande do Norte
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

FALEMOS DE VIDA
A vida ocorre todos os dias. Em 

cada milésimo de segundo. Pode 
parecer até óbvio, mas estamos 
esquecendo de viver, e isso vai além 
de acordar, produzir, ganhar dinheiro, 
ter carro, casa e um celular de sonhos. 

De modo geral estamos gastando 
tempo como se ele fosse um bem 
infinito, algo ao nosso dispor. Precisa-
mos pagar e gerar novos boletos, tudo 
o mais pode esperar. Não pode. A 
partida da cantora Marília Mendon-
ça, aos 26 anos é um ótimo exemplo. 
A artista soube viver. Não sem dor, 
sem problemas, questionamentos 
e apertos, porque isso existe, de um 
jeito ou de outro, para todos; mas ela 
soube dar significado a sua existência.

Marília não partiu jovem, antes 
do previsto. Para tudo há um propó-
sito e um tempo. Se realizou profis-
sionalmente, fez história na música, 
amou, gerou uma vida, transformou 
outras e foi amada, não só pela legião 
de fãs. Acima de tudo, afirmam 
os próximos, era um ser humano 
excepcional:generosa, humilde, gentil, 
acolhedora e corajosa. Ajudava quem 
podia, mantinha a família junto e 
unida, não era dada a grandes raivas 
e desentendimentos. Dentro do 
segmento do feminejo era a Rainha, 
admirada por todos os sertanejos. 

Marília não passou por esta 
existência sem deixar sua marca nos 
outros. E é sobre isso. O que você 
tem feito para justificar seus dias por 
aqui? A vida é menos que um sopro 
e todos nós chegaremos ao fim, uma 
hora ou outra. Não perca tempo com 
tolices, encontre as pessoas, fale de 
seus sentimentos, deixe brigas de 
lado, entenda que dinheiro não é 
tudo, que o seu legado deve ir além da 
sua conta bancária. Evolua e ajude a 
humanidade também a ser melhor, 
para quando você partir está quites 
também com os boletos espirituais. 
Quantos aos que ficam, mantenha a 
serenidade e os pensamentos mais 
bonitos possíveis. Apesar do vazio 
que a voz de Marília deixa, ela deve 
descansar em paz.

VAMOS NOS PERMITIR 
Numa tarde/noite animadíssi-

ma com o tema “Vamos brindar a 
vida, meu bem”, a fofa Hilneth Cor-
reia reuniu grupos e grupos da old 
and new generation, no Iate Clube. A 
pista ferveu com Berthone e Messias 
Paraguay, que foram precedidos pelo 
sax de Joedson e pela melodia de 
Liz Nôga, dentre as mais animadas, 
Anninha Melo, Márcia Varela, Juracy 
França e Fátima Barros; Gege Soares 
foi o pé de valsa, bailando com 
todas; elegantes numa mesa, Denise 
Gaspar, Tânia Dal Santos e Nelma 
Rocha; a querida Zita Regalado foi 
presença festejada, há muito não 
saia de casa, a exemplo de Genalda 
França que festou por l a nova idade. 
Idaisa Fernandes causou de perno-
cas belas de fora e uma morena, de 
tão alinhada, provocou ciúmes em 
parte do mulherada. Um casado 
levou puxão de orelha pelo olhar 
comprido. No mais Hild mereci uma 
festa assim.

GOSTOSO DEMAIS
Todos os holofotes se volta-

ram mesmo para São Miguel do 
Gostoso no � nal de semana. Diogo 
das Virgens, Gilberto Cavalcanti e 
Sebah Campos conseguiram pro-
mover um super evento em todos 
os sentidos: organizado, diversi� -
cado e dentro do astral que a praia 
do Litoral Norte tem. Cinco festa, 
dois espaços e quase 30 apresen-
tações (o dj local Arcirio Brilhante 
fez bonito), numa coordenação 
impecável. Por lá, Fernando Jales/
Janaína Lopes, Natália Bezerra/
Augusto Ben� ca, Amauri Fonse-
ca, Bruno Mooneyhan, Anilson 
Knight, Fabão/Luana Falcao, 
Ricardo Souza/Taritza Puginna, 
Gil Pereira, Sérgio Lima Barbara 
Morais. Numa mesa vip, uma 
turma seleta, encabeçada pelo 
chileno Luís Montanares, chamou 
atenção degustando o excelente 
espumante Ferrari. Foi mesmo a 
abertura do verão!

