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  Presidente do ABC, Bira Marques, 
acerta ao convidar o conselheiro 
Fred Menezes para ser seu vice.
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 Farsante: o ex-juiz e ex-ministro 
Sérgio Moro é o novo nome a 
alguma coisa na República
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 Rogério Marinho destina 1,7 milhão 
para engorda de Ponta Negra e 2 
milhões para saneamento básico.
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 A morte de alguém que teve 
atendimento médico negado gera 
comoção e vira moeda eleitoral. 
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ECONOMIA. 7 |  Principal honraria 
referente as boas práticas de gestão 
de estágio no RN, o Prêmio IEL de 
Estágio anunciou seus vencedores 
em solenidade realizada no Espaço 
Cultural Candinha Bezerra, na Casa 
da Indústria, nesta terça-feira 9.

CIDADES. 10 |  Dois estudantes da 
Escola Municipal Jonas Escolástico 
de Noronha, em Olho D’água do Car-
rilho, no município de São Gonçalo 
do Amarante, receberam medalhas 
de ouro na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA).

CIDADES. 10 |  O Ministério Público 
instaurou procedimento para apu-
rar as circunstâncias do não aten-
dimento a José Williams da Rocha 
no Hospital Walfredo Gurgel, o que 
pode ter contribuído para o faleci-
mento dele na sexta-feira 5.

Melhores práticas 
de estágio do RN 
são premiadas

Estudantes de São 
Gonçalo ganham 
medalhas de ouro

MP investigará 
circunstâncias da 
morte de paciente

Ivênio Hermes respondia pela Coordenadoria de Análises Criminais da Sesed

PL potiguar vira ninho 
dos bolsonaristas

Últimas da Política

Tem pesquisa na rua

Presidente Bolsonaro con-
seguiu o que queria. Terá 
“autonomia” para indicar 

candidatos.   PÁGINA 6

Fábio Faria tem pressa de botar 
seu nome acima de outros pré-
-candidatos a senador.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Governo do Estado incentiva 
artesãos na Brasil Mostra Brasil

Coordenador da Sesed perde cargo 
após discussão e tiros em condomínio

GERAL.11 | Cerca de 1.900 artesãos e quatro entidades do artesanato potiguar, de 
26 municípios, estão sendo beneficiados pelo Governo do Rio Grande do Norte com 
participação na 26ª Multifeira Brasil Mostra Brasil, até o próximo dia 15 de novembro.

CIDADES.9 | Ivênio Hermes é acusado de ameaçar criança e adolescente, durante 
discussão. Ele atirou em paredes e terminou preso e autuado em flagrante delito

Câmara autoriza Prefeitura de Natal a 
contrair empréstimo de R$ 400 milhões
POLÍTICA. 3 |  Aprovação, em regime de urgência, terminou com  24 votos favoráveis e cinco contrários, dos veredores Ana Paula, Brisa 
Bracchi, Divaneide Basílio, Robério Paulino e Pedro Gorki. Recursos devem ser investidos em obras e ações de infraestrutura na cidade
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O futuro do presente “poderá” 
é um tempo verbal natural-
mente tinhoso. E é o preferido 

quando se promove alguma coisa ou 
alguém a uma posição ainda indeter-
minada, mas que pode, quem sabe, 
virar realidade.

São apostas e o Brasil é um país 
de apostadores pro� ssionais.

Neste momento, a aposta é que 
muita gente vai se sair bem na ca-
cunda de um cavalo de lombo largo 
que trota macio pelas planícies e es-
planadas.

Só que do alto desse alazão, o que 
se vê são ruínas ao redor da trilha que 
muitos escolheram para consolidar 
seu projeto seja ele qual for.

Alguns acham que ser o vice de um 
presidente com cacoete de ditador é 
prêmio à sua capacidade invertebrada 
de servir enquanto busca uma forma 
de se inserir na história da República.

É como aqueles que acham que 
só falar inglês vai mudar a sua vida, 
embora em países como a Suécia, 
por exemplo, quase todo mundo do-
mine mais de dois idiomas além do 
seu próprio. Do diplomata ao carre-
gador de móveis.

Num país de gasolina às véspe-
ras de bater os R$ 8,00 o litro, com 
cesta básica a R$ 700,00 em algumas 
regiões, o botijão de gás perto dos 
R$ 140,00 e uma nota de R$ 200 que 
ninguém conhece (mas deve ser uma 

vantagem na hora de transportar va-
lores em malas), é o 5G que vai fazer 
a diferença?

E o pior é que pode fazer mesmo, 
mas de uma maneira tão seletiva que 
levará anos para agregar algum valor 
ao conjunto mais expressivo da so-
ciedade brasileira.

O exemplo do operário da Suécia, 
país onde primeiros-ministros an-
dam de metrô e falar inglês é apenas 
um detalhe insigni� cante, ser o pai 
do 5G e pretendente a vice de um 
presidente com cara de ditador não 
deveria ser mais do que uma piada, 
só que não é.

Acreditem, pois, no presente do 
futuro. Ele diz muita coisa sobre as 
ambições de gente que trabalhou du-
ro e com competência para chegar 
aonde chegou, mas não contava com 
uma torre de alta tensão para derru-
bar seus sonhos.

O que dizer então de quem ape-
nas montou no cavalo que passava, 
sem se importar de onde veio, mas 
que poderá levar a gloria de uma 
oportunidade única na vida de ocu-
par um lugar ao sol mesmo que em 
meio de uma tempestade.

Os tempos são propícios a ambi-
ções de qualquer natureza, mas cos-
tumam cobrar um alto valor. Espe-
cialmente com a economia no chão 
como está e miseráveis se multipli-
cando a cada esquina como estão.

O futuro ao 5G pertence

Mais de simplicidade
Já escreveram que a simpli-

cidade está no último degrau da 
sabedoria. Mas quando a simpli-
cidade passa a ideia de desleixo e 
desrespeito para com a inteligên-
cia alheia, deixa todo o seu char-
me de lado para prevaricar com o 
grotesco.

A popularização da � gura de 
um político está na essência de su-
as decisões práticas que pesam nos 
destinos de um povo. Às vezes não 
são decisões simpáticas e agradá-
veis, mas são que deixam claro o 
grau de compromisso público.

O Brasil vive na contramão 
disso. Cargos importantes são 
ocupados por valores espúrios de 
amizade e a� nidade ideológica e a 
meritocracia de que tanto se falava 
para consertar o país não passa de 
uma piada.

Só política
Os números comparativos 

mais recentes indicam que 70% 
das nomeações a cargos do gover-
no federal são de caráter político. 
Alguns habituados a ver a política 
como uma guerra entre grupos, ha-
verão de naturalizar essa questão.

No fundo, é graças a isso que o 
país vem perdendo décadas intei-
ras de avanços culturais e econô-
micas e desaparece como potência 
em desenvolvimento para o mun-
do.

Farsante
O ex-juiz e ex-ministro Sérgio 

Moro é o novo nome a alguma coi-
sa na República se conseguir expli-
car o que foi fazer no governo Bol-
sonaro depois de mandar prender 
o principal rival dele da política.

Depois, terá que dizer clara-
mente como conseguiu perma-
necer meses num governo que 
o escorraçou. E, por � m, dizer 
o que pensa sobre tudo além da 
corrupção, que é seu tema pre-
ferido e, ao que tudo indica até 
agora, único.

Grau de interesse
Depois que Sérgio Moro dei-

xou o governo Bolsonaro, muitos 
admiradores dele o abandonaram 
em troca de uma barganha mais 
interessante com o governo. Isso 
aconteceu especialmente com co-
municadores, que até recuperaram 
seus empregos quando se instituiu 
por aqui a versão da Fox News bra-
sileira.

Isso é o que se pode chamar de 
força da opinião.   

DIVULGAÇÃO
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Alguém já disse e a frase é 
verdadeira: “o jogo político 
é para pro� ssionais”. É pa-

ra quem sabe jogar.
Quando se pensa que as joga-

das políticas só acontecem duran-
te os períodos eleitorais há um en-
gano imensurável para quem não 
conhece as jogadas puramente 
políticas no desenvolvimento das 
ações administrativas.

É como acontece no momento 
com uma decisão administrativa 
do governo federal com a partici-
pação necessária da Câmara dos 
Deputados. Trata-se da aprovação 
da PEC dos Precatórios que, em 
sendo aprovada no segundo turno 
irá permitir ao presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) o� cializar o 
seu novo programa social (que vai 
substituir o Bolsa Família) deno-
minado de Auxilio Brasil.

E aonde estão as jogadas polí-
ticas?

Ora, o presidente Bolsonaro 
e a sua equipe econômica, que 
deveriam ter feito o dever de casa 
lá atrás, sabem que no momento 
só na eventual aprovação da PEC 
dos Precatórios (que possibili-
ta retardar o pagamento desses 
compromissos � nanceiros já 
determinados pela justiça) é que 
terá dinheiro para bancar o Au-
xilio Brasil. E a oposição sabe que 
com esses recursos � nanceiros 
saídos dos precatórios viabilizam 
a implantação do Auxílio Brasil, 
onde o presidente Bolsonaro vai 
pagar o valor de R$ 400,00, além 
de acrescer o benefício para mais 
de 17 milhões de pessoas, quando 
hoje esses bene� ciados são em 
torno de 14 milhões de brasileiros.

O fato do desencontro en-
tre governo e oposição não está 
simplesmente na aprovação da 
PEC dos Precatórios. Está, sim, 
na destinação desses recursos, 
pois, certamente, Bolsonaro será 
o mais bene� ciado com a insti-
tucionalização do seu programa 
social Auxilio Brasil, uma vez 
que a ação governamental deve-

rá re� etir numa recuperação de 
imagem política do presidente 
da República, principalmente na 
região Nordeste.

Mesmo com sua aprovação na 
Câmara dos Deputados, em pri-
meiro turno, a aprovação da PEC 
dos Precatórios corre o risco e 
não contar com a mesma votação 
em segundo turno e consequente-
mente a implantação do Auxilio 
Brasil estará ameaçada, pois de-
putados (parlamentares em geral) 
que condenam a interferência do 
judiciário no desempenho do Exe-
cutivo e do Legislativo, recorrem 
agora ao Superior Tribunal Fede-
ral (STF) na tentativa de inviabi-
lizar a proposta governamental. 
Mesmo que para isso tenha que 
sacri� car a implantação do pro-
grama social Auxilio Brasil que, 
direta e indiretamente penalizará 
mais de 17 milhões de brasileiros.

E aí se comprovam as jogadas 
políticas entre governo e oposi-
ção, onde nenhuma das partes 
respeita as consequências de seus 
atos. E tudo é válido para ambas 
as partes, desde que seus interes-
ses maiores estejam preservados, 
pois o jogo político é sempre joga-
do com a maestria das operações 
de guerra.

O jogo político jogado 
com a maestria das 
operações de guerra

Simplicidade mortal
Olof Palme foi um carismáti-

co primeiro-ministro da Suécia, 
cujo assassinato é atribuído a um 
extremista de direita até hoje não 
identi� cado pela polícia.

Membro do Partido Operário 
Social-Democrata do país entre 
1969 e 1976 e de novo entre 1982 e 
1986, ano de sua morte, ele vinha 
do cinema com a mulher para on-
de chegou de metrô e dispensara 

seus seguranças quando foi alveja-
do pelas costas.

Era um líder querido, mas incon-
veniente para muita gente que tran-
sita pelo poder e a criminalidade.  

É um símbolo de estadista que 
agia com simplicidade e, ao dis-
pensar o aparato de segurança, foi 
morto na primeira oportunidade 
por alguém que conseguiu se safar 
na escuridão. Um erro fatal aos que 
se sentem seguros.

ARTIGO

Quando se pensa 
que as jogadas 
políticas só acontecem 
durante os períodos 
eleitorais há um 
engano imensurável 
para quem não 
conhece as jogadas 
puramente políticas no 
desenvolvimento das 
ações administrativas"

“
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Consequências
A � liação do ministro Fábio Faria 

no PP e do presidente Bolsonaro no 
PL, terá consequências na política do 
RN. Naturalmente que Fábio não será 
apenas um � liado à sigla, ele deverá 
ter o comando partidário em seu Es-
tado.

Mudança
No caso da � liação de Bolsonaro 

ao PL, fortalece o deputado João Maia, 
que comanda atualmente o partido 
em solo potiguar. Com a � liação do 
presidente, a legenda ganha força em 
todos os estados e receberá migração 
de parlamentares de vários partidos.

Chapa
Caso se concretize a � liação de 

Fábio Faria no PP e sua indicação co-
mo vice de Bolsonaro, o que não deve-
rá ocorrer agora, o � lho de Robinson 
se fortalecerá bastante no governo, 
mesmo quando se licenciar da pasta 
para ser candidato, em abril do próxi-
mo ano.

Empréstimo
A aprovação da autorização de em-

préstimo, ocorrida ontem na Câmara, faci-
lita a vida do prefeito de Natal, Álvaro Dias. 
O gestor não � cará à mercê de recursos fe-
derais, que podem ou não vir para a cidade.

Empréstimo II
Com 400 milhões de reais em caixa, Ál-

varo terá condição de marcar seu nome na 
história da capital potiguar. E, dependendo 
da situação, ser candidato a governador do 
RN com reais chances de vitória. 

Abutres
A morte de alguém que teve atendi-

mento negado no serviço público geral-
mente gera comoção e vira moeda elei-
toral. É o que tem ocorrido com o senhor 
José Williams, que foi preterido em dois 
hospitais e faleceu. 