Happy    Birthday
Tatiana Rocha Almeida, Paulo Macedo, Glenia Gentil, Gerusa Ti-noco Bulhões, Abner Alves, Cinthia Gadelha de Souza, Cileide Bezerra, Carlos Augusto Rosado, Delma Lopes e Marcos Aragão

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 Soledad Fernandes é o casal Suely Silveira/Zé Del� -
no estão de temporada em terras lusitanas. Por já encon-
traram a potiguar e amiga Liliana Borges que reside em 
Portugal, com a � lha Lore.
 Flavinha Tinoco e Philipe Castro protagonizaram um 

casamento de sonhos no � nal de semana. Sob as bençãos do 
Padre Fernandes trocaram juras de amor e promoveram festão. 
 Aproveitando a presença de Beta Almeida na 

cidade, uma turma se reuniu para jantar alinhado. BG/
Camila Freitas, Valéria/Pedro Cavalcanti, Flávio/Sovania 
Monte e Tereza Guerda/Henrique Fonseca. Festejaram 
também Cris Pinto.
 Com o avanço da vacinação na cidade, o Estúdio Carlota 

- Coletivo Afetivo, de Carla Nogueira, prepara o retorno da sua 
feira de economia criativa intitulada Na Calçada.

FERNANDA SOUZA tem a energia 
das novas mulheres. Graduada há 
17 anos em jornalismo, pela UFRN, 
há quase três responde pela Comu-
nicação Institucional da Câmara 
Municipal de Natal. É aí que se 
destaca. O misto de sensibilidade 
com o talento de comunicadora e 
a força de produção fez com que 
ganhasse admiradores na casa, dos 
políticos como também dos próprios 
colegas. É uma pro� ssional, discreta 
porém atuante. “Desejo fazer com 
que a população se engaje, conheça a 
atuação do Legislativo, que é o poder 
mais próximo do povo, que escuta, 
entende e propõe leis que mudam a 
realidade das comunidades”, diz  
@fernadasouzarn. Vem conseguindo. 

Somos instantes. Não se deixe para depois. Viva!“

“

JÚNIOR BARRETO JOVINHO

VERÔNICA MACEDO 

O casal lindinho Flavinha 
Tinoco e Philippi Castro

Hilneth Correia ladeada por Fátima Barros, o 
casal Zelinha/Paulo de Paula e Adriana Rocha

Festejando o sucesso do Gostoso é na Praia, 
Gilberto Cavalcanti, Sebah Campos e Diogo 

B-DAY - GLENIA GENTIL 

D
IVU

LG
AÇ

ÃO

Toda lindeza de Maria 
Eduarda Motta
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Pode se preparar para algumas mudanças 
profundas na vida profi ssional logo cedo, meu 
cristalzinho. Se está em busca de um trabalho, é 
um excelente momento para correr atrás dos seus 
interesses.

A Lua troca likes com o Sol nessa madrugada e avisa que você 
começa a terça com boas chances de receber uma grana que 
envolve a família. Se anda buscando trabalho ou precisa de 
um empurrãozinho para fechar um negócio, o pessoal de 
casa também pode desempenhar um papel importante.

No que depender das estrelas, vai sobrar 
disposição para sair da rotina, fazer uma viagem 
ou embarcar em um programa animado de última 
hora. Aproveite para matar a saudade de amigos 
que moram longe!

Você conta com excelentes energias para dar um show 
de comunicação em todas as áreas, especialmente no 
trabalho. Normalmente, seu signo costuma ser mais 
fechado e vale a pena explorar as energias desta terça 
para cuidar daquelas tarefas pendentes.

Com a Lua se entendendo com Sol e Netuno logo 
cedo, a dica é redobrar a atenção para identifi car 
uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter 
sucesso ao se envolver em algo diferente e mais 
arriscado!

Assuntos fi nanceiros seguem em alta e, no que depender das 
estrelas, você tem tudo pra encher o bolso! Tá bom ou quer 
mais? Pode fazer um bom negócio com a ajuda da família, 
descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro por conta 
própria ou até receber uma grana que não estava esperando.

No trabalho, parceria será a palavra de ordem e tudo o 
que puder ser feito com a colaboração de outras pessoas 
têm mais chance de sucesso. Troque ideias com os 
colegas, coloque em prática uma nova sociedade, enfi m, 
busque o sucesso ao lado de pessoas em quem confi a.

Nesta terça, você vai esbanjar autoconfi ança e energia, 
sinal de que dá pra resolver assuntos pendentes e 
tarefas atrasadas rapidinho. Também fi ca mais fácil 
trocar ideias com colegas e clientes, marcar reuniões, 
enfi m, dar aquele gás extra no trabalho.

Nesta terça, as tarefas de rotina podem ocupar boa 
parte do seu tempo, mas não adianta fi car reclamando, 
viu? Se precisa terminar alguma coisa que fi cou 
pendente no trabalho, faça isso antes de se envolver 
em algo novo! Para mais foco, use o Banho de Atitude.

Logo cedo, Lua e Netuno unem forças para benefi ciar as 
fi nanças, Aquário. Sem chamar atenção, costurando acordos 
e conquistando bons resultados, vai chegar mais longe, tá? 
Ouça sua intuição para encontrar o melhor caminho em 
uma situação inesperada ou na vida profi ssional.

Aproveite a manhã para fazer contatos, já que você terá 
facilidade para lidar com as pessoas. Aliás, esbanjando 
charme e simpatia, também será mais fácil participar 
de uma reunião, apresentar projetos e convencer os 
outros a embarcarem no que você quiser!

No que depender das estrelas, você vai aproveitar qualquer 
oportunidade de viver novas experiências, expandir seus 
interesses e dar aquele chega pra lá na mesmice. Vale a 
pena expandir seus conhecimentos, iniciar um curso ou se 
arriscar fora da sua zona de segurança.

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
Anderson Tomazini voltou aos 
sets de gravação, como um dos 
protagonistas da série “Tudo de 

Bom”, dirigido por Ajax Camacho, 
para o streaming...... Seu último 
trabalho na TV foi na novela de 
Walcyr Carrasco, “O Outro Lado 
do Paraíso”.Na esteira do boom 

da série “Round 6”, a Net� ix 
divulgou a estreia de um novo 

seriado de terror direto da Coreia 
do Sul...... “Profecia do Inferno”, 
do diretor Yeon Sang-ho, chega à 

plataforma no próximo dia 19.A 
Star+ está na expectativa da estreia 

de “Dopesick” na próxima sexta-
feira...... A série é baseada em 

fatos reais...... Um preocupado 
médico (Michael Keaton) percebe 

um aumento de pacientes viciados 
em opioides, em sua maioria, 
trabalhadores desesperados.
Ontem, aqui se lamentou a 

ausência do SBT, rede, na cobertura 
da tragédia da cantora Marília 

Mendonça...

Fórmula 1
A Band preparou uma série de 

ações para promover o Grande Prê-
mio São Paulo de F1, que acontece 
no dia 14  no Autódromo de Inter-
lagos.

Quem passa pela Usina São 
Paulo, às margens do Rio Pinheiros, 
atravessa a ponte Engenheiro Ary 
Torres ou transita pelas Avenidas 
Bandeirantes e Nações Unidas, já se 
depara com uma réplica inspirada 
na McLaren de Ayrton Senna, que 
pesa mais de 200 kg e está içada a 40 
metros do chão por um guindaste.

Tudo normal
Teve até quem caiu da cadeira 

ao ver o “Domingão”, em seu último 
programa, colocar no ar uma “anti-
ga” entrevista do Fausto Silva com 
Marília Mendonça.

Nada demais nisso. Fausto con-
tinua vinculado à Globo até 31 de 
dezembro.

E mais...
Toda a campanha de lança-

mento do “Faustão na Band” será 
disparada a partir de 1º de janeiro 
próximo.

Até lá não pode nada. Mas ao 
primeiro minuto daquele dia, aí 
sim já poderá tudo.

Convidado
No “Mais Você”, nesta terça, 

Ana Maria Braga terá o narrador 
Milton Leite como convidado.

No quadro de esportes do Fe-
lipe Andreoli, ele vai falar dos 30 
anos do SporTV. O aniversário é 
nesta quarta.

Curiosidade
Nunca vi antes, portanto va-

le o registro: domingo, enquanto 
exibia seu noticiário habitual, o 
Globo News, na tela, tinha uma 
tarja anunciando o “Domingão do 
Huck”, na Globo.

Dizendo que ele estava apre-
sentando um especial sobre  Marí-
lia Mendonça.

O momento
“Gênesis” terá um capítulo 

especial, nesta quinta-feira, na Re-
cord.

Será, en� m, exibido o momen-
to em que José (Juliano Laham) se 
reencontra com os irmãos que o 
venderam como escravo. É especial 
mesmo.

Primeiros registros
E ontem começaram as grava-

ções de “Reis”, próxima produção 
bíblica da Record, em locações no 
Paraná.

Fernando Pavão, Karize Brum, 
Dudu Pelizzari, Vanessa Bueno, 
Giselle Tigre, Débora Sartori, 
Igor Cotrim, Kiria Malheiros e 
Vinícius Reed são alguns atores 
envolvidos.

Tiago Leifert só 
volta no ano que 
vem. Talvez até 
na Globo. Quem 
sabe?

A partir de hoje, terça, André 
Marques assume o “� e Voice 
Brasil” e irá até a grande � nal do 
programa no lugar do Tiago Lei-
fert.

Tiago, em setembro passado, 
anunciou que não renovaria com 
a Globo e que pretendia se afastar 
da televisão ao � nal de seu con-
trato, em dezembro.

No entanto, levado por pro-
blemas de ordem particular, foi 

DIVULGAÇÃO GLOBO
obrigado a antecipar essa sua saída.

Envolvido em uma maratona 
de programas nos últimos anos, só 
pensa agora em dar um tempo pa-
ra ele e família. Dar meio que uma 
desligada de tudo e que essa sua 
parada, conforme informou desde 
o início, a princípio será até março 
ou abril deste próximo ano. Só aí irá 
decidir o que fazer.