Abutres II
O fato precisa ser apurado com todo ri-

gor possível nas duas esferas de poder que 
negaram atendimento. Mas, ver quem si-
lenciou pelas milhares de mortes da Covid 

querer ser ‘sensível’ a essa situação, é muita 
hipocrisia. 

Prêmio
Mais uma vez, a agência ART & C, do 

publicitário Arturo Arruda Câmara, é � -
nalista no prêmio Pro� ssionais do Ano, da 
Rede Globo. Reconhecimento ao talento 
da publicidade potiguar.

Stress
Somente um descontrole emocional 

acima do normal, associado a uma carga 
de stress também muito alta, para tentar 
entender, o injusti� cável ato do cientista 
Ivênio Hermes, coordenador de análises 
criminais da secretaria de Segurança do 
RN.

Stress II
O ato de não resolver o problema na 

base do diálogo, provocou a queda dupla 
de Ivênio. Primeiro, sua prisão; depois, sua 
exoneração. Mas o fato de ter exposto seu 
descontrole e sua incoerência quanto à 
questão das armas, foi queda e coice. La-
mentável. 

REPRODUÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A Câmara Municipal aprovou o 
Projeto de Lei Complementar 
10/2021, que autoriza a Prefei-

tura de Natal a contrair empréstimo 
de até R$ 400 milhões junto à institui-
ções bancárias públicas e privadas, 
para investimento em obras e ações 
de infraestrutura na cidade. 

A votação ocorreu nesta terça-
-feira, 9. A aprovação, em regime de 
urgência, terminou com  24 votos 
favoráveis e 05 votos contrários à 
autorização do empréstimo: Ana 
Paula, Brisa Bracchi, Divaneide Ba-
sílio, Robério Paulino e Pedro Gorki.

A vereadora Ana Paula (PL) ex-
plicou o porquê se opôs ao emprés-
timo. “Fizemos um cálculo que reve-
lou que essa dívida, cotada em dólar 
e que deverá ser assumida pela pró-
xima administração, vai para mais 
de R$ 1 bilhão a ser paga. Temos que 
analisar com calma, trazer as secre-
tarias de Tributação e de Planeja-
mento para nos explicar e mostrar 

quais obras serão realizadas, porque 
aqui diz obras genéricas, sem dizer 
a � nalidade e onde esses recursos 
serão destinados, tem que ter crono-
grama. Não somos contra benefícios 
para a cidade, mas somos a favor de 
transparência”, a� rmou.

Para a vereadora Divaneide Basí-
lio (PT), era necessário que antes da 
aprovação, a Câmara tivesse realiza-
do o debate mais amplo e claro do 
projeto e seus detalhes, para que a 
Prefeitura explicasse onde será gasto 
cada centavo do empréstimo. “Sem 
priorizar o debate, a Prefeitura de 
Natal acaba de colocar, em urgência, 
a possibilidade de um empréstimo 

de R$ 400 milhões. Do jeito que foi 
conduzida, a matéria é um cheque 
em branco para o Executivo. Um 
tema que deveria ter sido ampla-
mente discutido com a população”, 
desabafou.

Entre os vereadores que votaram 
favoráveis ao projeto, Camila Araú-
jo (PSD) disse que esse montante 
possibilitará ao município ter orça-
mento próprio para dar suas contra-
partidas às obras que precisam ser 
realizadas na cidade. “Natal, hoje, 
não dispõe de recursos ou reserva 
de capital nem para contrapartida 
para alguma obra que venha a ser de 
cunho construtivo. Assistimos cons-

tantemente o chefe do Executivo 
viajar à Brasília com o pires na mão 
atrás de recursos, por isso, aqui es-
tamos dando uma autorização para 
que possamos recuperar o poder 
construtivo e econômico do nosso 
município”, a� rmou.

O vereador Robson Carvalho 
(PDT) defendeu seu voto a favor da 
autorização para que a adminis-
tração municipal tenha acesso ao 
empréstimo. O pedetista disse ainda 
que Natal é esquecida pelas banca-
das do legislativo federal e estadual. 
“Fui favorável à autorização porque 
entendo que seja necessário. Natal é 
esquecida pelos nossos deputados. 

Temos várias obras estruturantes 
que precisam avançar, como o Hos-
pital Geral de Natal, e muitas outras 
que visam melhorar a qualidade de 
vida do natalense, inclusive fomen-
tar o emprego. Lamentei não ter 
sido aprovada a destinação de 2% 
deste montante para causa animal, 
perdemos por pouco”, declarou Ro-
bson Carvalho.

             A vereadora Nina Souza 
(PDT), que é líder da bancada de 
apoio ao prefeito Álvaro Dias, co-
memorou a aprovação do emprés-
timo: “Dizer que esse empréstimo 
possibilitará que Natal volte à rota 
de crescimento. Natal precisa de 
obras de drenagem, pavimentação 
em inúmeras ruas, do seu hospital. 
Natal precisa organizar a sua mo-
bilidade. Natal precisa pavimentar 
e organizar tanto o San Vale quanto 
o Parque das Colinas, precisa revita-
lizar o Passo da Pátria, dar vida ao 
bairro da Ribeira, isso tudo e várias 
obras que Natal precisa realizar só 
se faz com recurso. E infelizmente 
o que temos hoje só dar para prover 
as necessidades básicas de saúde, 
educação e limpeza urbana. Então, 
é importante que Natal saiba que 
esses R$ 400 milhões de reais, eles 
poderão ser usados, não quer dizer 
que o prefeito use todo, se ele preci-
sar, vai usar até 2024, em juros de 5% 
ao mês, com a carência de 24 meses, 
pagando em até 10 anos”, disse.

Vereadores autorizam empréstimo de 
R$ 400 milhões para a cidade de Natal
RECURSOS | Câmara 
aprovou, por 24 votos a 5, 
pedido de autorização de 
até R$ 400 milhões para 
obras na capital potiguar. 
Oposição questionou. 

Vereadores concederam autorização para que o prefeito Álvaro Dias possa contrair empréstimo de até R$ 400 milhões

Marinhooo, viu aí que 
deixei o caminho livre pra 
você ser senador? Tirei o 
Fábio da jogada, taokey?

Querido presidente, te 
agradeço demais, mas o 

tal do STF fechou o orçamento 
secreto e me quebrou 

todinho homi!
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“É uma carni� cina perma-
nente o governo Fátima 
Bezerra na saúde pública. 

É um desmantelo geral, um desgo-
verno”. Disparou o Coronel Azevedo 
(PSC), revoltado com a morte do 
idoso José Williams, que teve atendi-
mento médico negado no Hospital 
Walfredo Gurgel, em Natal. O idoso 
gravou um vídeo no qual a� rma 
não ter conseguido ser atendido na 
unidade de saúde. Ele morreu horas 
depois, vítima de uma parada cardí-
aca.

Em entrevista ao Jornal Agora 
RN, o Coronel Azevedo destacou: 
“É um absurdo, um caso de polícia 
o retrato da gestão Fátima Bezerra 
na saúde”. E continuou: “As pes-
soas que mais precisam da saúde 
pública estão sofrendo, são milha-
res e milhares de pessoas nas � las 
aguardando por consultas, exames 

e cirurgias. Todos os dias existem 
relatos de pessoas que estão tendo 
membros do corpo amputados por 
falta de tratamento”, denunciou. 

O Coronel Azevedo relembra 
que durante a campanha política a 

governadora Fátima Bezerra (PT), 
prometeu colocar o seu gabinete 
dentro do Hospital Walfredo Gurgel: 
“E todos os dias os relatos são ter-
ríveis do que está acontecendo nos 
corredores do Walfredo e do Clóvis 

Sarinho”. E apontou: “A Fátima da 
campanha é totalmente diferente 
da Fátima gestora, que inclusive está 
viajando, enquanto as pessoas estão 
morrendo aguardando o socorro 
da saúde pública do Rio Grande do 

Norte”, enfatizou.
Segundo Azevedo: “A exemplo 

de calotes [que a governadora deu] 
em fornecedores, em fechamento 
de unidades hospitalares, em pro-
blemas com terceirizados, o SAMU, 
a compra de respiradores que a CPI 
da Covid-19 está apurando, dentre 
outros contratos suspeitíssimos de 
irregularidades que a CPI analisan-
do, é mais um resultado danoso pa-
ra a população potiguar”, disse.

O deputado federal General 
Girão (PSL) lamenta que o caso 
tenha vindo a público porque a 
própria vítima se � lmou e disse 
que vai fazer um ofício para o Mi-
nistério Público, a quem compete 
� scalizar, solicitando urgente apu-
ração do caso.

O presidente da CPI da Covid-19 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, Kelps Lima (Soli-
dariedade) explicou: “O vídeo mos-
tra claramente que os hospitais não 
estão preparados para atender ade-
quadamente o povo do RN, apesar 
dos esforços e heroísmos dos fun-
cionários”. E re� ete: “Culpar exclu-
sivamente a governadora por esta 
tragédia não seria justo. Faço opo-
sição e a governadora não faz uma 
boa gestão na saúde, mas não vou 
me aproveitar deste momento para 
culpar a governadora”, destacou. 

Azevedo: “É uma carnificina o governo 
Fátima Bezerra na saúde pública”
OPOSIÇÃO | Deputado 
estadual critica gestão da 
saúde do RN e afirma que 
governadora está bem 
diferente do que prometeu 
na campanha eleitoral

Azevedo: “A Fátima da campanha é totalmente diferente da Fátima gestora. As pessoas que precisam da saúde estão sofrendo”

Os senadores e deputados do 
Rio Grande do Norte têm até 
o dia 16 deste mês para apre-

sentarem emendas Orçamento Geral 
da União 2022. Reunida no auditório 
da Fiern, na última segunda-feira (8), 
a bancada recebeu de lideranças su-
gestões para endossar as prioridades 
que vão compor o Projeto de Lei Or-
çamentária para o ano que vem (PLN 
19/21). 

O Rio Grande do Norte conta 
com R$ 400 milhões disponíveis para 
emendas. Deste total, R$ 206 milhões 
são para ser apresentados pela ban-
cada, que são os recursos previstos 
nas 15 emendas que os onze parla-
mentares têm direito de encaminhar 
a União. O orçamento geral da União 
2022 será votado até dezembro.

Álvaro Dias (PSDB), prefeito de 
Natal, esteve presente à reunião. Foi 
reforçar pedido à bancada federal po-
tiguar para construção do Hospital 
Geral de Natal. Estimativa é que se-
jam necessários R$ 130 milhões para 
a execução completa do projeto. O 
secretário estadual de Planejamento 
e Finanças, Aldemir Freire, represen-
tou a governadora Fátima Bezerra e 
entregou um documento com a prio-

ridades do governo, só para pasta da 
Saúde pleiteou R$ 50 milhões com 
aporte � nanceiro para manutenção 
de leitos de UTI e custeio de cirurgias 
eletivas. Também estiveram presen-
tes os secretários estaduais de Saúde, 
Cipriano Maia, e de Segurança Pú-
blica Cel. Araújo. Lideranças muni-
cipais e representantes de diversas 
instituições, inclusive religiosas, tam-
bém enviaram seus pedidos.

Agora cabe a bancada potiguar 
elencar quais sugestões vão estar 
dentro da proposta que será apre-
sentada à Comissão Mista de Orça-
mento (CMO). Questionado sobre 
se há alguma divergência entre os 
membros da bancada para se chegar 
ao consenso para onde destinar as 
verbas prevista no orçamento geral 
da União, o coordenador geral da 
bancada Benes Leocádio (Republica-
nos) disse que não há impasse entre 
os membros. “Não conheço nenhum 
registro de di� culdade de decisão 
e de convivência da bancada, inde-
pendentemente de suas vinculações 
políticas, em períodos passados, e 
acredito que essa harmonia se repe-
tirá agora para 2022. Divergência na 
bancada para apresentar emendas 

não é problema”, frisou o deputado 
republicano.

Sobre quais áreas serão bene� -
ciadas com as verbas previstas, Be-
nes Leocádio ressaltou que a maior 
parte das emendas devem ir para 
saúde, segurança e questão hídrica. 
“Temos a expectativa da conclusão 

da barragem de Oiticica, com sinali-
zação para meados do próximo ano. 
E também por força da resolução 
da Comissão Mista de Orçamento, 
nós não podemos deixar de aportar 
recursos para obras que estejam em 
andamento. Então, muitas vezes va-
mos vai � car limitado até porque as 

emendas são divididas em número 
de 15, e normalmente tem sido feitas 
duas indicações do Estado, uma da 
Prefeitura de Natal, e outra levando 
em conta as prioridades que avalia-
mos com os colegas”, destacou.

Emendas individuais
A Comissão Mista de Orçamento 

(CMO) também já começou a re-
ceber emendas individuais ao PLN 
19/21.  Cada deputado e senador 
terá R$ 17,6 milhões para elaborar 
emendas e distribuir nas suas bases a 
partir do Orçamento Geral da União 
para 2022. O projeto, encaminhado 
pelo Poder Executivo, reserva R$ 10,5 
bilhões para emendas individuais e 
R$ 5,7 bilhões para as emendas de 
bancada estadual, totalizando R$ 
16,2 bilhões em emendas com exe-
cução obrigatória. Metade das emen-
das individuais, ou R$ 5,24 bilhões, 
deve ser gasta em ações e serviços 
públicos de saúde.