Sem precipitação e sem deixar 
ninguém no vácuo ou enxergar fan-
tasma na parede.

As possibilidades, no caso dele, 
são muitas, entre as tantas, até uma 
possível volta para a Globo, por que 
não?

A sua saída, vale sempre desta-
car, está acontecendo pela mesma 
porta que entrou. 

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Os astros recomendam que você tenha muita 
cautela e discrição ao longo do dia. Lua e Netuno na 
Casa 12 alertam que é melhor não con  ar demais 
nas pessoas e ouvir a sua intuição para não cair nas 
armadilhas de gente falsa, mentirosa ou golpista.

A Lua garante muita disposição e disciplina para 
você cumprir seu trabalho. Pode contar com o 
apoio da família, mas evite comentar seus planos 
ou boas ideias com outras pessoas, pois alguém 
pode tentar te passar para trás.

Você terá muita facilidade para atrair aliados 
e pode trabalhar em equipe para realizar mais 
rápido os seus objetivos. Terá ideias inovadoras e 
muito inspiradoras, o que deve chamar atenção de 
todos e aumentar a sua popularidade.

Seu entusiasmo será contagiante e vai motivar 
todos que estiverem ao seu redor. Simpatia e 
boa lábia vão ajudá-la a se entender melhor 
com os colegas e também a fechar acordos bem 
interessantes no emprego.

Você estará muito focada em seus objetivos e pode contar com 
os conselhos de alguém da família para apoiar seus planos. É 
bem provável que sinta uma vontade enorme de dar uma 
guinada na carreira, por isso,  que atenta às oportunidades, 
mostre aos chefes que quer crescer e faça por merecer.

Este será um ótimo dia para você explorar seus 
conhecimentos e sua experiência no trabalho. Além de 
mostrar o que sabe fazer, você pode ter a chance de 
conversar com os chefes sobre um antigo projeto que 
está guardado, prontinho para ser colocado em prática.

Você terá muito prazer em trocar ideias e 
experiências com outras pessoas, ainda mais 
com aquelas que você admira e que servem de 
inspiração para os seus projetos. Será melhor ainda 
se puder trabalhar junto delas, em parceria mesmo.

Criatividade e boa lábia farão você se destacar no 
trabalho, principalmente se você atua na área do 
telemarketing, comércio ou em outras funções que 
exigem um bom relacionamento e diálogo com as 
pessoas.

Mudanças podem agitar o seu dia no trabalho e, ainda que 
assustem um pouco, tudo indica que elas trarão mais estabilidade 
para você. Pode ser um novo cargo, uma nova responsabilidade 
ou até um novo emprego mesmo: vai dar frio na barriga, mas trará 
realização e, quem sabe, até mais dinheiro para o seu bolso.

A Lua na Casa 2 fará você se preocupar mais com 
dinheiro. A boa notícia é que Mercúrio pode ajudá-
la a encontrar meios criativos de incrementar seus 
ganhos e saldar algumas dívidas, mas claro que a 
grana não vai simplesmente cair do céu.

Trabalhar em equipe dará mais segurança para você ir em frente 
com suas ideias. Vai ser bom conversar com os colegas, trocar 
experiências e tomar algumas decisões em conjunto, fora que 
o ambiente de trabalho  cará bem mais leve e descontraído se 
todos estiverem focados nos mesmos objetivos.

Se depender do apoio dos astros, você terá muita 
facilidade para trabalhar em equipe. Valorize os 
debates, pois isso deve estimular a criatividade e 
pode render sugestões incríveis para colocar em 
prática e agilizar as tarefas.

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
“Que Seja Doce”, sucesso do GNT, se 

prepara para sua oitava temporada e irá 
superar a marca de 300 exibições... ... 
A produção é da Moonshot Pictures, 
com apresentação de Felipe Bronze.

As cinco temporadas da série “This 
is Us” chegam junto com o lançamento 
do Star+ no Brasil, no dia 31. Record 
exibe hoje, 21h45, o último capítulo de 
“Topíssima”... ... E promete inserção 

de cenas inéditas. Na próxima 
sexta, às 16h, o SBT promoverá a 
coletiva online do novo “Show do 

Milhão”... ... Até onde se sabe, a Sony 
está aguardando essa estreia para se 

manifestar... ... Como se sabe, tem toda 
questão com o “Quem Quer Ser Um 

Milionário?”, que será exibido na Globo.
Belíssimo o trabalho de Mariana 

Ximenes, na Globo, em “Nos Tempos 
do Imperador”... ...Aliás, o elenco é um 

grande acerto desta novela das 18h.
Luciana Gimenez gravou ontem 

mais um piloto do “Operação Cupido”, 
seu novo programa na Rede TV!. Já 

entrou na rotina de trabalhos. 

Opinião
O futebol é da Globo e ela sabe 

bem o que faz com ele, mas uma 
das iniciativas mais infelizes foi a 
criação do “craque do jogo”.

A intenção pode ser das me-
lhores, só que o torcedor nunca 
levou a sério e, não raramente, 
vota em quem nem jogou.

Por exemplo
Para “Craque do Jogo”, em 

Athletico-PR e Corinthians, no 
último domingo, o escolhido foi o 
jogador Luan, que entrou nos mi-
nutos fi nais e não atravessa uma 
boa fase.

Ninguém merece essa humi-
lhação, ainda mais um profi ssional 
que está ali trabalhando. E isso se 
repete em todas as transmissões 
do campeonato brasileiro.

Fala muito
Aliás, em se tratando de boas 

intenções, a Band, ao voltar com 
o “Show do Esporte” também teve 
as melhores, mas o programa ain-
da precisa de melhores ajustes.

Telespectador nenhum deste 
mundo aguenta o Elia Junior fa-
lando o tempo todo. É um falatório 
sem fi m. Irritante. Nem a Glenda, 
que é a Glenda, chega a tanto.

Cinema
Marcos Veras, pai do Davi, 

volta ao cinema no fi lme “Um 
Casal Inseparável”, do Sérgio Gol-
denberg.

Nesta produção da TV Zero, 
ele é o pediatra Leo, uma fi gura 
das mais românticas. Lançamen-
to no dia 9.

Mesmo caminho
O programa “O Túnel do 

Amor”, primeiro de Marcos Mion 
como apresentador do Mul-
tishow, também será exibido na 

Globo aberta, como já acontece 
com o “Lady Night”.

Aliás, ambos produzidos em 
parceria com a Floresta, da Sony. 

Agora, o casamento
Viviane Araújo queria vencer 

a “Superdança dos Famosos”, 
mas quem avançou foi Dandara 
Mariana.

Com a derrota, ela fi cou livre 
para se dedicar à organização do 
seu casamento com o empresário 
Guilherme Militão, marcado para 
o dia 3.

No stop
Tiago Leifert apresenta, do-

mingo, a fi nal da “Superdança 
dos Famosos”, com Paolla Olivei-
ra, Dandara Mariana e Rodrigo 
Simas ainda no jogo.

Já na semana que vem, ele 
inicia as gravações do “Th e Voice 
Brasil”.

Globo já tem 
o primeiro 
“Domingão” 
do Huck defi nido

O espelho do primeiro 
“Domingão”, com Luciano 
Huck, na Globo, está pronto, 
mas isso só entre nós, porque, 
por enquanto, não pode con-
tar pra ninguém.

De acordo com o estabe-
lecido, na sua estreia em 5 
de setembro, o programa vai 
começar com um musical, ao 
vivo, do Luan Santana e Alcio-
ne. O Luan tinha um pequeno 

PAULO BELOTE
probleminha, mas já resolveu e 
confi rmou também.

Logo na sequência, “Show dos 
Famosos”, com o elenco de parti-
cipantes e jurados renovado.

Depois, o “Quem Quer Ser Um 
Milionário?”, que já era dele, do 
Luciano, no “Caldeirão”, também 
como uma das atrações fi xas.

E, por último, na sua meia 
hora fi nal, onde o “Domingão” 
do Fausto Silva tinha as “Vide-
ocassetadas”, será exibido um 
quadro novo, que vai contar a 
vida de um personagem.

O novo “Domingão” será 
exibido, a partir do dia 5, logo 
depois do futebol, às 18h, e vai 
entregar para o “Fantástico” às 
20h30. É isso.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
CASCAR BRASIL MINERACAO LTDA, CNPJ 08.859.671/0002-03, com endereço na Rod 226, Km 150, Faz. 
São Francisco, município de Currais Novos/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia para subestação de energia elétrica 
do tipo abaixadora de tensão (69kV/13,8kV) com área de aproximadamente de 956,25 m2, que interligará a 
Linha de Distribuição de 69kV, responsável pelo fornecimento de energia da CASCAR BRASIL MINERAÇÂO 
LTDA, a Subestação de CURRAIS NOVOS II, pertencente à TRANSMISSORA TAESA da CASCAR BRASIL 
MINERACAO LTDA, localizada no município de Currais Novos/RN. 

Jucieny Sousa de Moura Barros – Representante Legal 

 COBFEN – COOPERATIVA DOS BANQUEIROS DAS FEIRAS LIVRES DO NATAL. 
CNPJ: 00.797.836/0001-69 NIRE: 24200001446. 