O relatório-geral do deputado 
Hugo Leal (PSD-RJ) deve ser publica-
do até 6 de dezembro e votado pela 
Comissão Mista de Orçamento até 
9 de dezembro. Com isso, espera-se 
que o Congresso Nacional termine de 
votar a proposta até 22 de dezembro. 

Bancada Federal do RN dispõe de R$ 206 milhões em emendas 
RECURSOS FEDERAIS 2022

Bancada federal do RN se reuniu na FIERN para discutir destino das emendas



Carla Dickson
E enquanto Bolsonaro conforma 

� liação ao PL, a deputada-suplente 
Carla Dickson colocou, no mesmo dia, 
seu grupo para assumir o PSL no RN. O 
novo presidente é Francisco Djanilton 
da Silva e o secretário-geral Rodrigo 
James, que trabalham com o deputado 
Albert Dickson. Carla ainda está � liada 
ao PROS, mas já encaminhou sua carta 
de anuência, solicitando sua des� liação. 
PSL integrará o União Brasil. 

FF Pesquisas 
Já tem pesquisa no forno assinada 

pelo grupo do ministro Fábio Faria (Co-
municações). Fábio tem pressa de botar 
seu nome acima de outros pré-candida-
tos a senador e conquistar a simpatia do 
presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa 
está sendo montada no exato momento 
em que Fábio está na mídia por causa da 
exposição do 5G.

5G 
Dentre as várias pendências que pre-

cisa resolver para as eleições do ano que 
vem, o presidente Jair Bolsonaro avalia 
quem será o vice da sua chapa, pois o 
atual, o general Hamilton Mourão, não 
está nos planos do chefe do Executivo 
para 2022. A solução deve vir do PP e a 
bola da vez é o ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria. O genro de Silvio San-
tos (SBT) aposta no leilão das redes de 
dados 5G.

Zona Norte
“Mulheres na política: desa� os e 

conquistas”. Este foi o tema da palestra 
da deputada Eudiane Macedo, ainda 
no Republicanos, no evento ‘A Força da 
Mulher Potiguar’, promovido pelo PS-
DB-Mulher. A deputada da Zona Norte 
conquistou as tucanas e muitas fotos fo-
ram disparadas. Ela relatou uma série de 
desa� os que precisou enfrentar durante 
sua trajetória. Ex-vereadora de Natal e 
apontada como uma das maiores lide-
ranças da capital, Eudiane incentivou as 
tucanas do RN a se colocarem na disputa 
eleitoral na busca por mandatos eletivos.

• Política Natal, quarta-feira, 10 de novembro de 20216

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

O presidente Jair Bolsonaro 
conseguiu o que queria. Ao fe-
char o acordo para se � liar ao 
PL ele obteve do chefe do par-
tido, o ex-deputado Valdemar 
da Costa Neto (SP), a garantia 
de que terá “autonomia” para 
indicar candidatos nos estados 
em 2022 e os comandos das 
executivas estaduais.  Essas eram as duas condi-
ções dos bolsonaristas para assinar a � cha liberal. 
A � liação pode ocorrer no dia 22, número do parti-
do nas urnas. Nos bastidores, existe a possibilidade 
do partido liberar os diretórios regionais que não 
queiram apoiar Bolsonaro. No dia 17, porém, o PL 
fará uma reunião com seus dirigentes para discutir 
as questionais regionais. No Rio Grande do Norte, 
o deputado João Maia (FOTO) teve uma conversa 
com o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimen-

to Regional), que também deve 
desembarcar na sigla. No paco-
te de Marinho, nomes como os 
deputados General Girão, Beto 
Rosado e Benes Leocádio e 
ainda nutrem esperanças com 
Carla Dickson, onde seu grupo 
assumiu o PSL. 

Nem tudo é festa no PL 
Potiguar. Os deputados George Soares, Kleber 
Rodrigues e Ubaldo Fernandes, além do grupo 
em São Gonçalo do Amarante, que são aliados 
da governadora Fátima Bezerra (PT) não estão 
achando a menor graça na � liação de Bolsonaro. 
Apesar de João Maia se entender nacionalmente 
com a turma de Bolsonaro, as bases do PL Po-
tiguar são na verdade ligadíssimas ao Governo 
do PT e até simpatizam com a candidatura de 
Lula da Silva para a Presidência da República. 

PL Potiguar será o novo ninho bolsonarista e 
João Maia vai dividir atenções com novo grupo 

DIVULGAÇÃO

JOANA LIMA/SECOM

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) manteve nesta terça-
-feira (9), por 6 a 0, a decisão 

liminar expedida pela ministra Rosa 
Weber na sexta-feira (5) para o caso 
do “orçamento secreto”, que envolve o 
ministro do Desenvolvimento Regio-
nal Rogério Marinho (sem partido).  
A decisão determina a suspensão 
imediata da execução do Orçamento 
Geral da União deste ano. 

O caso do “orçamento secreto” foi 
revelado numa série reportagens do 
jornalista Breno Pires, do Estadão. O 
jornalista revelou que o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, coman-
dado por Rogério Marinho, liberou 
R$ 3 bilhões a pedidos de 250 depu-
tados e 35 senadores durante o pleito 
eleitoral interno do Congresso em 
fevereiro. A verba foi distribuída nos 
redutos eleitorais dos parlamentares.

Além dos congressistas, mi-
nistérios foram bene� ciados pelo 
orçamento paralelo. Através de ofí-
cios não publicados pelo governo, 
as pastas federais receberam ‘cotas’. 
O governo federal vinha usando o 
“orçamento secreto” para distribuir 
verbas com deputados e senadores, 

visando atrair apoios de prefeitos e 
lideranças regionais.

Ao comentar sobre a decisão limi-
nar, o secretário estadual de Gestão de 
Projetos e Relações Institucionais, Fer-
nando Mineiro, classi� cou a decisão 
como importante. “Fechou a torneira 
da compra de votos no Congresso 

Nacional, pelo menos por enquanto. 
Se nos anos 1990 tivemos os Anões 
do Orçamento, Bolsonaro criou os 
Gigantes do Orçamento. Os anões 
usaram em benefícios politiqueiro 
150 milhões de reais; já os gigantes 
bolsonaristas destinaram 18 bilhões 
só para 2021 e estavam orçando 20 bi 

para 2022”, frisou Mineiro.
Fernando Mineiro disse ainda 

que vai encaminhar ofício ao Con-
gresso Nacional, usando a Lei de 
Acesso à Informação, solicitando a 
relação dos parlamentares do Rio 
Grande do Norte que destinaram 
recursos com base no Orçamento Se-

creto, com especi� cação de objetivo, 
valores e municípios bene� ciados.

A nossa reportagem tentou falar 
com o ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Rogério Marinho, que é 
citado no caso, porém, até o fecha-
mento desta edição não obtivemos 
retorno.

STF suspende repasses do orçamento 
secreto e atinge ministério de Rogério 
LIMINAR| Supremo Tribunal 
Federal forma maioria para 
suspender execução do 
chamado orçamento secreto

Ministra Rosa Weber havia concedido liminar para suspender orçamento secreto, que foi mantida pelo plenário do STF e decisão atinge pasta de Rogério Marinho
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Principal honraria referente 
as boas práticas de gestão 
de estágio no Rio Grande 

do Norte, o Prêmio IEL de Estágio 
- concedido pelo Instituto Euval-
do Lodi no Rio Grande do Norte 
(IEL-RN), entidade que integra o 
Sistema FIERN - anunciou seus 
vencedores em solenidade reali-
zada no Espaço Cultural Candinha 
Bezerra, na Casa da Indústria, nes-
ta terça-feira 9. A edição é referen-
te ao ano de 2020, que não havia 
sido entregue devido a pandemia 
da covid-19.

 O superintendente do IEL-RN, 
Juan Saavedra, frisou que a pre-
miação visa contemplar as me-
lhores práticas de estágio em con-
formidade com a Lei de Estágio e 
premia tanto os estudantes quan-
to as empresas e as instituições de 
ensino. “O Prêmio vem realmente 
para fomentar o programa de es-
tágio uma vez que o propósito do 
estágio é ser um programa socioe-
ducativo”, ressaltou.

 Nesta edição, explica ele, o prê-
mio passou por uma reformulação 
e hoje está com o foco em projetos 
inovadores. “Então, a proposta é 
buscar projetos de estágio que te-
nham essa ‘pegada’ da inovação, 
da transformação digital”, disse.  

Além disso, ele ressalta que, 
com a pandemia, a era digital “veio 
pra � car”. “O prêmio veio casando 
com esse momento de transfor-
mação digital, indústria 4.0, e para 

2022 a expectativa são projetos 
inovadores que busquem trazer 
não só benefício para o estagiário 
como também para a empresa”, 
acrescenta.

Coordenador do Prêmio IEL 
de Estágio no RN, André Pereira, 
frisou que a premiação congrega 
a prática entre alunos, instituições 
de ensino e setor de Recursos Hu-
manos de empresas focando na 
inovação e práticas inovadoras. 
“A importância é fazer com que 
essa prática tenha cada vez mais 
aderência à legislação de estágio”, 
comentou.

Os projetos avaliados estão in-
seridos em temas como desburo-
cratização, transformação digital, 
tecnologia e sustentabilidade.

Para a reitora do Centro Uni-
versitário Facex, Candice Figueire-
do, que venceu na categoria Inova-
ção Educadora, é uma “felicidade 
e emoção [conquistar o prêmio] 

depois de um ano tão desa� ador”. 
Ela disse também que foi uma 
oportunidade para se reinventar e 
é “grati� cante estar aqui [na sole-
nidade de premiação] presencial-
mente”.

 O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) saiu ven-
cedor em duas categorias: Empre-
sa Inovadora e Projeto Inovador 
(Empresa Grande Porte). O chefe 
do Setor de Estágios Alexandre 
Lima reforçou a importância que 
representa o prêmio. A conquista 
mostra que estamos no caminho 
certo”, disse.

Vencedora na categoria Proje-
to Inovador (Empresa Médio Por-
te), Lhayana Macedo, do Sebrae, 
falou sobre a conquista do 1º lugar. 
“Espero continuar fazendo esse 
tipo de projeto”, comentou. Ela 
declarou que iniciativas como esta 
do IEL são “muito interessantes”. 
“Faz a gente � car motivado”, disse.

Melhores práticas de estágio do RN 
são premiadas na Casa da Indústria
PRÊMIO | Edição é referente 
ao ano de 2020, que não 
havia sido entregue devido 
a pandemia da covid-19

ANNA CLAUDIA COSTA/ FIERN

Ministério Público do Rio Grande do Norte venceu em duas categorias: Empresa Inovadora e Projeto Inovador (Empresa Grande Porte). Chefe do Setor de Estágios, Alexandre Lima, reforçou importância do prêmio

ANNA CLAUDIA COSTA/ FIERN

ANNA CLAUDIA COSTA/ FIERN

Lhayana Macedo, do Sebrae, e o superintendente do IEL-RN, Juan Saavedra,

Reitora Candice Figueiredo venceu na categoria Inovação Educadora

Este ano, não ocorrerá a etapa 
nacional. Prevista somente para 
2022, quando será realizada uma 
nova etapa estadual e os � nalistas 
poderão voltar concorrer a etapa 
nacional.

Fórum Estágio do RN
No mesmo dia, também acon-

tece a 10ª Reunião do Fórum de 
Estágio do RN, presidida pelo su-
perintendente do IEL-RN, Juan 
Saavedra.

O Fórum é uma iniciativa do 
IEL-RN e, segundo ele, é uma boa 
prática em que busca envolver as 
partes necessárias para um pro-
grama de estágio.

Presença de instituições de en-
sino, empresas importantes como 

MPRN, Guararapes, Sebrae, Senac. 
“Esse Fórum junta essas partes 
importantes para o programa de 
estágio e se discute boas práticas, 
melhorias para ter um programa 
exemplar no estado”, concluiu.

Prêmio IEL de Estágio - Con� ra 
os vencedores:

Empresa Inovadora – Ministé-
rio Público do RN

Projeto Inovador (Empresa 
Grande Porte) – Alan Ferreira da 
Silva – Engenharia da Computa-
ção/UFRN, Empresa: MPRN

Projeto Inovador (Empresa 
Médio Porte) – Lhayana Vieira de 
Macedo – Economia/UFRN, Em-
presa: Sebrae-RN

 Educação Inovadora - Centro 
Universitário Facex – Unifacex
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Entrevista
Ontem, no progra-

ma o Povo no Rádio/
96FM, entrevistamos o 
secretário da Segurança 
Pública do RN, coronel 
Araújo (Cabeça Branca). 
Ele reconhece a violên-
cia não só no RN mas 
em todo Brasil. Disse o 
coronel que na sua ges-
tão e da Governadora 
Fátima Bezerra houve uma redução de 1600 casos de violência, além de de-
pois de 10 anos ter sido aberto concurso para 1350 policiais (já em atividades), 
que haverá novo concurso no próximo ano e está convocando os aposentados 
que estejam em bom estados de isaúde e tenha menos de cinco anos de apo-
sentadoria para trabalharem ganhando um extra fora aposentadoria. Sobre as 
muitas reclamações das péssimas condições das viaturas, o coronel disse que 
já foi feito o contrato e até � nal do mês, 100 novas viaturas chegarão ao Estado, 
garantiu o pagamento das diárias operacionais e que a partir deste � nal de se-
mana, sábado e domingo teremos uma viatura permanente na nossa querida 
praia da Redinha. Quanto às explosões em postos de combustíveis, disse, as 
polícias Civil e Federal já estão no encalço das quadrilhas.

SEMSUR
O amigo e competente secretário Irapuã, 

com sua equipe Falcão, Tarcísio, Arthur Villar, 
Hudson, Andreia, já começa a montar a de-
coração natalina, prometendo deixá-la bonita 
como os anos anteriores, economizando 1 
milhão de reais. Não esqueça a árvore do Nélio 
Dias e do Panatis.

Luiz Almir

O ministro das Relações Exte-
riores, Carlos França, disse 
nesta terça-feira 9 que o go-

verno quer recuperar e aumentar o 
número de ações presenciais e híbri-
das para promoção do agronegócio 
brasileiro no exterior.

Com a perspectiva de melhora 
das condições sanitárias da pande-
mia de covid-19, segundo ele, será 
possível ampliar a participação de 
pequenas e médias empresas em 
feiras internacionais no ano que vem.

“Em muitas embaixadas e con-
sulados, queremos reforçar o modelo 
híbrido de encontros, com sessões de 
exposição e degustação de produtos 
seguidas de participação virtual de 
empresários brasileiros atuantes no 
setor”, explicou. “Creio que nossa 
meta tem que ser intensi� car a pros-
pecção de oportunidades e desa� os 
em segmentos especí� cos. Essa 
prospecção auxiliada por estudos de 
mercado”, disse.

França participou, nesta terça-
-feira, da abertura da terceira edição 
do curso O Brasil no Agronegócio 
Global, realizado pelo Insper em uma 
parceria com a Fundação Alexandre 
Gusmão, vinculada ao Itamaraty. A 
capacitação é oferecida a diploma-
tas do Itamaraty, funcionários da 

Apex-Brasil, servidores do Ministério 
da Agricultura (Mapa) e instituições 
vinculados e servidores do Ministério 
da Economia.

De acordo com França, será im-
portante a atuação desses servidores 
na concepção de iniciativas de inte-
ligência e promoção comercial do 
setor no exterior.

“Essa é uma busca que temos 
feito no Itamaraty, fortalecer as si-
nergias entre a política comercial 

que elaboramos no Brasil e a promo-
ção comercial que é conduzida no 
exterior, ao mesmo tempo em que 
estendemos a atuação do Itamaraty 
a temas do setor agrícola, como por 
exemplo, a reputação do agronegó-
cio brasileiro e a projeção, no exte-
rior, dos compromissos da produção 
agropecuária em consonância com 
a preservação do meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável”, disse 
o ministro.

Segundo ele, a intensi� cação da 
atuação conjunta dos ministérios 
das Relações Exteriores e da Agri-
cultura resultou na abertura de 167 
novos mercados no exterior a pro-
dutos brasileiros, desde 2019. A meta 
é superar a marca de 200 mercados 
abertos antes do � nal deste ano.

Para isso, de acordo com Fran-
ça, desde o ano passado o Itamaraty 
criou setores agrícolas com funcioná-
rios exclusivos para a promoção dos 

interesses do agronegócio brasileiro 
em 46 embaixadas e consulados. Es-
ses setores dedicados se somam aos 
120 setores de promoção comercial 
já existentes nas principais cidades 
do mundo.

De janeiro a julho deste ano, se-
gundo o ministro, as exportações da 
agropecuária superaram US$ 70 bi-
lhões, o maior valor da série histórica 
para o período. Apenas em agosto de 
2021, foram US$ 10,9 bilhões, acima 
do recorde registrado em agosto de 
2013, de US$ 10,1 bilhões.

Capacitação
O objetivo do curso é apresentar 

uma visão ampla dos principais de-
sa� os que envolvem o agronegócio 
brasileiro em um contexto de trans-
formações e novas exigências glo-
bais. Foram selecionados 45 partici-
pantes: 22 do Itamaraty, 19 do Mapa, 
2 do Ministério da Economia e 2 da 
Apex Brasil.

Entre os desa� os abordados, o 
ministro Carlos França destacou a di-
nâmica de inserção internacional do 
agronegócio, as “barreiras ilegítimas” 
ao comércio sob a forma de restri-
ções técnicas, as estratégias de agre-
gação de valor nas cadeias do agro-
negócio, a identi� cação das grandes 
macrorregiões do agro mundial, o 
tratamento de questões sanitárias, 
a sustentabilidade do agronegócio 
brasileiro, os riscos que existem de 
imagem e reputação e, por � m, a ur-
gência de uma boa comunicação do 
agro no exterior.

Governo planeja aumentar ações de 
promoção do agro brasileiro no exterior

GOVERNO FEDERAL

De janeiro a julho deste ano, segundo o ministro Carlos França, as exportações da agropecuária superaram US$ 70 bilhões
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Castilho, Veridiano Pre-
sidente da Comissão de 
Permissionários da Cea-
sa, Manoel do Cajueiro, 
Jerônimo e Walquiria da 
Hapvendas, João Maria 
Nogueira e Petrucio do 
INSS, Claudinho, Zélia 
e Galego Queiroz do 
Igapó, Denise e Fátima 
do Arraia, Zé Negão, 
Sheyk do Sarney, Renata 
e Vovô da Padaria Doce 
União.

DIVULGAÇÃO

Blog Natal Notícias
Através da Natal Marcas 

e Patentes do jovem Paulo e 
seu Pai Luiz Henrique, re-
gistramos a patente Natal 
Notícias, que a partir desta 
data, por 10 anos ninguém 
poderá usar esta marca, é 
exclusiva do comunicador 
Luiz Almir. Quem desejar 
registrar sua empresa ou 
marca só ligar. 9.9424-3535

Saneamento Natal
Ministro Rogério Mari-

nho destina 1,7 milhão para 
engorda de Ponta Negra, e 2 
milhões para Saneamento 
Básico em Natal. É hora do 
prefeito Álvaro Dias agir.

Redinha
Prefeitura de Natal vem 

há dois anos divulgando o 
projeto para reforma do 

Mercado, Clube, Piso da 
Redinha, transformando 
no polo turístico da região 
Norte, domingo conver-
sando com os feirantes, 
barraqueiros e ambulan-
tes, o mesmo pedem que se 
não foi feito até agora deixe 
para fazer após o carnaval, 
pois este período da alta 
estação é o periodo que 
eles ganham um pouco 
mais de dinheiro. O Projeto 
é para demolir o mercado 
e clube, fazendo um novo 
mercado com mais 26 bo-
xes, 06 restaurantes e um 
clube com lojas e artesana-
to, mas o prazo para obra é 
de 02 anos, o que deixa os 
pequenos comerciantes, 
barraqueiros e ambulan-
tes perguntando como 
sobreviver este dois anos 
da obra.

EXPECTATIVA | Participação 
de pequenas e médias 
empresas em outras feiras 
internacionais em 2022
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Dupla presa é acusada de 
tráfico de drogas em Baraúna

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Secretário confirma exoneração
de coordenador da Sesed

O secretário da Segurança Pú-
blica e da Defesa Social do Rio 
Grande do Norte, Francisco 

Canindé de Araújo Silva, con� rmou 
nesta terça 9, que vai exonerar o 
coordenador de Análises Criminais 
da Sesed, Ivênio Hermes, após seu 
envolvimento em uma discussão no 
condomínio onde mora, que termi-
nou em disparos de arma de fogo e 
sua prisão em � agrante delito. Ele 
seria liberado após pagamento de 
� ança.

Ivênio Hermes foi detido após 
uma confusão, na segunda-feira 8, à 
noite, na zona Sul de Natal. Um ado-
lescente e uma criança discutiram 
com ele, por estarem supostamente 
tocando a campainha da casa do 

coordenador da Sesed. Ele teria ame-
açado as crianças e o pai dos jovens, 
que era o seu vizinho e um instrutor 
de surfe uruguaio. O homem foi tirar 
satisfações com Ivênio Hermes.

De acordo com o pai dos jovens, 
Ivênio foi até a residência deles e co-
meçou a efetuar os disparos durante 
a discussão. Marcas � caram nas pa-
redes da garagem da casa do vizinho, 
que disse ter corrido com os � lhos 
para dentro de casa com medo de 
serem atingidos.

Ivênio Hermes, segundo informa-
ções da Tribuna do Norte, foi preso 
em � agrante e por ameaça e disparo 
de arma de fogo. Ele permaneceu a 
noite na delegacia de Plantão da Zo-
na Sul de Natal, de onde foi levado ao 

sistema prisional.
Na tarde desta terça-feira 9, Ivê-

nio, após audiência de custódia, sob 
medidas cautelares e pagamento de 
� ança de 40 salários mínimos, ga-
nharia a liberdade.

A audiência começou por volta 
das 14h45. Ivênio Hermes estava com 
um advogado. A decisão da audiên-
cia de custódia determinou ainda 
que Ivênio precisará comparecer em 
juízo mensalmente e comunicação 
de novo endereço em caso de mu-
dança de endereço. 

De acordo com informações 
do TJRN, Ivênio Hermes precisa da 
comparecer em juízo, mensalmente, 
entre os dias 20 e 30 de cada mês para 
informar e justi� car atividades. Além 

disso, está proibido de sair de Natal 
por mais de 8 dias, informar ao juízo 
competente eventual mudança de 
endereço e suspensão do porte/pos-
se de arma de fogo e ainda está proi-
bido de manter qualquer contato ou 
se aproximar das vítimas.

Em nota, o Francisco Araújo 
con� rmou a exoneração de Ivênio 
Hermes, garantindo que todas as 
medidas foram adotadas, a partir do 
atendimento à ocorrência, assegu-
rando a transparência e amplo direi-
to legal às partes envolvidas.

Além da nota con� rmando a exo-
neração, o coronel Araújo a� rmou, 
no programa O Povo no Rádio, da 96 
FM, que será oferecido tratamento 
psicológico a Ivênio Hermes.

TENSÃO | Ivênio Hermes 
foi denunciado por 
atirar, durante discussão 
que envolveu criança e 
adolescente, na zona Sul 
da capital do Estado

Policiais civis da Delegacia Mu-
nicipal de Baraúna prenderam, 
nesta terça-feira 9, Maria Hele-

na Silva, de 45 anos, e Rogério Pereira 
da Silva Filho, de 18 anos. Eles foram 
detidos sob suspeita da prática do 
crime de trá� co de drogas.

As diligências tiveram início após 
o recebimento de denúncias, infor-
mando que, Rogério Pereira estaria 
realizando o comércio de drogas em 

uma casa localizada no bairro Fila-
dél� a. As equipes se deslocaram até o 
endereço para veri� car a ocorrência 
do crime.

Ao longo das diligências, foram 
localizados no guarda-roupas: di-
nheiro fracionado, uma porção de 
maconha e uma porção de “crack”. 
Uma policial feminina revistou duas 
suspeitas que estavam no local, mo-
mento no qual foram encontradas 

12 porções de “crack”, em posse de 
Maria Helena.

Os suspeitos, sogra e genro fo-
ram levados até a delegacia e en-
caminhados ao sistema prisional, 
onde permanecerão à disposição 
da Justiça. A Polícia Civil solicita 
que a população continue envian-
do informações, de forma anôni-
ma, por meio do Disque Denúncia 
181.

DILIGÊNCIA

Ivênio Hermes foi preso em fl agrante 
e perderá cargo de coordenador de 
Análises Criminais da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e da 
Defesa Social (Sesed)

CEDIDA

Dinheiro fracionado e porções de maconha e crack foram apreendidas na casa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

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 menor preço por 
Item, Processo Licitatório Nº. 041/2021, com o objetivo de contratação de serviços 
médicos em regime de plantão para unidade de pronto atendimento (UPA) - Aluízio 
Alves, no município de macaíba, com Registro de Preços. A sessão pública dar-se-á 
n o  d i a  2 2 / 11 / 2 0 2 1  à s  0 9 h 0 0 m i n ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Id do Processo: 154828. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do 
Executivo Municipal no horário das 07h30min às 13h00min.

Macaíba/RN, 09/11/2021
José Maria de Brito Bezerra

Pregoeiro/PMM

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

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item, Processo Licitatório Nº. 060/2021, com o objetivo de AQUISIÇÃO FUTURA E 
EVENTUAL DE KITS DE SAÚDE BUCAL (ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL E FIO 
DENTAL), COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 22/11/2021 
à s  0 9 h 0 0 m i n ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Id do Processo: 162748. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do 
Executivo Municipal no horário das 08h00min às 16h00min.

Macaíba/RN, 09/11/2021
Áurea Estela dos Santos Meireles

Pregoeira/PMM.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, CNPJ: 04.443.680/0001-18, 
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 09/11/2027, 
em favor do empreendimento de Unidade de Beneficiamento de Mandioca, localizada no 
Projeto de Assentamento Roseli Nunes, Zona Rural, Zona Rural, Município de Ielmo 
Marinho/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, CNPJ: 04.443.680/0001-18, 
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 09/11/2027, 
em favor do empreendimento de Unidade de Beneficiamento de Mandioca, localizada no 
Projeto de Assentamento Patativa do Assaré, Zona Rural, Município de Riachuelo/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

Dois estudantes da Escola 
Municipal Jonas Escolás-
tico de Noronha, em Olho 

D’água do Carrilho, no município 
de São Gonçalo do Amarante, 
receberam medalhas de ouro na 
Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia e Astronáutica (OBA). Ariel 
Cunha de Souza, de 14 anos, e 
Kauã de Oliveira Costa, de 12 anos, 
receberam lugar de destaque na 
edição de 2021.