 
CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 
 

O Associado ALISSON CRISTIANO DOS SANTOS e demais membros desta Cooperativa, vem convocar todos os seus 
cooperados para participarem da Assembleia geral extraordinária e ordinária que será realizada no dia: 19 de novembro 
de 2021, às 14:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em segunda convocação às 
15:00hs com a presença da metade mais um, ou ainda, em terceira e última convocação às 16:00hs com a presença de 
no mínimo 10 (dez) associados.  
LOCAL: SEDE DA COOPERATIVA 
DELIBERAÇÕES DA ORDEM NO DIA: 
EXTRAORDINÁRIA: 

1- Novo endereço da sede; 
2- Eleição do Conselho de Administração e Diretoria; 
3- Eleição do Conselho Fiscal; 
4- Analisar e Possível Alteração do Capital Social; 
5- Outros Assuntos de Interesse Social. 

ORDINÁRIA: 
1- Demonstrações dos Resultados Contábeis; 
2- Demonstrações Financeiras da Cooperativa; 
3- Demonstrações das Pendências e Formas de Parcelamento; 

Natal-RN, 09 de Novembro de 2021. 
 

ALISSON CRISTIANO DOS SANTOS 
SÓCIO 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código 7-SBO-0011-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência dos Poço petrolífero de código 7-SBO-0011-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código7-SBO-0012-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-SBO-0012-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código7-SBO-0013-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-SBO-0013-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código7-SBO-0014-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-SBO-0014-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código7-SBO-015-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-SBO-0015-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código7-SBO-0016-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-SBO-0016-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código7-SBO-0017-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-SBO-0017-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código7-SBO-0018-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-SBO-0018-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código7-SBO-0019-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-SBO-0019-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 1 (um) poço petrolífero de código7-SBO-0020-RN, localizado no Campo de Produção 

Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-SBO-0020-RN, localizado no 

Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 
2x12,5 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: 
 Licença de Operação Nº 2018-129656/TEC/LO-0335, com prazo de validade até 22/04/2022, em favor de 1 

(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código: 7-SDM-04-RN: 9.399.722,69 mN; 715.950,78 mE, 
com 0,5 km de extensão e destino da produção para a Estação Pereiro (9.399.316,09 mN; 715.161,41 mE). 
Campo de Produção de Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
ST COMERCIO LTDA, CNPJ: 37.807.478/0001-38, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Instalação-LI, com 
Validade: 05/11/2025, para revenda de combustível líquido, com capacidade de 60m3, localizado no 
Loteamento Residencial do Mão Curta, Nº 3, Lotes 02 e 03, Zona Rural, Santo Antônio/RN. 
 

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
SUPER POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 28.706.260/0001-04, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da atividade de Transporte de Cargas Perigosas, localizada 
na Rua Duodécimo Rosado, 932, Nova Betânia, Mossoró - RN. 
 

Barbara Amorim Cavalcante  
Representante Legal 

 
 
 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
TAF CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, 35.416.423/0001-71, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a (Licença Simplificada) 
com prazo de validade de 6 (seis) anos, em favor do empreendimento de Construção de residência 
multifamiliar, localizada na Rua Projetada, Bairro Centro, Praia da Pipa, CEP: 59178-000 no município de 
Tibau do Sul-RN. 

Jessica Alves Falcão 
Sócia 

 
 

Com programação voltada 
para o incentivo à prevenção 
do câncer de próstata, foi 

lançada na manhã desta segunda-
-feira 8 em Mossoró a campanha 
“Novembro Azul”. A solenidade de 
lançamento aconteceu nas depen-
dências do Centro Administrativo 
da Cidadania Prefeito Alcides Belo 
e contou com a presença do pre-
feito Allyson Bezerra, da secretá-
ria municipal de Saúde, Morgana 
Dantas, representantes da Câmara 
Municipal, servidores da Saúde e 
convidados.

Para a secretária Morgana, a 
campanha “Novembro Azul” é uma 
oportunidade a mais para intensi-
� car os cuidados com a saúde do 
homem, buscando fazer os exames 
para detectar possíveis problemas 
na próstata. “A campanha ‘Novem-
bro Azul’ é voltada para a saúde 
do homem e nós estamos com os 
serviços de saúde em todas as nos-
sas unidades básicas funcionando 
para atender à população, e neste 
mês estamos intensi� cando as 
ações voltadas para a atenção à 
saúde do homem”, reforçou.

A programação durante todo 
este mês vai constar de palestras 
e orientações que se concentrarão 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), nas praças públicas e tam-
bém serão realizadas ações de 
orientação e incentivo à saúde do 
homem voltadas para os servido-
res públicos nas próprias secreta-
rias municipais.

Durante o lançamento da 
campanha “Novembro Azul”, o 
prefeito Allyson Bezerra aproveitou 
a oportunidade para fazer um cha-
mamento à população, em especial 
aos homens, para a importância 
de realizar os exames de próstata. 
“Sabemos que existe um precon-
ceito muito grande por parte dos 
homens em relação aos exames 
para detectar doenças na próstata, 
porém é preciso entender que os 
exames são importantes e podem 
salvar vidas, principalmente se os 
problemas forem detectados de 
forma precoce. Por isso, o municí-
pio está disponibilizando os servi-
ços necessários para a realização 
de exames e encaminhamentos 
para tratamento e durante todo 
este mês várias ações serão desen-
volvidas voltadas para a prevenção 
do câncer de próstata”, destacou o 
prefeito Allyson Bezerra.

Conforme dados do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), foram 

Campanha Novembro Azul traz 
alerta importante sobre a saúde 
do homem em Mossoró

CÉLIO DUARTE/SECOM PMM

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 21/07/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Governador Dinarte Mariz, localizada na Travessa 
Benício de Paiva, nº 331, Centro, Alexandria/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de 
validade até 18/12/2022, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e 
ampliação da Escola Estadual Waldemar de Souza Vera, localizada na Avenida Dr. 
Gregório de Paiva, nº 86, Centro, Alexandria/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença Simplificada, com prazo de validade até 
22/02/2023, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e ampliação da 
Escola Estadual Domitila Noronha, localizada na Rua José Correia de Andrade, nº 36, 
Centro, Serrinha/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER CNPJ: 08.241.804/0001-94 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Licença Simplificada, com prazo de validade até 
24/12/2022, em favor do empreendimento para Reforma, regularização e ampliação da 
Escola Estadual Governador Dix-Sept Rosado, localizada na Avenida Alberto 
Maranhão, s/n, Bairro Bom Jardim, Mossoró/RN. 

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

INTERAÇÃO | Programação 
terá palestras e orientações 
que se concentrarão nas 
UBSs e nas praças públicas

diagnosticados 68.220 novos casos 
de câncer de próstata e cerca de 15 
mil mortes/ano em decorrência da 
doença no Brasil, para cada ano do 
biênio 2018/2019, o que representa 
42 homens morrendo por dia em 
decorrência da doença e aproxi-
madamente 3 milhões convivendo 
com ela.

O movimento quer conscienti-
zar, ainda mais, a população mas-
culina sobre a necessidade de cuidar 
do seu corpo e também da mente. 
Praticar exercícios, ter uma alimen-
tação equilibrada, parar de fumar, 

praticar sexo seguro, cuidar da saú-
de mental e, também, fazer o exame 
da próstata, periodicamente.

Cuidados básicos que todo 
homem precisa realizar com 
frequência:
– Veri� cação da pressão arterial;
– Hemograma completo;
– Dosagem de glicemia;
– Dosagem do colesterol;
– Testes de urina;
– Atualização da carteira vacinal;
– Veri� cação da circunferência ab-
dominal.

Morgana: campanha é oportunidade para intensifi car os cuidados com a saúde 
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Hoje tem ABC

O alvinegro volta a campo 
hoje, às 20h30, no jogo 
da volta contra o Sousa/

PB, pela Pré-Copa do Nordeste. 
A equipe de Ponta Negra já entra 
em campo perdendo por 3x0. A 
tarefa não será fácil para rever-

ter o placar, contudo no futebol 
o impossível não existe. O apoio 
da frasqueira será determinante 
para a equipe buscar essa vitória 
por uma diferença de quatro gols. 
Avante ABC. Vamos acreditar 
frasqueira.

Com a mão no taça 
Com a vitória por 1x0 sobre o 

Campinense, em Campina Grande, 
o Aparecidense colocou uma mão 
na taça da série D. É bem verdade 
que não vale muito, pois o principal 
objetivo, o acesso a série C, já havia 
sido alcançado. Contudo, para os 
jogadores e técnico, o título dará al-
gumas linhas a mais no Curriculum. 
No futebol tudo é possível, porém 
� cou bem mais difícil para a raposa 
campineira.

Quem está certo?
Tombense, Ituano, Novorizon-

tino e Criciúma. São os quatro que 
conquistaram o acesso à série B 
em 2022. Se olharmos com atenção 
veremos que, dos quatro, três deles 
(Tombense, Ituano e Novorizonti-
no) são clubes de empresários. Será 
que eles estão errados no modelo 
e grandes clubes como Cruzeiro, 
Vasco, entre outros, é que estão 
certos? Acredito que cabe uma boa 
re� exão.

Ainda não chegou no fundo poço 
O Vasco foi goleado por 4x0 pelo Botafogo no último domingo  pela série 

B. Com isso viu às suas chances, que praticamente já não existiam, vir a zero 
no seu intuito de retornar a série A em 2022. Para mim nenhuma novidade. 
Tenho dito que daqui a 20 anos o Vasco ainda estará pagando por todos os des-
mandos praticados pelo velho coronel, Eurico Miranda, ao longo das últimas 
décadas em que ele mandou e desmandou no futebol do clube. É o preço que 
se paga quando se acredita em velhos, e novos, coronéis populistas que ainda 
existem no futebol brasileiro. O fundo do poço ainda está longe para uma tor-
cida acostumada a tantas glórias.