Essa é a segunda vez que Ariel 
é premiada na competição. Em 
2020, ela já havia conquistado o 
bronze para a escola. “Estou muito 
feliz, não esperava”, disse ela com 
as medalhas no peito. A mãe da 
estudante, Ana Maria Cunha, con-
tou que se sente muito orgulhosa e 
agradecida a escola pelo incentivo 
que deu a � lha. “É a segunda vez 
que ela ganha medalha e isso me 
dá muito orgulho. Agradeço a esco-
la que, com toda dedicação, oferece 
um ensino muito bom e que minha 
� lha gosta muito”, lembrou.

O sentimento de Kauã era o 
mesmo de Ariel. Também acom-
panhado da mãe, Luana Karen, 

Estudantes conquistam ouro 
na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica
DESTAQUES | Ariel Cunha e Kauã de Oliveira estudam na Escola Municipal Jonas Escolástico 
de Noronha, em Olho D’água do Carrilho, no município de São Gonçalo do Amarante

os dois estavam cheios de alegria 
e orgulho. Luana contou que Kauã 
gosta muito da área e que ela sem-
pre o incentiva, juntamente com a 
escola, a buscar os seus objetivos.

Segundo a gestora da escola, 
Maria de Lourdes de Moura Ro-
lim, o incentivo acontece por par-

te de toda equipe, que se dedica 
dia a pós dia para construir um 
ensino de qualidade e que impul-
sione os estudantes na busca por 
seus objetivos. “É um momento 
muito grati� cante para todos nós 
da Escola Jonas Escolástico de 
Noronha. Nesta edição, fomos a 
única instituição do município a 
ganhar medalhas. Isso mostra que 
estamos no caminho certo. Des-
taco ainda o importante apoio da 
secretaria de Educação”, ressaltou.

A escola também conquis-
tou uma prata, com o estudante 
Judson Monteiro da SIlva, no ano 
passado.

A Olimpíada é realizada anu-
almente pela Sociedade Astronô-
mica Brasileira (SAB) em parceria 
com a Agência Espacial Brasileira 
(AEB) entre alunos do ensino fun-
damental e médio de todo o país e 
tem por objetivo fomentar o inte-
resse dos jovens pela astronomia 
e astronáutica, além de promover 
a difusão dos conhecimentos bási-
cos de uma forma lúdica e coope-
rativa, mobilizando toda comuni-
dade escolar.

É um momento muito 
gratificante para todos 
nós da Escola Jonas 
Escolástico de Noronha. 
Nesta edição, fomos 
a única instituição do 
município a ganhar 
medalhas”

“
MARIA DE LOURDES ROLIM
DIRETORA DA ESCOLA

Os dois alunos receberam medalhas de ouro, sendo premiados após trabalho de incentivo recebido pela equipe escolar

DIVULGAÇÃO

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte instaurou 
procedimento preparatório 

para apurar as circunstâncias do 
não atendimento a José Williams 
da Rocha no âmbito do Hospital 
Walfredo Gurgel, o que pode ter 
contribuído para o falecimento dele 
na sexta-feira 5, devido à demora no 
socorro médico. 

O MPRN encaminhou requisi-
ção à direção do hospital esclare-
cimentos em 10 dias sobre as cir-
cunstâncias do não atendimento ao 
senhor, bem como para que envie à 
Promotoria lista nominal dos pro� s-
sionais enfermagem que estavam de 
plantão na equipe da Classi� cação 

de Risco do PSCS, no dia e horário 
em que José Willams da Rocha bus-
cou o Walfredo Gurgel.

O MPRN requisitou à Secretaria 
Estadual de Saúde Pública informa-
ções comprobatórias sobre a efetiva 
instauração da sindicância sobre o 
caso do paciente. 

Ao mesmo tempo em que la-
menta o falecimento e se solidariza 
com familiares e amigos de Jose 
Williams, o MPRN informa que des-
de 2013 vem atuando no sentido de 
apurar como vem sendo ofertada 
a assistência cardiovascular na al-
ta complexidade aos usuários SUS 
através do inquérito civil número 
04.23.2344.00000001/2013-28. 

MP vai apurar circunstâncias 
da morte de paciente

ATENDIMENTO NEGADO
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

1º Público Leilão: 23/11/2021, às 09:50 hs / 2º Público Leilão: 25/11/2021, às  10:50 hs 
FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030,  
com escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 
30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ 
sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, 
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com 
Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte LUCIENE VASCONCELOS DE 
OLIVEIRA, brasileira, separada, aposentada, nascida em 28/06/1960, Filiação: 
Francisca das Chagas Vasconcelos de Oliveira e Juvenal Braga de Oliveira, 
RG 000444989, CPF 21452202400, residente e domiciliada a Rua Jardim do 
Seridó, nº 112, Bairro: Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59150-666. 
COOBRIGADO/AVALISTA: TIAGO OLIVEIRA MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em 21/11/1987, Filiação: Luciene Vasconcelos de Oliveira 
e Francisco Ediberto Rodrigues de Medeiros, RG 1886375, CPF 049959254-90, 
residente e domiciliado a Rua Jardim do Seridó, nº 112, Bairro: Nova Parnamirim, 
Parnamirim/RN, CEP 59150-666. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$332.681,28 
(trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais); 2º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$ R$166.340,64 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e 
quarenta reais e sessenta e quatro centavos), O arrematante pagará à vista, 
o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais,  impostos de transmissão para  lavratura  e registro de escritura, e 
com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel  
será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, 
desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam 
os Fiduciantes LUCIENE VASCONCELOS DE OLIVEIRA, brasileira, separada, 
aposentada, nascida em 28/06/1960, Filiação: Francisca das Chagas Vasconcelos 
de Oliveira e Juvenal Braga de Oliveira, RG 000444989, CPF 21452202400, 
residente e domiciliada a Rua Jardim do Seridó, nº 112, Bairro: Nova Parnamirim, 
Parnamirim/RN, CEP 59150-666. COOBRIGADO/AVALISTA: TIAGO OLIVEIRA 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/11/1987, Filiação: 
Luciene Vasconcelos de Oliveira e Francisco Ediberto Rodrigues de Medeiros, RG 
1886375, CPF 049959254-90, residente e domiciliado a Rua Jardim do Seridó, 
nº 112, Bairro: Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59150-666, intimado(s) 
da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) 
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela 
lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o 
imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo 
o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida 
dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido 
no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os 
interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo 
através do site www.francoleiloes.com.br.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA VALE, CPF: 029.740.924-70, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Instalação-LI, para revenda de combustível líquido, com capacidade de 60m3, localizado na ÁREA ALODIAL 
III, S/N, Zona Rural, Galinhos/RN. 

MARCIO ANDRE DA SILVA VALE 
PROPRIETARIO 

 
 

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: 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-LPX-0018-RN-A: 

9.388.430 m N; 652.505 m E, com 467,00 metros, Datum SIRGAS 2000., localizado no Polo RFQ, Campo 
de Produção de Leste de Poço Xavier, Município de Felipe Guerra 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
ACESSO: 
 Renovação de Licença de Simplificada (RLS) do acesso 7-PML-0050-RN, localizada no Campo de Ponta do 

Mel, Município de Areia Branca/RN, com validade 01/11/2022. 
POÇO: 
 Licença Prévia para Perfuração (LPpe) do poço 7-PML-0050-RN, localizada no Campo de Ponta do Mel, 

Município de Areia Branca/RN, com validade 01/11/2022. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
ACESSOS: 
 Renovação de Licença de Simplificada (RLS) do acesso 3-REP-0003-RN, com extensão de 1.304,61 metros, 

localizada no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Simplificada (RLS) do acesso 7-RE-0053-RN, com extensão de 215 metros, localizada no 

Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Simplificada (RLS) dos acessos 1-PML-0001-RN (559,74 metros), 7-PML-0022D-RN 

(1.557,68 metros), 3-PML-0010-RN (607,72 metros), 7-PML-0014-RN (505,97 metros), 7-PML-0017-RN (1.877,23 
metros) e EC PML-A (597,48 metros), localizados no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação de Licença de Simplificada (RLS) do acesso 7-RE-0040-RN, com extensão de 53 metros, localizada no 
Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação de Licença de Simplificada (RLS) dos acessos 1-RE-0002-RN (485,69 metros), 4-REP-0004-RN (112,18 
metros), 7-RE-0031-RN (87,67 metros), 3-RE-0016-RN (278,44 metros), 7-RE-0029-RN (286,50 metros), localizados 
no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação de Licença de Simplificada (RLS) dos acessos 7-PML-0024DP-RN (200,29 metros); 3-PML-003-RN 
(149,62 metros); 3-PML-0008-RN (401,17 metros); 7-PML-0018 (57,38 metros); 7-PML-0020-RN (120,76 metros); 3-
RO-0002-RN (258,21 metros); 7-PML-0013-RN (348,86 metros), localizados no Campo de Ponta do Mel, Município 
de Areia Branca/RN. 

LINHA DE SURGÊNCIA: 
 Renovação de Licença de Simplificada (RLO) da Linha de surgência 7-RE-0053-RN, com extensão de 544 metros, 

localizada no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 
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Cerca de 1.900 artesãos e qua-
tro entidades do artesanato 
potiguar, de 26 municípios, 

estão sendo bene� ciados direta 
e indiretamente pelo Governo do 
Estado com participação na 26ª 
Multifeira Brasil Mostra Brasil até 
o próximo dia 15 de novembro, na 
Arena das Dunas, das 16h às 22h.

A presença do Governo do 
Estado por meio da Secretaria de 
Estado e seu Programa Estadual do 
Artesanato do RN (Proarte) na Bra-
sil Mostra  Brasil tem o objetivo de 
melhorar as condições de vida dos 
artesãos, a� rmou a subcoordena-
dora do Proarte, Graça Leal.

De acordo com Graça Leal, o 
Governo do Estado incentiva a par-
ticipação de artesãos em feiras e 
eventos do segmento para manter 
a cultura, preservar as tradições e 
os saberes de cada município do 
RN através da criação dos produtos 
artesanais.

“Buscar sempre (os artesãos on-
de eles estão), este tem sido o nosso 
foco, dentro do modelo de Econo-
mia Criativa de impacto social para 
que através do trabalho artesanal 
possamos reduzir as desigualdades 
sociais”, exalta a subcoordenadora 
do Proarte.

O Governo do Estado, por meio 
da SETHAS/Proarte, desde 2019, ao 
assumir a gestão do RN, investe em 
políticas públicas e na cidadania 
dos artesãos das terras potiguares.

O Rio Grande do Norte é o sé-
timo Estado do Brasil em número 
de pro� ssionais do artesanato. São 
9.671 artesãs e artesãos inscritos no 
Sistema de Informações Cadastrais 
do Artesanato Brasileiro (SICAB) do 
Programa do Artesanato Brasileiro 
(PAB). Em números, � ca atrás do 
Ceará, Alagoas, Bahia, Rio de Janei-
ro, Distrito Federal e Pernambuco.

 
Feira

A 26ª edição Multifeira Brasil 
Mostra Brasil, de 05 e 15 de novem-
bro, na Arena das Dunas, ocupa 
12.000 m2 de área de exposição. 
“Mesmo diante das di� culdades 
relacionadas à pandemia, estamos 
muito entusiasmados com nossa 
26ª edição”, a� rmou o diretor da 
Brasil Mostra Brasil, Wilson Marti-
nez.

De acordo com ele, a Brasil Mos-
tra Brasil tem o objetivo contribuir 
com o reaquecimento da econo-
mia potiguar. A feira tem focos nos 
empresários e no mercado local, e 
tem também atrações regionais em 
variados segmentos, com destaque 
para as novas tendências de moda, 
eletrodomésticos, artesanato, mó-
veis, decoração, entre vários outros”.

A Brasil Mostra Brasil espera 
receber cerca de 80 mil pessoas 
em seus dez dias de evento. Os vi-
sitantes poderão contar ainda com 
estacionamento rotativo de três mil 
vagas e praça de alimentação. A Bra-
sil Mostra Brasil deve gerar cerca de 
700 empregos diretos e indiretos.

O evento respeitará todas as 
medidas e protocolos de prevenção 
e distanciamento, incorporando 
medidas de saúde e segurança, 
com uso obrigatório de máscara, 

disponibilização de álcool em gel 
em diversos pontos, e controle do 
número de pessoas que acessam o 
evento.