Por 30 dias 
Por 30 dias estarei aqui na 

coluna do AGORA RN, diaria-
mente. Sim, porque a minha 
coluna sai sempre às quartas 
e sextas, porém como Rodrigo 
Ferreira saiu de férias eu estarei 
o substituindo neste período 
nos dias da sua coluna, terças, 
quintas e sábados.

Parada
Amanhã o futebol do RN 

entra em recesso. Sim, porque 
hoje será realizada a última par-
tida do ano, entre ABC x Sousa/
PB. Lá pelo meio de Dezembro 
às equipes se apresentam vi-
sando a temporada de 2022. 
Como sempre acontece muitas 
novidades deverão ocorrer nos 
clubes. Acredito que apenas o 
ABC deverá manter uma base. 
Faz parte do futebol. Às idas e 
vindas já é uma constante em 
todo início de temporada.

Muitas reuniões 
Pelo que tem sido comen-

tado o presidente eleito do 
América, Souza, tem se reu-
nido diariamente com o atual 
presidente do clube e com 
vários diretores visando mon-
tar um plano de trabalho para 
a sua gestão que começa em 
Dezembro. Trabalho não tem 
faltado. Aliás, e nem faltará. 
Que tudo possa sair conforme 
está sendo planejado.

O presidente da FIA e ex-che-
fe da Ferrari, Jean Todt, deu 
entrevista ao jornal britânico 

Daily Mail a� rmando que fez nova 
visita ao ex-piloto Michael Schu-
macher. Amigo da família, Todt é 
um dos poucos que tem acesso a 
Schumacher e seu núcleo familiar. 
Na publicação, o dirigente da FIA 
a� rmou que o ex-piloto está lutando 
pela vida.

“Eu entendo que a família e os 
amigos o protegem porque esse é um 
momento em que ele deve estar em 
paz. Michael está lutando pela vida 
e nós temos esperança de que ele vá 
melhorar”, revelou em entrevista ao 
jornal durante o GP do México.

O chefão da Fórmula-1 a� rmou 
que � ca feliz pelos � lhos do ex-piloto, 
que apesar das di� culdades neste pe-
ríodo, seguem bem, principalmente 
Mick Schumacher, piloto da Haas.

“Eu � co contente que Mick esteja 
na Fórmula 1. Ele está indo bem e essa 
é a paixão dele. Estou feliz que Giana-

-Maria tenha encontrado sua paixão 
com os cavalos”, declarou Todt.

Jean, no entanto, não respondeu 
se Michael Schumacher o reconhece 
durante as visitas. Em agosto, Todt 
deu outra entrevista explicando que 
Schumacher “sobreviveu, mas com 
consequências”.

Michael Schumacher sofreu 
um acidente em 29 de dezembro de 
2013. Ele passava férias nos Alpes da 
França, quando sofreu um acidente 
enquanto esquiava, sofrendo  trau-
matismo craniano grave e passou 
meses em coma. 

Ingressos para Brasil x Colômbia 
variam de R$ 150 a R$ 800

FUTEBOL | Confronto válido 
pela 13ª rodada das 
Eliminatórias, será às 21h30 
de quinta, na casa do 
Corinthians

Brasil e Colômbia se enfren-
tam nesta quinta-feira 11, na 
Neo Química Arena, em São 

Paulo, pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022, e os ingressos 
começaram a vender na última sex-

ta-feira 5.
Os bilhetes para acompanhar a 

partida estão sendo vendido apenas 
pelo site Eventim e os preços variam 
de R$ 150 — a meia-entrada no Se-
tor Norte Inferior — a R$ 800 — a 
inteira nos setores Leste e Oeste In-
ferior, o mais caro.

Para ter acesso ao estádio, se-
gundo Metrópoles, será preciso 
apresentar o Passaporte CBF, que 
garante cumprimento do protocolo 
de saúde, além do comprovante de 
vacinação contra a Covid-19 com 

duas doses, ou se houver apenas 
uma dose, será obrigatório, tam-
bém, um teste negativo de RT-PCR, 
realizado até 48h antes da partida, 
ou antígeno feito com até 24h de 
antecedência.

Aos menores de 12 anos, a exi-
gência será a mesma de quem tem 
apenas uma dose da imunização.

O confronto válido pela 13ª 
rodada das Eliminatórias, será às 
21h30 de quinta, na casa do Corin-
thians. A Seleção lidera a classi� ca-
ção, com 31 pontos, e segue invicta.

Seleção comandada por Tite 
lidera a classifi cação, com 31 
pontos, e segue invicta

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

PILOTO DE F1

“Lutando pela vida”, 
afirma presidente da FIA 
sobre Michael Schumacher

REPRODUÇÃO

Schumacher sofreu acidente em 2013