Brasil Mostra Brasil
municípios presentes:

1- São Gonçalo do Amarante
2 - Ceará Mirim
3 - Currais Novos
4 - Passa e Fica
5 - Cajazeiras
6 - Alto do Rodrigues
7 - Caicó
8 - Sta. Cruz
9 - Vera Cruz
10 - Lajes
11 -  São Miguel do Oeste
12 - Parnamirim
13 - Natal
14 - São José de Mipibú
15 - Macaíba
16 - Nizia Floresta
17 - Certo Corá
18 - Assú
19 - Mossoró
20 - Ouro Branco
21 - Extremoz
22 - Pendência
23 - Pureza
24 - Timbaúba dos Batistas
25 - Alto do Rodrigues
26 - Acarí

 
Serviço:
Evento: 26ª Multifeira Brasil Mostra 
Brasil
Data: 05 à 15 de novembro 2021
Horário: das 16h às 22h
Local: Arena das Dunas
Ingresso: R$ 10 (dez reais) inteira / 
R$ 5 (cinco reais) estudante
Site: www.brasilmostrabrasil.com.br

Governo do RN incentiva 
participação de artesãos 
na Brasil Mostra Brasil
GESTÃO | Investimentos são 
feitos em políticas públicas 
e na cidadania dos artesãos 
potiguares

DIVULGAÇÃO

Rio Grande do Norte é o sétimo Estado do Brasil em número de profi ssionais do artesanato
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Aviso de Licitação –  Pregão Presencial  N° 012/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Presencial N° 012/2021 - Processo Administrativo nº 5.990/2021 - Secretaria Municipal de 
Turismo que objetiva a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
ornamentação/decoração natalina (com FORNECIMENTO de material), atendendo as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes 
no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 23 DE 
NOVEMBRO DE 2021, ÀS 13h:30:00 (TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx)  e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 09 de Novembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA 
 

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Ed. Lagoa Center, Bloco B, sala 503-A, Lagoa 
Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato representada por seu bastante procurador, ao final subscrito, vem 
NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 13, caput, do 
contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 
presente, efetue o pagamento do débito em aberto, cujo descritivo poderá ser obtido junto à Notificante, acrescido das 
demais parcelas eventualmente vencidas, encargos legais e convencionais igualmente devidos, incidentes até a data de 
sua efetiva liquidação, além dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e 
das custas à presente publicação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, a Notificante providenciará, 
nos termos da mesma cláusula 13, em seu item 13.2, a intimação final de Vossa Senhoria para, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, pagar o valor devido referente ao saldo devedor, acrescidas dos juros, das penalidades e dos 
encargos contratuais, além dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis à unidade 
imobiliária, bem como das despesas de cobrança e de intimação. Ultrapassado o prazo da intimação final acima 
referenciada, sem que tenha sido efetivado o pagamento devido, estará Vossa Senhoria, para todos os fins, regular e 
formalmente constituído em mora, antecipando o vencimento total da dívida, resultando na consequente adoção das 
demais providências previstas na Cláusula 14 do contrato supra mencionado, especialmente o leilão público da unidade 
imobiliária, nos termos da Lei nº 9.514/97. 

Natal/RN, 03 de novembro de 2021. 
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920 
 

EMPREENDIMENTO LOTE CLIENTE 
CENTRAL PARK “I” 14 TADEU JOSÉ PESSOA DE OLIVEIRA 
CENTRAL PARK “I” 50 NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA. 
CENTRAL PARK “I” 76 THAYLLIZE ILANNA MOURA DE SA 
CENTRAL PARK “I” 87 ANTONIO LEAL DE SOUZA 
CENTRAL PARK “I” 91 RODOLFO JOSÉ BARRETO BARBOSA 
CENTRAL PARK “I” 133 LEIDJANE OLIVEIRA DA COSTA 
CENTRAL PARK “I” 176 ROBERTO THADEU DA SILVA AZEVEDO 
CENTRAL PARK “I” 198 FRANCISCA DINIZ LOBATO 
CENTRAL PARK “I” 223 ANDRESA DOS SANTOS GUIMARÃES ROCHA 
CENTRAL PARK “II” 01 ODONTO CENTER JAGUARARI S/S EIRELI 
CENTRAL PARK “II” 22 INGRI IARA SOUSA LIMA 
CENTRAL PARK “II” 53 BERNADETE PAULINO DA COSTA 
CENTRAL PARK “II” 219 EDUARDO VASQUES CALDAS 
CENTRAL PARK “II” 225 MB CONSTRUÇÕES LTDA. ME 
CENTRAL PARK “II” 235 SHEILA KALINA DE OLIVEIRA 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
LATICÍNIO DOIS IRMÃOS LTDA - EPP, CNPJ: 05.795.637/0001-35, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da 
Licença Simplificada, para indústria de beneficiamento de leite, com capacidade de beneficiamento de 5.000 
L/dia, localizada na BR405, KM136, Sítio Corralim, Zona Rural, São Francisco do Oeste – RN. 
 

LATICÍNIO DOIS IRMÃOS LTDA - EPP 
REQUERENTE 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A firma MADEIREIRA AZEVEDO DA COSTA LTDA - ME, CNPJ 28.030.243/0001-91, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Simplificada para o Comércio varejista de madeira e artefatos, localizado na Av. Doutor Fernandes, 
367, Centro - Jardim do Seridó/RN. 

HAROLDO AZEVEDO DA COSTA 
Proprietário 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 24.415.659/0001-77, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação, para Transporte de resíduos não perigosos (resíduos da construção civil, brita e areia), com 
capacidade total de 153,01t, localizado na Rua João Xavier Pereira Sobral, 433, Planalto, Ceará-Mirim/RN. 
 

ULISSIA KARLENY DA CUNHA 
 PROPRIETÁRIA 

 
 

Aviso de Licitação –  Pregão Presencial  N° 011/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Presencial N° 011/2021 - Processo Administrativo nº 5.986/2021 - Secretaria Municipal de 
Turismo que objetiva a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte 
técnico-operacional para concepção, produção, organização, coordenação, supervisão e promoção 
de eventos artísticos/culturais, pertinente ao evento AUTO DE NATAL a ser realizado pela Secretaria 
Municipal de Turismo de Guamaré / RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes 
no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 23 DE 
NOVEMBRO DE 2021, ÀS 09h:00:00 (NOVE HORAS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx)  e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 09 de Novembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal (SMS/Natal) 
informa que a vacinação 

contra a covid-19 segue disponível 
de segunda a sábado na capital, 
com todos os pontos vacinais 
aplicando a primeira, segunda ou 
terceira dose dos imunobiológicos. 
De segunda a sexta-feira é possível 
buscar qualquer unidade básica de 
Natal, além dos drives e do trailer 
volante (atualmente estacionado 
no Partage Norte Shopping); e aos 
sábados a população tem disponí-
vel os drives e o trailer. Para confe-
rir os prazos, documentação e per-
guntas frequentes, basta acessar 
vacina.natal.rn.gov.br .

O município conta também 
com funcionamento de oito salas 
de vacinação em unidades básicas 
de saúde, de segunda a sexta-feira, 
até às 18h. São elas: UBS São João 
(Av. Romualdo Galvão, 891. Tirol), 
UBS Nova Descoberta (Av. Xavier 
da Silveira, 05), USF Nova Natal (R. 
do Pastoril, s/n), UBS Pajuçara (R. 
Maracai, s/n), USF Panatis (R. das 
Pimenteiras, s/n), USF Valedoura-
do (R. Irmã Vitória, 02. Igapó), USF 
Bom Pastor (R. Augusto Calheiros, 
01) e USF Felipe Camarão II (R. 
Santa Cristina, 882).

“Para garantir a e� cácia da ação 
imunizante, é necessário ter a dose 
de reforço, conforme descrito na 
bula das vacinas. A gente faz esse 
apelo e chamamento à população 

da cidade para se atentar aos pra-
zos e garantir seu esquema vacinal 
completo. Já são mais de 63 mil pes-
soas com D2 em atraso em Natal. A 
segunda dose de P� zer, por exem-
plo, já está disponível para quem 
tomou a primeira dose em 20 de 
setembro, então já temos uma po-
pulação jovem apta a receber essa 
vacina”, comenta George Antunes, 
secretário de Saúde de Natal.

A capital continua aplicando a 
D2 de Oxford para quem se vacinou 
com a D1 até 05 de setembro. E o 
imunizante Coronavac, no inter-
valo de 28 dias entre a primeira e 
a segunda dose. Em relação à D3, 
é necessário ter completado seis 
meses de intervalo a contar da 
conclusão do esquema vacinal (D2 
ou dose única) para pessoas com 
60 anos e mais, ou pro� ssionais da 
saúde com 18 anos e mais; para os 
imunossuprimidos, o prazo a ser 
cumprido é de 28 dias.

Primeira dose
Pessoas com 12 anos e mais.

Segunda dose

Coronavac
Podem se vacinar as pessoas 

que completaram os 28 dias da 
primeira dose do imunizante Co-
ronavac.

Oxford
Podem receber a aplicação da 

D2 da Oxford quem se vacinou até 
o dia 05 de setembro.

Grávidas que tomaram a D1 de 
Oxford.

As gestantes que tomaram a 
primeira dose com o imunizante 

Oxford e que, por recomendação 
do Ministério da Saúde, não toma-
ram a segunda dose poderão com-
pletar seu esquema vacinal com o 
imunizante da P� zer.

Pfizer
A segunda dose da P� zer está 

disponível para quem tomou a pri-
meira dose até 20 de setembro.

Terceira dose
Estão aptos a receber a tercei-

ra dose: população em geral com 
60 anos e mais; e pro� ssionais e 
trabalhadores da saúde a partir de 
18 anos. É necessário ter comple-
tado o esquema vacinal, com duas 
doses ou dose única, de qualquer 
imunizante (Coronavac, Oxford ou 
P� zer) há seis meses ou 180 dias. 
Os pro� ssionais e trabalhadores da 
saúde devem apresentar documen-
tação comprobatória de vínculo.

Os imunossuprimidos também 
podem receber a terceira dose, 
desde que tenham completado o 
esquema vacinal há 28 dias, apre-
sentando laudo médico dentro das 
categorias: Imunode� ciência pri-
mária grave; Quimioterapia para 
câncer; Transplantadas de órgão 
sólido ou de células tronco hema-
topoiéticas (TCTH) em uso de dro-
gas imunossupressoras; pessoas 
vivendo com HIV/Aids; uso de cor-
ticóides em doses > 20mg/dia de 
prednisona, ou equivalente, por > 
14 dias; uso de drogas modi� cado-
ras da resposta imune ou pacientes 
com hemodiálise e pacientes com 
doenças imunomediadas in� ama-
tórias crônicas (reumatológicas, 
auto in� amatórias, doenças intes-
tinais in� amatórias).

Natal: Secretaria Municipal de 
Saúde reforça importância de 
completar o esquema vacinal 
IMUNIZAÇÃO | É possível 
buscar qualquer unidade 
básica de Natal, além dos 
drives e do trailer volante

ALEX RÉGIS/SECOM

Capital do Rio Grande do Norte continua aplicando a D2 de Oxford para quem se vacinou com a D1 até 05 de setembro 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

A Lua destaca seu lado sonhador e altruísta hoje, 
mas nem tudo será perfeito sem defeito, meu 
cristalzinho. Mudanças e reviravoltas devem marcar 
essa manhã, por isso, não se apegue demais aos seus 
planos e seja fl exível para seguir o fl uxo.

Com a entrada da Lua em seu paraíso astral nessa 
madrugada, o astral estará mais do que favorável 
para fazer contatos no trabalho, mostrar suas 
ideias e cuidar de tarefas que exigem criatividade.

Nesta quarta, seu lado ambicioso se destaca e você vai 
fazer planos a longo prazo. Mas como seu foco estará 
na carreira, podem surgir atritos com colegas ou com 
pessoas importantes em sua vida. Tente equilibrar o seu 
tempo, mas sem se descuidar do que precisa fazer, tá?

Seu lado caseiro está em alta e você pode melhorar 
a produtividade se trabalha em home offi ce ou com 
algo que pode ser feito em casa mesmo. Mas assuntos 
antigos ou ligados à família se destacam nesta quarta, 
com sinal de muitos desafi os justamente nestas áreas.

Com a entrada da Lua em Aquário, seu maior desafi o 
será manter o foco no trabalho. Isso porque há chance 
de se empolgar e prometer mais do que consegue 
entregar. Também precisa ter cuidado para não fi car 
sonhando acordada/o, com a cabeça longe.

Se depender da Lua, que entrou em Aquário nessa 
madrugada, a quarta promete ser agitada! Você vai 
falar mais do que o normal, o que ajuda a expandir 
seus contatos, mas também pode te colocar em 
algumas roubadas se não tomar cuidado.

Você começa esta quarta com seu sexto sentido 
fazendo hora extra, Câncer. É um bom momento 
para encerrar assuntos pendentes antes de se 
envolver em novas tarefas, por isso, não se afobe e 
faça uma coisa de cada vez.

Tudo o que envolve dinheiro ganha destaque com a 
entrada da Lua em Aquário, mas cuidar do que é seu 
não será tão fácil quanto parece. Se está sonhando 
em encher o bolso, ligue suas antenas para encontrar 
boas oportunidades que devem cruzar o seu caminho.

Resolva tudo o que for possível pela manhã, 
porque as coisas devem se complicar ao longo 
do dia.No trabalho, se tiver que resolver tarefas 
em equipe, faça um esforço para melhorar a 
convivência com os colegas.

A Lua se mudou para o seu signo nesta madrugada, 
meu cristalzinho, e você pode acordar com a corda toda, 
sentindo suas energias recarregadas. Porém, nem tudo é 
perfeito sem defeito, e com vários astros se desentendendo, 
pode se preparar para vários desafi os ao longo do dia.

Nesta quarta, a Lua destaca seu lado prático e você 
pode resolver qualquer pendência rapidinho, desde 
que tome alguns cuidados ao lidar com informações 
e documentos: há risco de ter problemas com mal-
entendidos ou dados incorretos.

Com a Lua em seu inferno astral e o céu pra lá de tenso, 
vai ser difícil desviar dos perrengues que vêm pela 
frente. Bate na madeira! Planos para uma viagem estão 
em risco e vão exigir cautela redobrada. Aliar intuição e 
praticidade pode resolver muita coisa no trabalho.

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
Clássico da Britney Spears, “Baby 

One More Time” é a segunda música 
de “Rebelde”, novela que a Net� ix 

transformou em série e que vai estrear 
em 5 de janeiro...... Serão incluídas 

também releituras do grupo mexicano 
RBD, que será homenageado na 

trama.Nicola Siri, de várias novelas, 
está no elenco do � lme “Tempero 
do Chef ”, uma coprodução Brasil 
e Itália...... Que vai ser exibido no 

16º Festival de Cinema Italiano, que 
ocorre no Cine Petra Belas Artes, nesta 
sexta, em São Paulo.O carnavalesco 

Milton Cunha lança nesta quarta-
feira, no Rio, o livro “Viva e Aproveite 
– o primeiro ano do resto de nossas 
vidas”...... Trabalho que conta com 
textos de Fátima Bernardes e Miguel 

Falabella, entre outros.“Linhas 
Cruzadas”, com � aís Oyama e Luiz 
Felipe Pondé, é um dos programas 
mais interessantes da TV Cultura...

... Os dois sempre muito bem feitos 
do noticiário. No entanto, estranha-se 

as tão poucas chamadas para ele.

Vale esclarecer
Silvio Luiz foi contratado pela Re-

cord para narração digital do Campe-
onato Paulista. Um trabalho diferente 
daquele que a televisão irá apresentar.

Para isso foi especialmente libera-
do pela Rede TV!, nas � guras do dono 
Amilcare Dallevo e do diretor Franz 
Vacek.

Prisão de ventre
Ensinar como fazer cocô foi uma 

das pautas do matinal “Vem Pra Cá”, 
ontem, no SBT. Um médico, especia-
lista no assunto, foi chamado para 
explicar como tem que ser e como é 
a posição correta. Isso, com direito a 
uma devida privada no cenário.

Claro que houve o bom senso de 
não deixar ninguém chegar às vias de 
fato. De pensar como foi nossa vida 
até agora sem esse ensinamento?

Tá na espera
É possível a� rmar que o interesse 

da CNN Brasil no canal da Loading, 
antiga MTV, da Abril, ainda está em 
pé.

O problema é a sua pendência ju-
rídica. Saber quando e como tudo isso 
vai terminar.

Último capítulo
A Record trabalha com a data de 

22 de novembro para exibição do úl-
timo capítulo de “Gênesis”. Um traba-
lho que começou antes da pandemia 
do novo coronavírus e só agora chega 
ao seu encerramento.

Foram sete fases e centenas de 
pro� ssionais, entre atores, diretores e 
técnicos, mobilizados no período.  

Pessoal afobado
O “tribunal” instalado nas redes 

sociais não deixa por menos. Nunca 
deixa.

Usando de poderes absolutos, 
parte de seus integrantes já conside-
rou “Um Lugar ao Sol”, da Globo, um 

fracasso. E isso na noite da própria 
segunda-feira, imediatamente após a 
exibição do capítulo de estreia.

O porém
“Um Lugar ao Sol” teve um início 

muito bom. O texto da Lícia Manzo 
sempre vale ser destacado, porque 
nunca apela para o didatismo de ou-
tros autores.

Mesmo toda gravada e com muito 
chão pela frente, a primeira impressão 
é das melhores. Um dos problemas, 
claro, será apresentar algo diferente 
na já esmerilhada história de gêmeos.

Pedágio aborrecido
O assinante do Globoplay, quando 

quer assistir à transmissão da câmera 
que � ca - ao vivo - no estúdio da rádio 
CBN precisa esperar dois anúncios 
em vídeo.

E que começam sem aviso ne-
nhum. Não tem como pular essa 
parte.

Mudanças na TV mexem com profi ssionais de diferentes gerações

As razões que determinaram 
as saídas de cada um podem ser 
diferentes, mas dá uma certa tris-
teza ver a Globo, em tão pouco 
tempo, não contar mais com im-
portantes pro� ssionais que ajuda-
ram a construir a sua história.

Só nesses últimos tempos, 
no jornalismo-esporte, foram Ari 
Peixoto, Márcio Canuto, Alberto 
Gaspar, Mauro Naves, Tino Mar-
cos, Luís Fernando Silva Pinto, Fer-
nando Saraiva, Abel Neto, Roberto 
Paiva e agora, por último, Marcos 
Uchoa.

Uchoa, como os demais, com 
uma carreira brilhante. Nesses 34 

anos de casa, sempre foi um dos 
nomes principais em coberturas 
de todo o mundo. E, geralmente, 
o primeiro a ser deslocado para 
guerras, como a do Iraque, ou con-
� itos em diversos países. Alguém 
que sempre se caracterizou por 

sair em busca da melhor reporta-
gem.

Coisas da vida.
Assim como, no sentido inver-

so, observa-se que a Record, mais 
uma vez, demonstra o seu inte-
resse em continuar privilegiando 
a experiência. Ao lado de outras 
tantas cabeças brancas, que atu-
am em seus diferentes setores, 
nesta última terça-feira tivemos 
anunciadas as contratações dos 
veteranos Silvio Luiz e Márcio 
Canuto para reforçar a sua equipe 
de esportes.

Apenas uma observação, res-
peitadas, claro, todas as posições.

DIVULGAÇÃO
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

O trabalho continua no centro das suas atenções 
e seu empenho pode garantir um bom dinheiro 
para o seu bolso. Mas é melhor não abusar da sorte 
com grana, porque Urano entra em movimento 
contrário e pode causar alguns gastos inesperados.

O Sol brilha intensamente na sua Casa das 
Associações, o que deve estimular as parcerias no 
trabalho. Conte com os colegas para realizar seus 
objetivos e para colocar em prática projetos que 
possam bene  ciar o futuro de todos.

Conter a impaciência e a rebeldia será seu 
maior desa  o hoje. Urano inicia seu movimento 
retrógrado em Touro, o que deve mexer bastante 
com o seu humor, então garanta o humor com o 
nosso Banho de Alto Astral.

Os astros indicam que você vai concentrar boa 
parte das suas energias no trabalho e nos seus 
projetos para o futuro. Convém  car atenta para 
não deixar a família muito de lado. Pelo contrário, 
busque o apoio dos parentes para os seus projetos.

Contato com alguém que mora longe pode fazer muito 
bem ao seu coração hoje. Se bater saudade, não hesite 
em telefonar e encurtar um pouco essa distância. Isso 
fará muito bem ao seu coração. Os astros também 
acentuam a sua vontade de estudar e aprender.

O Sol na Casa 9 incentiva você a investir mais nos 
estudos. Você terá muita facilidade para aprender 
e deve aproveitar o estímulo para se aperfeiçoar no 
que faz, seja por meio de cursos e treinamentos, seja 
pela troca de ideias com colegas mais experientes.

Você pode ganhar um dinheiro inesperado hoje. 
Os astros sugerem que pode ser uma herança, 
uma grati  cação, indenização ou mesmo um 
presente por ter auxiliado alguém a cuidar dos 
próprios interesses.

O céu anuncia um bom dia para o seu bolso. Você 
pode ter boas oportunidades de aumentar seus 
ganhos e pode até receber uma grana inesperada 
de herança, prêmio ou algum tipo de grati  cação.

Você está ambiciosa e fará tudo que for preciso 
para conquistar seus objetivos. Mas uma coisa é 
lutar e outra bem diferente é achar que pode fazer 
tudo do seu jeito. Com Urano retrógrado, convém 
dosar um pouco a ganância.

Ótimo astral para quem planeja mudar de casa ou iniciar 
uma reforma. Você também vai contar com as bênçãos do 
Sol para  rmar uma sociedade ou parceria muito vantajosa. 
No trabalho, estimule a cooperação e some forças com os 
colegas para alcançar os objetivos em comum.

Urano retrógrado na Casa 9 pode deixá-la um tanto inquieta 
hoje. Pode sentir uma necessidade maior de abrir a sua 
mente, experimentar e aprender coisas diferentes. Você pode 
aproveitar essa in  uência para buscar cursos e capacitações 
que possam abrir novas possibilidades para a sua carreira.

O Sol renova a sua disposição e você vai mostrar 
muita energia e disciplina no trabalho. Mercúrio e 
Urano indicam que terá facilidade para dialogar com 
os colegas e pode trocar ideias para encontrar as 
melhores soluções para tarefas mais complicadas.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
A série “Um Maluco no Pedaço”, 
estrelada por Will Smith, será 

exibida pela TNT a partir do dia 5 
de setembro. Nesta sexta tem o 

lançamento do single “Transe Forró 
Funk”, parceria do Fausto Fawcett 

com a cantora franco-brasileira 
Marysa Alfaia. A previsão é 

que a nova “Fazenda” chegará a 
94 episódios... ... Além do Play 
Plus e Record News, na aberta 
“Hoje em Dia” e “Hora do Faro” 

também terão janelas para seus 
conteúdos. Bacana a iniciativa do 
Weber Lima, nome conhecido do 
jornalismo esportivo... ... No dia 5 

próximo, ele vai estrear o programa 
“Paralímpicos” na Imprensa FM, 

em São Paulo e nas mídias digitais. 
Todos os domingos, 14h... ... O 

Brasil tem 45 milhões de pessoas 
defi cientes e muitas que se dedicam 
ao esporte. Fundo musical fechou 
sociedade em conta de participação 

no catálogo dos Mamonas 
Assassinas...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Mais uma
Nesta sexta, o Multishow come-

ça a gravar uma nova temporada do 
“Vai Que Cola”.

O programa receberá várias 
participações especiais, como Nany 
People, em 10 episódios. 

Certeza
Ainda há um segredo em cima, 

porque entende-se que a hora de en-
tregar o jogo não é agora, mas o novo 
programa ou programas do Fausto 
Silva na Band também contará com 
a participação das suas bailarinas.

A grande maioria delas dos tem-
pos da Globo.

Então é assim
A Band ainda não tem defi nida 

a data de estreia, mas o game show 
do Zeca Camargo será exibido às se-

gundas, quartas, quintas e sextas na 
faixa das 22h45.

Programa de temporada, com 
13 episódios. Estreia em outubro.

Teatro
Nesta sexta tem a estreia do mo-

nólogo “Sem Fadas”, do Alessando 
Marson, um dos autores de “Nos 
Tempos do Imperador”, no Teatro 
das Artes, Rio.

Direção do Mario Trigo, com Mar-
celo Caridade, de “Os Suburbanos”.

Nova temporada
Nicole Puzzi vai estrear, terça-feira, 

0h15, no Canal Brasil a sétima tempo-
rada do “Pornolândia”, agora com seus 
13 episódios gravados remotamente.

Entre os convidados, a escritora 
de livros eróticos Tatiana Amaral e a 
atriz Mariana Xavier.

Aí que está
A CNN Brasil montou um elenco 

tão grande que, às vezes, parece que 
existe certa difi culdade em aproveitar 
todo mundo.

Por exemplo: Phelipe Siani, na sua 
contratação, foi para um determinado 
projeto. Agora vai entrar num progra-
ma semanal de business. Tem a ver?

Cinema
Depois de “Gênesis”, Bárbara 

França e André Ramiro começam os 
trabalhos de “Níobe”, que também 
tem Kadu Moliterno, Roberto Pirillo e 
Timóteo Heiderick em seu elenco.

O fi lme todo gira em torno de 
uma reunião, com as presenças do 
presidente da república, seu mais 
graduado general, um deputado 
corrupto, seguranças e prostitutas 
de luxo.

Ninguém segura 
o avanço do 
jornalismo na TV

É importante verifi car o 
espaço que o bom jornalismo 
passou a ocupar tanto na TV 
aberta quanto nos canais por 
assinatura.

Uma realidade que nada 
se compara ao começo, quan-
do as principais emissoras 
tinham no ar apenas um tele-
jornal diário, muito falatório 
e quase nada de imagem, e 
que perdiam de goleada para 

o rádio na cobertura dos gran-
des acontecimentos.

Hoje está tudo diferente. O 
crescimento do jornalismo na 
televisão se observa em todas 
as direções, amparado tam-
bém pelas facilidades técnicas 
que vieram a existir.

E graças a esses avanços, 
hoje, a todo o momento, é pos-
sível entrar com som e imagem 
de qualquer ponto do mundo.

É daí, com certeza e fe-
lizmente, para muito mais, 
porque o futuro da TV passa, 
necessariamente, pela parti-
cipação ainda maior do jorna-
lismo em toda grade de pro-
gramação. Infeliz daquela que 
não se tocar disso.

DIVULGAÇÃO
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VIVAS DE HELÔ
A querida Heloísa Helena 

Gomes transformou a noite de do-
mingo. Reuniu amigos e familiares 
para festejar sua chegada a casa dos 
30 anos. A comemoração ocorreu no 
espaço Tim-Tim, em Candelária, que 
recebeu decòr já a partir da entrada, 
num espaço elegante e instagramá-
vel. O ótimo Bar Service segurou a 
produção de drinks do primeiro ao 
último minuto. Num modelito em 
tom de lavanda aproveitou muuuito, 
como boa parte dos convidados, 
sempre ao lado da irmã Rafa Gomes 
Pinto e da família Silva/Medeiros. A 
coluna deseja muitas felicidades a 
Helô, sempre.

VIVAS PARA VALDA 
Defensora apaixonada do SUS, 

Francisca Valda ganhou festa es-
pecial para comemorar os 70 anos. 
Conselheira Nacional de Saúde 
ela, que já presidiu a Associação 
Brasileira de Enfermagem, foi sur-
preendida pela comemoração que 
reuniu poucos parentes e familiares. 
O cenário foi a praia de Ponta Negra, 
tendo o visual do Morro do Careca 
ao fundo. Na tarde especial recebeu 
lindas homenagens, com direito 
a mensagens enviadas de outros 
estados e países e muita emoção. Da 
coluna, � ca nossa felicitação pela 
pessoa incrível que Dona Valda é, 
uma pro� ssional inspiradora, que 
defende como ninguém a saúde 
pública de qualidade para todos! Lá 
também os parabéns para Edina, � el 
escudeira, que comemorou seus 6.2.

ID MISTERIOSO
Um mistério envolve a abertura 

da sanduicheria BBurguer em Natal. 
Fundado pelo chef Ítalo Bruno e 
tendo como vitrine na sociedade, o 
in� uenciador engraçado, Carlinhos 
Maia, na capital potiguar o franque-
ado não quer aparecer até o dia da 
abertura da casa, que inaugura dia 20 
de novembro. Então estas são as duas 
surpresas agendadas para a data: a 
presença de Maia e a revelação de 
quem é o dono da BBurguer por aqui.

TEMPO
O designer Hans Donner fez 

palestra especial para integrantes 
do grupo Líder, que reúne lide-
ranças empresariais potiguares, 
sendo comandado pelo jornalista 
Jean Valério. O lugar foi a Casa 
Cor e o alemão contou um pouco 
de sua história de quatro décadas 
do país, a maior parte dedicada 
a mudar a comunicação grá� ca 
da Rede Globo. Ele inspirou os 
presentes ao falar com brilho nos 
olhos do projeto de sua vida: um 
relógio diferente, sem ponteiros 
e cheio de luz, que deseja alertar 
a humanidade sobre aproveita-
mento do tempo. Contagiante, 
Donner vai palestrar no Fórum 
de Negócios, que começa hoje, no 
Teatro Riachuelo.

FAKE 
Em todo canto tem artista. 

Dia destes uma rica e bem nasci-
da convidou um seleto grupo de 
amigas para um sunset, a beira da 
piscina de sua mansão. Elas todas 
investiram nos looks � uidos, já 
que a tarde prometia. Drinks co-
loridos foram a sensação da tarde, 
a an� triã garantiu ser a última 
moda na Europa, segundo ela, 
brindes com espumante gelado 
estavam ultrapassados. 

*
A bebida forte mesclada com 

especiarias, frutas e outras coisas, 
mantida sob sigilo, agradou. No 
entanto lá para as tantas uma das 
convidadas passou pela cozinha e 
qual não foi a surpresa ao desco-
brir que o colorido do drink, vinha 
do Corote, uma bebida baratinha 
a base de vodka, que vem em 
garra� nhas plásticas de 500ml 
e com opção de nove sabores, 
dentre eles, Baunilha com limão, 
Pessego, Blueberry, Morango e 
Tutti-fruti. Bem, deu ruim! Se a 
moda pega...

Happy    Birthday
Tatiana Guedes, Danielle Lou-reiro, Diogo das Virgens, Cláudio Emerenciano, Danielle Josuá, Rosa Mendes, Ana Paula Costa, Sanely Medeiros e Cristiane Padilha

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 Solenidade com a presença da governadora, Fátima 
Bezerra, no próximo sábado, às 17h, no Parque de Exposições 
Aristófanes Fernandes em Parnamirim, marca a abertura o� cial 
da 59ª Festa do Boi que terá acesso para vacinados e shows com 
entrada gratuita.
  O engenheiro Nelson Araújo atua na revitalização da Catedral Me-

tropolitana. O projeto está orçado em mais de 2 milhões e a ação “Amigos 
da Catedral” visa arrecadar recursos para reforma. A estrutura do templo 
inaugurado em 1988 está comprometida, em virtude da ação do tempo.
 O Hospital Memorial São Francisco promove a III Corrida 

e Caminhada, que ocorre no dia 05 de dezembro, com percursos 
2,5km e 5km e largada as 7h da manhã, no Tirol. Inscrições pelo 
site: www.ingressos84.com.br.
 Os fãs potiguares de Marisa Monte se preparem. Dia 26 de abril de 

2022 tem apresentação da cantora em Natal, na Arena das Dunas. Trata-se 
da turnê do trabalho “Portas”. Anote na agenda.

Para FLÁVIO ÁLVARES, 28, a música é sua 
vida, alegria e seu tudo. Aos 19 anos quando 
começou a frequentar festas eletrônicas, se 
encantou com o trabalho dos DJs e decidiu 
adotar a pro� ssão. Despontou na cena poti-
guar e já se apresentou até na Hungria, em 
2018, em palco voltado ao underground. Fã 
do já falecido Dj Erick Morillo e do brasileiro 
Vintage Culture, se considera eclético e 
não se enquadra num só estilo. “Meu maior 
desa� o e manter uma identidade, sem preci-
sar me prender a um rótulo. Mas, de forma 
geral, posso dizer que meu estilo de som 
seria a house music”. Sobre Natal, classi� ca 
como mercado em ascensão, que precisa 
cada vez mais de Djs com personalidade. 
Isso o @alvarezmusic_ tem.

Você sempre faz o melhor que pode?“

“

B-DAY - DANIELLE MEDEIROS A alegria da setentona

Jean Valerio, Cintia Senna e Hans Donner 

Em clima praiano, Troy Terence A pose de Heloisa Helena na sua festa de 30 anos
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Clima esquentou

Às últimas postagens, e 
declarações, em redes so-
ciais, da chapa de oposi-

ção no ABC, promete esquentar 
o clima nos próximos dias. O can-
didato a presidente, Idamylton 
Garcia, e seu vice, Judery Fonseca, 
concederam uma entrevista na 
87.9 FM última segunda-feira fei-
ra e elevaram o tom das conver-

sas. Segundo os dois opositores 
ao presidente, Bira Marques, a 
situação atual do ABC é bem dife-
rente da que vem sendo dita pelo 
grupo que comanda os destinos 
do alvinegro no momento, e que 
tenta a reeleição. Vamos aguar-
dar para sabermos qual será a 
próxima “pedra” a ser mexida no 
tabuleiro da eleição. 

João Paulo
O Santa Cruz con� rmou a contratação do técnico, João Paulo, para coman-

dar a equipe tricolor no próximo ano. João Paulo vem realizando bons trabalhos 
nos últimos anos em nosso estado e vem conseguindo se destacar, mesmo tra-
balhando em equipes modestas. Sucesso João Paulo.

Reuniões diárias 
O presidente eleito do América, José Ivanaldo Souza, vem realizando reuni-

ões diárias com vários cardeais rubros. Além dos cardeais o presidente também 
tem tido reuniões com a comissão técnica que comandará o futebol em 2022. 
Assunto é o que não tem faltado. Até porque os problemas são muitos. 

Fred Menezes 
O presidente do ABC, Bira Mar-

ques, acerta em cheio ao convidar o 
conselheiro, Fred Menezes, para ser 
seu vice. Fred Menezes tem relevantes 
serviços prestados ao alvinegro ao lon-
go dos últimos anos. Fiquei surpreso ao 
saber que Fred Menezes tinha aceitado 
ser o vice de Bira Marques, pois ante-
riormente ele já havia recebido vários 
convites e tinha declinado de todos. 
Fred Menezes é uma pessoa do bem.

Ainda indefinido
Segue inde� nido o nome do pró-

ximo presidente do Conselho Delibe-
rativo do América. Tudo caminhava 
para que o conselheiro, José Nunes, 
assumisse a presidência, porém nos 
últimos dias o nome de Hermano 
Morais apareceu bem mais forte nas 
rodas dos grandes cardeais rubros. 
Acredito que nos próximos dias te-
remos uma de� nição quanto a quem 
de fato será o novo presidente do CD.

Em outra cartilha 
O grupo de oposição ao 

atual presidente do ABC tem 
lido numa cartilha comple-
tamente diferente da de Bira 
Marques e do seu grupo. Nada 
de errado nisso. O que não 
entendo é porque este mesmo 
grupo que hoje faz oposição 
tão ferrenha a atual gestão não 
se mobilizou em 2016 quando 
tantos escândalos foram de-
nunciados sobre a direção da 
época. Porque será que não ti-
veram interesse? A� nal todos 
querem o melhor para o ABC, 
ou não? Digo sempre que, pau 
que bate em Chico bate em 
Francisco. 

Tem todo o direito
Respeito a opinião de 

todos, contudo não sou obri-
gado a concordar. Tenho visto 
nas redes sociais muitas críti-
cas ao candidato a presidente 
do ABC, Idamylton Garcia, 
em dois aspectos. Primeiro 
pela sua idade, 29 anos, e se-
gundo por ele vir da torcida. 
Discordo dos dois. Idamylton 
tem todo o direito do mundo 
de ser candidato, assim como 
qualquer outro conselheiro 
que esteja em dia com suas 
obrigações com o clube. E o 
fato de ser jovem jamais será 
problema, pois tendo respon-
sabilidade é o que importa. 
Simples assim.

Um piloto de corrida negro e jo-
vem da periferia de São Paulo 
recebeu o apelido de “Hamil-

ton da favela”, e diz se inspirar no 
heptacampeão mundial de Fórmula 
1 Lewis Hamilton para seguir o mes-
mo caminho dentro e fora das pistas.

Wallace Martins, que atualmente 
corre na categoria Fórmula Delta, ga-
nhou o apelido dos outros pilotos por 
causa das semelhanças de aspecto e 
de estilo com Hamilton.

Aos 18 anos e carismático, Mar-
tins não se importa com a compara-
ção, e até diz que um de seus sonhos 
é copiar o britânico.

“Acho que ele é um piloto que é 
muito dedicado ao que faz”, disse 
Martins. “Você vê que ele ganha a 
corrida e está sempre já pensando 
em ganhar a próxima”. “E fora a his-
tória também. Vir de periferia, ser 
negro, o único negro ali na Fórmula 
1, então tem muito do que se inspirar 
na história dele”, acrescentou.

Como Hamilton, que fala cons-
tantemente sobre a luta contra o 

racismo, Martins enfrenta uma série 
de obstáculos em sua carreira inci-
piente.

Ele está competindo contra pes-
soas que já correram nos Estados 

Unidos, mesmo nunca tendo saído 
do Brasil.

Quando ele começou no negócio 
notoriamente caro do automobilis-
mo, segundo a Agência Brasil, corria 

uma prova e perdia as duas ou três se-
guintes enquanto familiares e amigos 
vendiam camisetas e organizavam 
vaquinhas para arrecadar dinheiro 
su� ciente para ele voltar ao grid.

Durante a pandemia, ele testou 
carros e trabalhou como mecânico 
em troca de comida para a família.

“Nada disto é fácil”, disse ele à 
Reuters. “Melhorou muito, mas ainda 
não é fácil”.

Martins estreou no kart aos 10 
anos, e o sucesso o levou à Fórmula 
Vee, e depois à Fórmula Delta.

Ele acumula 8 vitorias e 21 pódios 
em 44 corridas, de acordo com o site 
de automobilismo Driver DataBase, 
e atualmente está na terceira coloca-
ção da Copa Yokohama, o troféu da-
do ao melhor piloto nas três últimas 
provas da temporada.

A última corrida acontece no 
dia 19 de dezembro em Interlagos, 
o mesmo circuito no qual os pilotos 
de Fórmula 1 correrão neste � nal de 
semana.

Reportagens recentes sobre o 
talento e as lutas de Martins ajudam 
a atrair patrocinadores e também 
lançam luz sobre seu histórico de di-
� culdade em um esporte caro.

“Todo mundo que você vê ali 
(correndo) tem um patrocínio, aí 
você pergunta como que foi o patro-
cínio, a pessoa é � lho do dono da loja, 
alguma coisa do tipo”, disse Martins. 
“Então é um esporte muito de elite.”

Após � car ausente das últimas 
convocações da Seleção Bra-
sileira feminina, a veterana 

Formiga foi a principal surpresa na 
lista divulgada nesta terça-feira 9 por 
Pia Sundhage para o Torneio Inter-
nacional de Futebol. A meio-campis-
ta de 43 anos fará sua despedida com 
a camisa do Brasil na partida contra 
a Índia, no dia 25 de novembro, em 
Manaus, sede da competição.

A trajetória de Formiga na seleção 
brasileira começou em 1995, quando 
foi convocada pela primeira vez. De lá 
para cá, foram 233 partidas e 29 gols 
com o manto verde e amarelo. Ela é a 
recordista de jogos pelo Brasil tanto 
no masculino quanto no feminino, 
tendo disputado sete Olimpíadas – 
única jogadora a competir em todas 
as edições desde que a modalidade foi 
inserida – e sete Copas do Mundo.

Vestindo atualmente a camisa 
do São Paulo, Formiga tem no cur-
rículo três medalhas de ouro em 
Jogos Pan-Americanos (2003, 2007 
e 2015), além de uma prata (2011). 
Também foi vice-campeã duas ve-
zes com a seleção em Olimpíadas 
(Atenas-2004 e Pequim-2008) e 
também foi vice e terceira colo-
cada nos Mundiais da China, em 
2007, e dos EUA, em 1999, respec-
tivamente.

A lista de Pia também contou 
com outras surpresas. A principal 
ausência foi a da goleira Bárbara, 
titular da meta brasileira na Olim-
píada de Tóquio. Para a posição, a 
treinadora sueca chamou nova-
mente Letícia, do Ben� ca, e Lo-
rena, do Grêmio. A meia Andres-
sinha, do Corinthians, também 
� cou fora.

Formiga é convocada para 
fazer despedida da Seleção
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Wallace Martins estreou no kart aos 10 anos e o sucesso o levou à Fórmula Vee e, posteriormente, à Fórmula Delta


